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W
ellington Lima é o brasileiro que o Cirque 
du Soleil colocou no espetáculo de aber-
tura dos Jogos Pan-americanos de Toronto 
(Canadá). E o designer do Nanico Car, que 
parece uma cunha montada sobre rodas 
desproporcionais, é Caio Strumiello, que, 
com o seu sócio, o físico Paulo Roberto, ne-

gociam com a prefeitura de São Gonçalo do Amarante (CE) a construção 
de uma fábrica para produzir o minicarro para duas pessoas. Ele é movido 
a gasolina, gás natural e bateria elétrica e o modelo mais acessível deverá 
custar R$ 15 mil.

Os dois brasileiros, nesses dois casos, simbolizam o espírito inque-
brantável dos que buscam a superação, mesmo com as circunstâncias 
pouco favoráveis. Eles são exemplos para as instituições políticas e go-
vernamentais do País, porque o sucesso tem 1% de inspiração + 99% de 
transpiração, ao contrário da política. 

Esta edição do Ranking da Engenharia Brasileira da revista O Em-
preiteiro celebra as fronteiras econômicas regionais que movimentam 
o Brasil Real, onde os empreendedores e empresas de engenharia pes-
quisam e encontram novos espaços de atuação, inclusive em territórios 
nunca antes percorridos. 

Na contramão desse universo político-partidário vazio, o Brasil Real 
segue em frente. Assim, a gaúcha Toniolo, Busnello, empresa que tem o 
mais extenso currículo em obras subterrâneas de escavação, concluiu 
dois túneis no eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco, enquanto 
obras, em alguns trechos, continuam atrasadas, em razão da interrupção 
dos trabalhos. 

A Cesbe do Paraná não se atemorizou com as dificuldades de exe-
cutar obras na Amazônia, com todas as complicações de logística. Para 
construir a UHE Santo Antonio do Jari, de 390 MW, na divisa AP|PA, todos 
os insumos e equipamentos da usina tiveram que seguir por terra e pelo 
rio Jari em vários dias de viagem. 

A S.A. Paulista, ao lado da construtora CCB, constrói 4.100 casas 
populares, de 63 m² cada, em Altamira (PA), para reassentar as famílias 
que viviam em moradias sobre palafitas, em áreas de influência da Usi-
na Hidrelétrica de Belo Monte e que serão alagadas ou urbanizadas para 
outros fins. 

A Niplan participou da montagem de um dos maiores complexos quí-
micos da atualidade, empreendimento da Basf em Camaçari (BA), destina-
do à produção de ácido acrílico. É obra “vertical”, que teve parte substancial 
executada com a utilização de 40 guindastes, inclusive no rigging de uma 
coluna de processos fabricada em aço inoxidável, pesando 456 t, 62,4 m de 
altura e 8,9 m de diâmetro. No pico, havia 5 mil trabalhadores no canteiro.

A Rio Verde Engenharia saiu de Limeira, no interior paulista, e traba-

Fronteiras econômicas regionais
são a nova face do Brasil Real

lha com engenheiros sul-coreanos da Posco Engenharia para levantar a 
siderúrgica do Pecém (CE), que tem como outro sócio a Vale — enfim, uma 
obra de padrões globais. Programada para produzir no segundo trimestre 
de 2016, a construtora ergueu estações de tratamento d’água, prédios 
administrativos e de apoio, subestações de energia e redes de utilidades. 
Seus gestores chegaram a assimilar a cultura sul-coreana da contratante.

A Concremat expandiu suas fronteiras de atuação, saindo do Rio 
para diversas regiões do País. Para o gerenciamento da construção do 
Parque Olímpico da Barra da Tijuca e do Complexo Esportivo de Deo-
doro, criou um portal com softwares dedicados ao gerenciamento de 
projetos que monitora 44 obras, compartilhando esses dados com múl-
tiplos parceiros contratados. 

Em Palhoça (SC), ergue-se a minicidade sustentável chamada Pedra 
Branca. O empreendimento multiúso terá 1,7 milhão de m² de área cons-
truída, 47 quadras, reunindo cerca de 12 mil unidades habitacionais e co-
merciais, quando estiver concluído em 2040. Hoje, tem 5 mil moradores 
e igual número de trabalhadores não residentes e 7 mil estudantes no 
campus da universidade local.

A Tecnomont valeu-se de suas instalações na Grande Goiânia para os 
trabalhos de pré-fabricação dos componentes de grande porte emprega-
dos na nova fábrica de cimento da Votorantim em Edealina (GO). O forno 
de clínquer pesa 800 t e a torre de ciclone tem 154 m de altura, com obra 
civil e montagem subindo juntas.

O Rio de Janeiro constrói o legado pós-Olimpíada 2016 com a trans-
formação da antiga zona portuária num complexo moderno de uso misto, 
inclusive com o retrofit de edifícios históricos. 

A Moura Dubeux, de Pernambuco, e a Otoch Empreendimentos, do 
Ceará, criam novo bairro em Fortaleza (CE), com 15 torres residenciais, 
duas empresariais e um hotel, tudo em torno de uma praça de 10 mil m², 
com paisagismo e lazer. As primeiras oito torres residenciais serão entre-
gues em outubro de 2016. 

São Paulo sustenta sua liderança como maior polo de atração de in-
vestimentos globais e domésticos, mas a capital precisa expandir a rede 
metroviária e de trens e aguarda obras definitivas contra a crise hídrica 
de um lado, e contra enchentes de verão do outro. Nesse meio-tempo, 
o programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar já realo-
cou 4.600 famílias que viviam em áreas de risco. O complexo residencial 
Rubens Lara, em Cubatão, de 1.840 unidades, da CDHU, ganhou prêmios 
internacionais por sua arquitetura e finalidade. 

A edição desta revista, com tais obras, mostra que o Brasil Real está 
nos Estados e em suas principais cidades, onde governos locais e empre-
endedores privados movimentam a economia, ao lado dos engenheiros 
e trabalhadores. As fronteiras econômicas regionais são a nova face do 
Brasil Real.
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para a esquerda ou para a direita, indiferente aos epítetos de Presidente 
Bossa Nova, Pé de Valsa ou Peixe-Vivo”.

Getúlio prosseguiu: “Tudo o que fiz, até horas antes de escrever a 
minha Carta-Testamento – e as consequências que ela provocou – foi em 
favor do Brasil. Vou refrescar a memória de vocês”. E passou a enumerar 
algumas das suas principais realizações na Presidência da República:

• Assinou a Consolidação das Leis do Trabalho, que garantia a esta-
bilidade do trabalhador no emprego.

• Criou a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que iniciou a 
construção da Usina de Volta Redonda, contando, para isso, com finan-
ciamentos norte-americanos, obtidos com a adesão brasileira à 2ª Guer-
ra Mundial, ao lado dos aliados contra o nazifascismo. 

• Criou a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a Chesf.
• Criou a Companhia Vale do Rio Doce. 

• Criou o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

• Criou a Eletrobras. 
• Promoveu a expansão e o redireciona-

mento da malha rodoviária do País, ao lado da 
malha ferroviária.

• E, entre outras realizações, assinou, no 
dia 3 de outubro de 1953, a Lei 2004, que criou 
a Petrobras. 

Juscelino: “Reconheço as obras que você 
realizou e modernizaram o País. Mas faltava 
muita coisa. O Brasil precisava acelerar o seu 
processo de industrialização, abrir mercado in-
terno e sair daquela clássica modorra litorânea, 
a fim de caminhar para o interior. E isso foi ta-
refa minha”. Em seguida, passou a monologar, 
quase se esquecendo de que estava ao lado de 
Vargas e Castello Branco:

“O Brasil me elegeu presidente em 1956, numa 
campanha que reuniu o PSD e o PTB na chapa em 
que ficou ao meu lado o senhor João Goulart. Sabia 
que não me seria fácil governar para uma popu-
lação que naquele período tinha uma renda per 
capita de apenas 137 dólares. E tinha a convicção 
de que o meu governo teria de forçar o Brasil a 
optar pela indústria pesada, substituindo as peque-

País precisa recuperar capacidade 
de planejar o futuro, 
segundo Getúlio, JK e Castello Branco

“   Não criei a Petrobras, no dia 3  
de outubro de 1953, para vê-la saqueada 

e obrigada a desinvestir recursos 
importantes para as suas operações  

e desenvolvimento de nossa engenharia. 
O esbulho feroz de que ela foi vítima faz 
estremecer a memória daqueles milhões  

de cidadãos brasileiros mobilizados  
pela campanha nacionalista  
O Petróleo é Nosso.”Getúlio Vargas

Nildo Carlos Oliveira

O incrível diálogo entre Getúlio Vargas, 
Juscelino e Castello Branco

Um dia, no estágio atual da República brasileira, eles se encontra-
ram. Então, eventuais idiossincrasias e vestígios de suscetibilidades agu-
çadas por ódio ideológico fomentado interna ou externamente, ou por 
diferentes convicções obsessivas de cada um, já teriam se dissipado. E 
poderiam dialogar à vontade, a partir de experiências que os tornaram 
simples pessoas comuns. O diálogo – ou o monólogo – foi o seguinte:

Getúlio Vargas: “Nasci há 132 anos em São Borja (RS) e nunca ima-
ginei, mesmo quando chefiei o governo provisório, depois da Revolução 
de 30, que seria considerado o melhor presidente da história brasileira”. 

Juscelino: “O melhor? Não vou lhe negar 
a pretensão. Você teve mais tempo e oportuni-
dade para fazer uma administração mais am-
pla e longeva do que a minha”. 

Castello: “Nisso o velho de São Borja tem 
razão. Foi presidente pela Constituinte em 
1934, esteve à frente da ditadura do Estado 
Novo em 1937 e, depois de deposto em outu-
bro de 1945, voltou a ser presidente, eleito pelo 
povo, em 1951. Poderia ter continuado, mas 
deu aquele tiro no coração, no Catete, no dia 
24 de agosto de 1954”. 

Juscelino: “Você, Getúlio, foi o ‘pai dos 
pobres’. Usou a política para manter ‘os tra-
balhadores do Brasil’ sob o seu domínio. Usou 
os mesmos métodos a que recorreram o Perón, 
na Argentina, e o Lázaro Cárdenas, no México”. 

Getúlio: “Mas nada me assustava. A minha 
fase liquidou a República Velha e iniciou, na 
década de 1940, o processo de modernização 
da infraestrutura brasileira, que você, Juscelino, 
prosseguiu e poderia ter continuado. Mas não 
deu cobro, com rigor, às acusações de presiden-
te perdulário, que provocou a maior inflação no 
seu tempo com a construção de Brasília. Diante 
de todos os obstáculos, que você fez? Ria. Ria 

Um diálogo, franco e aberto, entre essas três personalidades da República no século passado, 
poderia ser este. E, como poderia, vamos supor que haja ocorrido

D i á r i o  d o  B r a s i l



www.revistaoempreiteiro.com.br | 13

nas manufaturas pela produção de aço e de outros 
metais; pela química de base e pelos demais pro-
dutos intermediários. 

“Celso Furtado e vários outros colabora-
dores me ajudaram na montagem do Plano de 
Metas, com o qual pretendia construir 50 anos 
em cinco. Ao contrário do que você diz, Getú-
lio – e os meus adversários políticos alardea-
vam envenenando a opinião pública –, aquele 
não era um plano inflacionário, mesmo com a 
inclusão da mudança da capital da República 
para o Planalto Central.

“Com o Plano de Metas consolidei a in-
dustrialização, instalando aqui a indústria 
automobilística; multipliquei as plantas side-
rúrgicas e desenvolvi a construção naval e os 
transportes necessários para o avanço de nos-
sa agricultura. Pensando em tudo isso, trou-
xe para o Brasil a Verolme, a Ishikawajima, a 
Niigetabras e a Ellicor, e ajudei a ampliar os 
estaleiros Mauá, Emaq, Caneco e Aratu. A fa-
bricação de chapas grossas de aço em Minas 
foi decisiva para esse fim. 

“A construção de Brasília foi uma epopeia 
à brasileira. Lúcio Costa costumava dizer que a nova capital nasceu de 
um gesto de quem assinala um lugar ou dele toma posse: os eixos se cru-
zam em ângulo reto, formando o sinal da cruz. Com as obras de Brasília, 
passaram a me chamar de presidente da inflação. Pois digo o seguinte: 
o Brasil estava, há muitos anos, mesmo antes do meu governo, a espe-
rar que acontecesse o que aconteceu: obras da 
infraestrutura necessária para gerar o avanço 
da economia.

“O meu governo investiu US$ 239 milhões no 
reaparelhamento ferroviário e construiu 826,5 km 
de ferrovias numa meta de 1.500 km; construiu 
14.970 km de estradas, correspondentes a 115% 
da meta prevista, que era 13.000 km e pavimentou 
6.202 km de estradas, quando a meta era pavi-
mentar 5.800 km. 

“Apesar disso, fui vítima de dois sacrifícios 
extremos: a morte política prematura, sugerida 
pelo general Costa e Silva e que você, Castello 
Branco, decretou, no dia 8 de junho de 1964, e 
a morte física, ocorrida no dia 22 de agosto de 
1976, na via Dutra”. 

Castello Branco: “Dois estadistas. Reco-
nheço que, depois de vocês, está muito difícil 
encontrar um por aqui. Mas o meu governo 
atendeu a um chamado popular. O Brasil preci-
sava se contrapor àquela anarquia dos tempos 
do Goulart. (Vargas e Juscelino discordaram, iam 
protestar, mas o ambiente era de descontração.)

Castello Branco: “Houve os Atos Institucio-
nais e não havia como deixar de obedecê-los. No 
meu governo foram criados o Serviço Nacional de 
Informações (SNI) e a Lei de Segurança Nacional. 
Mas também instituímos o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e criamos o Instituto 
Nacional de Previdência Social (INPS). Além dis-
so, colocamos em prática o Plano de Ação Eco-
nômica do Governo (Paeg). Para conduzir a bom 
termo a economia, colocamos o Roberto Campos 
no Ministério de Planejamento. A intenção dele, 
de controlar a inflação, foi muito boa. Pena que 
haja provocado aquela onda de desemprego. E 
não se esqueçam: com o Roberto Campos à frente 
daquele ministério idealizamos o Banco Nacional 
da Habitação (BNH), instituímos o Banco Central e 
criamos o Estatuto da Terra. 

“Bem, cassei os seus direitos políticos, 
Juscelino. Hoje, talvez refletisse melhor e não 
acatasse a sugestão do Costa e Silva. É que, 
depois de você, e depois do João Paulo dos Reis 
Velloso, aconteceu um fato que me constrange 
e deve constranger outros brasileiros”.

Getúlio e Juscelino (em coro): “E o que 
é, Castello? O que é que pode estar constrangendo outros brasileiros?”.

Castello Branco: “A constatação de que, depois de vocês – e de nós, os 
militares, com o I e o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PNDs) do Reis 
Velloso - o Brasil perdeu a capacidade de planejar o seu futuro. Foi duran-
te o regime militar que houve a construção de Itaipu, da usina nuclear de 

Angra e o começo da exploração do petróleo na 
plataforma continental do litoral brasileiro, o que 
resultou no início do processo da autossuficiên-
cia no abastecimento do produto.”

Juscelino: “Mas, não se esqueça, Castello: 
o AI 5 foi a ruptura com a liberdade e, sem ela, 
nada se justifica”. Getúlio Vargas, possivelmente 
se esquecendo do Estado Novo, apoiou Juscelino.

Castello: “Deixe-me continuar: lastimavel-
mente houve o desvio do eixo histórico com a 
morte do Tancredo e a posse do Sarney. Deri-
vamos, depois, para o “Caçador de Marajás”. O 
Itamar até que conseguiu o equilíbrio da econo-
mia, colocando o FHC no Ministério da Fazenda 
e adotando o Plano Real. Mas, depois, o populis-
mo sem lastro está dando no que vemos.”

Juscelino: “A descontinuidade de propósito, 
por conta da ausência de um projeto de Nação, 
embaralha os dados políticos, econômicos e 
institucionais. A corrupção deixou de ser uma 
exceção e os protestos estão nas ruas. E são 
bem-vindos”. Castello interrompeu o diálogo e 
recolheu-se.

“   E não criei Brasília, com a ajuda  
do Lúcio Costa, Niemeyer, Marco Paulo 
Rabello, Israel Pinheiros e tantos outros 
amigos, para vê-la entregue a políticos  

corruptos e a administradores que 
aparelharam ministérios e outros órgãos 

públicos em proveito próprio  
e partidário.”Juscelino Kubitschek

“   Quanto a mim, posso dizer a você, 
Juscelino, que não cassei os seus direitos  
políticos para constatar, décadas depois,  

que depois de você –  
e contraditoriamente – dos militares – 

perdemos a capacidade de planejar  
o futuro dessa Nação.”Marechal Humberto de Alencar Castello Branco
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2014, Agosto
Crise hídrica. Catarina de Albuquerque, de Portugal, relatora da Organi-

zação das Nações Unidas para a questão da água, diz que os países precisam 
se planejar em tempos de abundância para prevenir os tempos de escassez. 
Ela atribui à falta de planejamento do governo paulista a responsabilidade 
pela crise hídrica no Estado, em especial na RMSP. 

Água de reúso. Gesner Oliveira, ex-presidente da Sabesp, corrobora as 
palavras da relatora e diz que a água tornou-se um recurso muito escasso e 
países, como Israel, Japão e Austrália, já conseguiram transformar o efluente do 
esgoto doméstico em água purificada até para consumo humano. 

Setembro
Abreu e Lima. Auditoria do TCU constata sobrepreço de R$ 1,9 bilhão 

nas obras da refinaria Abreu e Lima, da Petrobras, em Pernambuco. 
Norte-Sul. Em outra auditoria, aquele tribunal faz nova constatação: o 

trecho de 184 km da Ferrovia Norte-Sul, entre Anápolis e Uruaçu, Goiás, custou 
R$ 153 milhões a mais do que o valor originalmente previsto. 

Outubro
Reeleição. Dilma Rousseff é reeleita com 54,5 milhões de votos, o equi-

valente a 51,6% dos votos válidos. O opositor Aécio Neves conquista 51 
milhões de eleitores, o que corresponde a 48,4% dos votos válidos. Dilma 
promete não mexer em direitos trabalhistas, não aumentar impostos e incre-
mentar a economia, difundindo o lema “Brasil, pátria educadora”. Em artigo 
então publicado na Folha de S.Paulo, garante: “Criamos as condições para 
que o Brasil inicie um novo ciclo de desenvolvimento”. Depois disso, a maior 
parte dos eleitores deixou de acreditar nela. 

Doze meses que vão ficar para a história
Belo Monte. Revista OE divulga, com exclusividade, em sua edição 535: 

Há uma solução para essa hidrelétrica, a fio d´água, construída no rio Xingu 
(PA), manter regularidade de geração energética em períodos de seca. Com 
potência instalada de 11.233 MW e absorvendo investimentos de mais de R$ 
26 bilhões, ela só poderia produzir 4.500 MW na estiagem. Para manter a re-
gularidade de geração nesses períodos, a solução cogitada pelos técnicos de 
Belo Monte é construir uma barragem de acumulação a montante do rio Iriri, 
que nasce na Serra do Cachimbo e deságua no rio Xingu, a cerca de 100 km de 
Altamira (PA). Contudo, há um alerta: a bacia do rio Iriri é também habitada 
por tribos indígenas.

Desperdício sem fim. Jurista Ives Gandra da Silva Martins afirma 
que o programa Bolsa Família consome apenas 3% da receita tributária 
do País. Os 97% restantes “são desperdiçados entre 22 mil cargos co-
missionados, 39 ministérios e, segundo o TCU, em obras superfaturadas 
e incompletas”. 

Novembro
Dnit. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) 

não libera R$ 700 milhões para o pagamento das faturas já pendentes das 
empresas que realizaram obras rodoviárias.

Energia. Setor elétrico registra prejuízo da ordem de R$ 105 bilhões, de-
pois que o governo editou a medida provisória 579, que reduziu os preços da 
energia antes das eleições municipais de 2012. Ele ignorou a seca histórica 
que reduziu o nível dos reservatórios das hidrelétricas a níveis críticos e for-
çou a renovação antecipada das concessões das usinas geradoras. Empresas 
estatais de energia perderam bilhões em valor de capitalização nas bolsas 
de valores. 

Falta d’água bateu à porta

Saída para manter regularidade  
da produção de Belo Monte está no rio Iriri Dnit retém pagamento de obras

Auditada pelo TCU, Abreu e 
Lima está em operação

D i á r i o  d o  B r a s i l
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Dezembro
EUA e Cuba. O que parecia impossível finalmente acontece. Anúncio 

histórico, divulgado simultaneamente em Washington e Havana, assinala 
que Barack Obama e Raúl Castro começam o processo de restabelecimento 
diplomático entre os dois países. Eles haviam rompido relações em 1961. 

Sem estimativa. Graça Foster, presidente da Petrobras, calcula que não 
terá como, no próximo balanço, fazer estimativa correta dos prejuízos pro-
vocados pelo esquema investigado pela Polícia Federal de desvio de recursos 
na estatal. O Ministério Público pede que os prejuízos, estimados em R$ 1,5 
bilhão, provocados pelos golpes contra a empresa, sejam ressarcidos pelos 
responsáveis.

2015, Janeiro
Rombo nas contas públicas. Os gastos públicos, sobretudo por causa do 

esforço do governo para garantir a vitória nas eleições, chegam a R$ 1,031 
trilhão em 2014.

Estados e União. Revista OE documenta, na edição 537, que de janeiro a 
setembro do ano passado a União desembolsou R$ 10,401 bilhões por obras e 
serviços executados. Enquanto isso, cinco Estados – São Paulo, Rio de Janeiro, 
Bahia, Minas e Pernambuco – desembolsaram R$ 11,242 bilhões para obras 
em curso, no mesmo período. O valor pago pelos Estados já supera o da União.

Fevereiro
Adiamento na BR-163. Associação dos Produtores de Soja e Milho de 

Mato Grosso (Aprosoja) denuncia atraso no asfaltamento de trechos da BR-
163. As obras, prometidas para 2011, são adiadas para 2017. O atraso preju-
dica empresas que investiram muito dinheiro em terminais na Região Norte. 

Concessão. A concessionária Rodovia dos Tamoios S.A. assume a duplica-
ção do trecho de serra da Rodovia dos Tamoios, numa extensão de 199 km. Mais 
da metade da pista será construída com túneis: serão cinco, somando 12,6 km. 

Março
O preço da Copa. A receita líquida, obtida pela Fifa com a Copa do 

Mundo no Brasil, é da ordem de R$ 8,4 bilhões. O valor seria suficiente para 
pagar todas as despesas com a construção e reforma dos 12 estádios onde 
foram realizadas as competições, custeadas, na maior parte, pelo Tesouro.  

Com todas as letras. Cristiano Kok, presidente do conselho de 
administração da Engevix, afirma, em entrevista à Folha de S.Paulo, 
que os políticos aparelharam a Petrobras para arrancar dinheiro das 
empreiteiras. 

Manifestações. Protesto contra o governo presidido por Dilma Rousseff 
mobiliza perto de 2 milhões de pessoas em todo o Brasil – 1 milhão, só em 
São Paulo. 
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Isolamento de Cuba diminui

Falta de pavimentação empaca logística

Protestos contra o governo

VALORES PAGOS POR OBRAS  
E SERVIÇOS CONTRATADOS 

União

Total 
pago pelos 
Estados 

R$ 11,309 bilhões

R$ 12,416 bilhões

(1)janeiro a setembro/2014 / (2)1° semestre/2014 /  (3)janeiro a setembro/2014 /   
(4) janeiro a agosto/2014 / *estimativa

R$ 10,401 bilhões(1)

R$ 12,330 bilhões

R$ 18,415 bilhões

R$ 11,242 bilhões

2014 2013 2012

São Paulo R$ 4,570 
bilhões(1)

R$ 8,341 
bilhões

R$ 4,089 
bilhões

Rio de Janeiro R$ 2,487 
bilhões(2)

R$ 4,350 
bilhões

R$ 3,400 
bilhões

Ceará R$ 1,323 
bilhão(3)

R$ 898 
milhões

R$ 855 
milhões

Bahia R$ 1,200 
bilhão(4)(*)

R$ 1,600 
bilhão

R$ 1,500 
bilhão

Minas Gerais R$ 1,104 
bilhão(2)

R$ 1,766 
bilhão

R$ 1,341 
bilhão

Pernambuco R$ 558 
milhões(2)

R$ 1,460 
bilhão

R$ 1,145 
bilhão

2014  2013 2012
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Abril
Empresas investigadas. Matéria da Revista OE, edição 540, assinala: 

“Toda crise deve ter uma saída. Os caminhos possíveis são políticos e, às vezes, 
passam até pela reforma do Estado, respeitadas as decisões da Justiça. Con-
tudo, o acervo técnico e humano das empresas investigadas precisa e deve 
ser preservado”.

Saneamento. Ranking do Saneamento Básico do Instituto Trata Brasil 
registra que, a seguir o ritmo atual de obras e investimentos, o Brasil corre o 
risco de não cumprir a meta da universalização da oferta de água tratada e 
coleta e tratamento de esgoto até 2033. A propósito, a meta da universaliza-
ção é assim: sempre prometida e nunca alcançada. 

Maio
Cartolas. Sete cartolas da Fifa são presos no luxuoso hotel Baur au Lac, 

Suíça, por causa do que é chamado de maior escândalo da história do fute-
bol. Entre os presos, está o ex-governador de São Paulo José Maria Marin, 
que pode ser extraditado para os Estados Unidos. Começa a ruir uma insti-
tuição supranacional que vivia à custa da Copa do Mundo e da ingenuidade 
ou quase dos países-sede e possuía a corrupção no seu DNA.

Sabesp – só o necessário. Empresa anuncia redução de 26% nos inves-
timentos para este ano. Vai aplicar apenas R$ 2,36 bilhões, dos R$ 3,2 bilhões 
inicialmente previstos. Os recursos serão empregados apenas “nas obras ne-
cessárias para manter a segurança hídrica”. 

Ajuste fiscal. Governo anuncia corte de R$ 69 bilhões no Orçamento e 
estima retração de 1,2% do PIB para este ano. Não há informações, contudo, 
de contenção de despesas no que é chamado de “andar de cima”. 

Junho
Petrobras. Estatal propõe desinvestimento via venda de ativos. Vai redu-

zir em mais de 30% o plano para investir US$ 220,6 bilhões no período 2014-
2018. O desinvestimento, proposto pela nova direção da empresa, escancara 
o tamanho dos estragos provocados pela irresponsabilidade deste e do gover-
no anterior nas contas da estatal, o que está sendo investigado pela Justiça. 
A empresa, que é um patrimônio nacional, foi esfacelada, e os responsáveis 
terão de sofrer os rigores da lei. 

Operações atípicas. E Antonio Gustavo Rodrigues, presidente do Con-
selho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), diz à CPI da Petrobras 
que esse órgão apurou, para as autoridades que cuidam da Operação Lava 
Jato, movimentações atípicas de recursos da ordem de R$ 51,9 bilhões.

Concessões. Depois de segurar novas concessões durante todo o 
tempo que pôde, o governo federal resolve lançar um pacote no valor de 
R$ 198 bilhões, para 2016, concedendo portos, rodovias e aeroportos à 
iniciativa privada. Ele corteja investidores para atrair capital privado bus-
cando dissimular o viés estatizante que tem sido a sua marca registrada.

Julho
Fronteiras econômicas regionais. A Revista OE lança agora a edição 

Ranking da Engenharia Brasileira, dando ênfase às fronteiras econômicas 
regionais. Empreendedores, empresas de engenharia e construção e traba-
lhadores fazem obras de infraestrutura, plantas industriais e comerciais e 
edificações, o que mostra o Brasil Real seguindo a sua trajetória, apesar das 
diversas instâncias do governo. Pormenores nas matérias desta edição.

Meta de universalização ameaçada

Marin não teve tempo de fugir

Aeroporto de Salvador será concessionado

Centro-Oeste: Exemplo 
de consolidação  

das novas fronteiras

 F
ot

os
: A

ug
us

to
 D

in
iz

D i á r i o  d o  B r a s i l





20 | O Empreiteiro | Julho 2015

Joseph Young

Dinheiro não leva desaforo para casa. Este dito popular vale até 
para o governo. Quem não cria riqueza primeiro não tem o que 
distribuir como benefício social. A não ser endividando-se. Nesse 

caso, a conta sempre chega, mas para o bolso do contribuinte. 
Foi exatamente isso o que o governo federal fez nos 12 anos re-

centes, capitalizando inclusive um superciclo de commodities, que colo-
cou os preços de minerais, metais e produtos agrícolas na estratosfera, 
numa combinação, que não deverá se repetir no futuro próximo, entre a 
demanda reprimida na China, liberada pela expansão econômica, espe-
culação financeira e oferta insuficiente. Há de registrar-se ainda que a 
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Propostas concretas
para a retomada da economia
Passando por cima do pugilato político, em que a 
única preocupação são as próximas eleições, a revista 
O Empreiteiro propõe medidas objetivas em defesa 
da reativação econômica

economia brasileira estava estabilizada e a inflação debelada em decor-
rência do Plano Real.

Perdas e ganhos
Hoje, há duas correntes de economistas que discutem as causas 

dessa “súbita” reviravolta: por que o Brasil perdeu a oportunidade de 
turbinar um crescimento sustentável e estagnou? Os economistas con-
siderados chapa-branca dizem que a política governamental de distri-
buição de renda, via Bolsa Família e outras, reduziu a desigualdade da 
população brasileira, a ponto de inspirar programas similares em outros 
países em desenvolvimento. Uma nova classe média se formou, com po-
der aquisitivo para bens de consumo de linha branca e até automóvel 
(em 60 prestações mensais).

Porém, esta filosofia distributivista deixou de lado algo crucial – cria-
ção de novos empregos em ritmo sustentável para promover a geração 
de renda, em larga escala, conforme a segunda corrente de economistas. 
Essa prioridade foi deixada por conta da iniciativa privada, sem apoio de 
programas estruturados ou incentivos por parte do governo federal, in-
clusive na formação de mão de obra qualificada. Faltaram investimentos 
substanciais para reduzir os gargalos da infraestrutura obsoleta, o que 
facilitaria a expansão das fronteiras econômicas. 

Não houve aquisição de tecnologias de gestão, nem o recrutamento 
de quadros técnicos, para melhorar o gerenciamento de obras e proje-
tos na esfera federal. Muitos programas foram lançados, mas poucos 
avançaram em termos reais; nos órgãos gestores houve aparelhamento 
intenso dos escalões que deveriam ser técnicos – esta, uma receita in-
falível para a estagnação econômica com inflação. Quase tudo o que se 
ganhou com o Plano Real foi desperdiçado.

Limites e prioridades
E quais são as medidas práticas para criar um cenário favorável a 
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O p i n i ã o

PIL 2 é um programa de boas intenções apenas
Luiz Fernando Santos Reis*

O governo federal acaba de lançar o Programa de Investimento em Logística (PIL 2), que depende 100% da iniciativa 
privada e está mais no campo da imaginação do que no da realidade, se considerarmos o atual cenário de penúria de nossa 
infraestrutura. Para qualquer setor que olhemos, encontramos obras inacabadas, sem planejamento e uma série de explica-
ções que tentam encobrir a falta de capacidade de gestão pública.

Entre os países que compõem os Brics, a China investe, anualmente, 13% do PIB em infraestrutura e a Índia 6%. Porém 
não precisamos ir longe. Nosso vizinho, o Chile, investe 5%, enquanto o Brasil, país com dimensões continentais, aplica menos 
de 2% em infraestrutura. Mais dramático é observar que os gastos públicos cresceram R$ 200 bilhões, enquanto os investi-
mentos apenas R$ 20 bilhões no mesmo período. 

Os Programas de Aceleração do Crescimento 1 e 2, em sua maior parte, não foram bem-sucedidos. Um exemplo emblemático deste fracasso é a Transposição 
do Rio São Francisco, que deveria ter sido concluída há anos e ainda hoje traz sacrifícios diários à população nordestina, vítima dos efeitos da seca.

 O PIL 2 prevê investimentos da ordem de R$ 198 bilhões, sendo R$ 69 bilhões até 2018. No setor rodoviário, estamos falando de aportes da ordem de 
R$ 66,1 bilhões. Vale ressaltar que todos os projetos são por meio de concessões a ser exploradas pela iniciativa privada, com a perspectiva de realização 
de cinco leilões ainda este ano e mais 11 em 2016. Estão previstos investimentos de R$ 15,3 bilhões em concessões já existentes.

Em ferrovias, serão demandados R$ 86,4 bilhões em investimentos, sendo R$ 40 bilhões no trecho brasileiro da Ferrovia Bioceânica, que nem sequer possui 
um projeto. Esta obra, que pretende ligar os oceanos Pacífico e Atlântico, lembra muito o trem de alta velocidade (TAV), entre Rio de Janeiro e São Paulo, que nem 
saiu do papel, apesar de toda a propaganda que o envolveu.

No setor portuário, serão investidos R$ 37,4 bilhões. Aqui, mais uma vez, todos os projetos devem ser explorados, em concessões, pela iniciativa privada. A 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) estima, porém, que o processo de análise de cada obra deverá levar mais de seis meses em média, isto é, 
qualquer ação começaria a ser executada, no mínimo, em meados de 2016. Para os aeroportos, estão previstos investimentos da ordem de R$ 8,5 bilhões, com a 
concessão de quatro ou cinco projetos para a iniciativa privada em condições semelhantes. 

A execução do Programa de Investimento e Logística (PIL) depende, atualmente, de projetos cujos planejamentos não foram concluídos e nem se-
quer possuem licitações programadas; de licenças de órgãos reguladores e ambientais; da realização de leilões e, por fim, de projetos compatíveis com 
as condições de crédito vigentes para despertar o interesse da iniciativa privada. Enquanto nada disso acontece, acompanhamos o custo Brasil disparar 
e o País perder sua competitividade. A experiência mostra que estamos, mais uma vez, diante de um programa de “boas intenções” apenas, com grande 
possibilidade de não sair do papel. 

*Luiz Fernando dos Santos Reis é presidente-executivo da Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro (Aeerj) 

uma retomada econômica imediata? Fixar um teto para as despesas de 
custeio que não param de crescer (uma arma poderosa já com vistas às 
próximas eleições). “Estadualizar” programas de obras que a União não 
consegue concluir ou iniciar, com a alocação proporcional de recursos, 
caso contrário, nenhum governador vai topar.

Como é elevado o número de obras atrasadas, cabe eleger as 
que sejam realmente prioritárias – ouvindo as federações das indús-
trias nos Estados, a fim de direcionar, para elas, os limitados recursos 
federais. E contratadas empresas privadas de engenharia para ge-
renciar os trabalhos. Este rearranjo vale, inclusive, para as estatais, 
como Valec e Petrobras. 

Quanto ao novo programa de concessões federais, é preciso dar 
liberdade aos investidores privados para que formulem suas pro-
postas. Não há vantagens em levantar obstáculos quando nem os 
estudos de viabilidade estão realizados. Colocadas as propostas na 
licitação, o poder concedente vai poder escolher as melhores e até 
negociar algumas condições.

Análise e revisão de contratos
Outra proposta para destravar algumas obras importantes: o go-

verno pode criar uma força-tarefa competente, com participação de 

empresas de consultoria e gerenciadoras de projetos, para analisar as 
concessões rodoviárias em curso que tenham obras fora do contrato 
a realizar. Validar ou ajustar essas obras e respectivos orçamentos e 
cronogramas e autorizar a execução. A duplicação de pista na Ser-
ra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), é um exemplo. 
Obras adicionais nas rodovias concessionadas ao grupo Arteris é outro 
caso. Acelerar as obras nos aeroportos recém-concessionados também 
é uma possibilidade. 

Frente importante é a formada pelos 100 maiores municípios bra-
sileiros. O que as prefeituras estão realizando pode alavancar a econo-
mia regional. Torna-se urgente acelerar a liberação dos recursos federais 
prometidos. Até a capital paulista está sentindo os efeitos da retenção 
dos recursos federais. 

Outra possibilidade é uma determinação de governo para “encur-
tar” os prazos intermináveis dos licenciamentos ambientais de pro-
jetos estratégicos, como o de hidrelétricas no rio Tapajós, ou com-
plexos industriais de grande porte. Esse é um momento oportuno 
para colocar o desenvolvimento do País acima de interesses “de outra 
ordem”, por mais importantes que sejam. Afinal, 200 milhões de bra-
sileiros exigem que sejam levados em conta nas decisões políticas. O 
que estamos esperando?
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A União Indústria foi a primeira estrada  
pavimentada com macadame no Brasil

Nildo Carlos Oliveira

Foi o engenheiro inglês Thomas Tredgold, na memória do historiador 
Pedro Carlos da Silva Telles, quem melhor definiu a função da 
engenharia: “Ela é a arte de dirigir as grandes fontes de ener-

gia da natureza para o uso e a conveniência do homem”. Colocada 

O legado da engenharia brasileira
a ser preservado e desenvolvido
Da primeira usina hidrelétrica de Paulo Afonso,  
em Angiquinho (AL), em 1913, no rio São Francisco, 
à usina de Belo Monte no rio Xingu (PA), passando 
por estradas de ferro, rodovias, portos, aeroportos 
e metrôs, a engenharia brasileira montou uma 
infraestrutura que reflete a sua capacidade de fazer 
projetos e obras. Cabe à Nação consolidar essa 
capacitação tecnológica para as futuras gerações

nesses termos, e avaliada em sua importância, para atendimento das 
urgências do desenvolvimento, ela mostrou que, embora sacrificada 
por carência de planejamento de longo prazo, pela falta de projetos 
executivos competentemente elaborados e invariavelmente sujeita a 
orçamentos manipuláveis, a engenharia jamais deixou de se identificar 
com aquela definição. 

Empregada, em tempos recuados, por engenheiros brasileiros, a par-
tir da experiência de outros países, notadamente Inglaterra e França, ela 
conquistou espaço próprio e soube beneficiar-se, contemporaneamente, 
das tecnologias que de certo modo facilitaram a quebra de caixas-pretas 
e paradigmas. E, ao longo de décadas, várias das obras que vêm cons-
truindo têm reconhecimento internacional. 

Os eventos que emergem das investigações deflagradas pela cha-
mada Operação Lava Jato, da Polícia Federal, sobre possível prática de 
corrupção nos contratos da Petrobras, não invalida o fato de que a enge-
nharia brasileira é a responsável pela infraestrutura de que as atividades 
produtivas podem dispor, para a movimentação da economia e qualidade 
de vida da sociedade.

Contudo, essa infraestrutura, que nos últimos 30 anos tem sido 
sistematicamente depreciada em seu conjunto, reclama investimentos 
públicos e privados contínuos para não ficar obsoleta. Atualmente, os 
segmentos em que ela evidencia alguma compatibilidade com o que 
pode ser considerado moderno e eficiente, como rodovias e aeroportos 
concedidos à iniciativa privada, apenas constatam o que se sabe: as ex-
ceções confirmam a regra. 

Um legado a ser preservado
Foram vários os ciclos econômicos em que o emprego de uma en-

genharia avançada, em seu tempo, se fez necessário. Uma das obras 
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marcantes de uma das etapas de assimilação técnica foi aquela, com 
registro nos anos 1850, em que se deu a construção da Estrada de Ferro 
Mauá. Ela contou com a participação dos ingleses William Bragge, Ro-
berto Milligan e William Ginty.

Depois, veio a fase da estrada de rodagem União Indústria, de 144 
km, ligando Petrópolis a Juiz de Fora – uma iniciativa do Comendador 
Mariano Procópio Ferreira Lage. Engenheiros franceses estiveram à fren-
te da construção dessa estrada, que tinha um traçado arrojado, muitas 
obras de arte e leito revestido de pedra britada. E não há como deixar 
à margem do mapeamento das obras singulares, do Brasil, na época do 
Império à República, a Estrada da Graciosa, atual PR-410, que utilizou a 
antiga rota dos tropeiros ligando Curitiba a Antonina e Morretes. 

Mas houve um momento em que a engenharia, no Brasil, come-
çou a andar com os próprios pés. Em entrevista, nos anos 1970, à re-
vista O Empreiteiro, o professor Milton Vargas definiu, assim, aquele 
momento: “O divisor de águas, a etapa decisiva a registrar-se em favor 
de uma engenharia nacional, ocorreu na década de 1940, quando Ge-
túlio Vargas criou a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Volta 
Redonda, RJ. A partir de então, em especial a engenharia voltada para 
a montagem de nossa infraestrutura, passaria a ser exercida, com todas 
as suas forças, por técnicos nacionais e com equipamentos, materiais e 
insumos, em sua maior parte, também nacionais”.

Foi a 2ª Guerra Mundial que levou a engenharia brasileira a adquirir 
autonomia em relação a técnicas próprias ou assimiladas, e a utilizar 
materiais de construção aqui produzidos em escala mais ampla. O in-
gresso no conflito ocorreu em agosto de 1942, depois que o governo 
Getúlio Vargas ofereceu garantias, aos empresários brasileiros, de que 

eles poderiam contar com investimentos satisfatórios, caso quisessem 
aumentar a produção industrial do País.

Os entendimentos entre Brasil e Estados Unidos, para a participação 
brasileira na guerra contra o nazifascismo, resultaram no empréstimo 
da ordem de US$ 45 milhões (em valor da época) para a construção da 
CSN. A implantação da indústria siderúrgica forneceu as bases para a 
engenharia brasileira adquirir autonomia. 

A seguir, e com o suporte da linha do tempo aqui publicada, vamos 
mostrar algumas das obras que construíram essa história. 

Rodovias
O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), hoje 

substituído pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transpor-
tes (Dnit), foi o órgão que deu sequência – e consequência – aos grandes 
projetos rodoviários brasileiros a partir de 1937. E ganhou maior fôlego, 
com a Lei Joppert, iniciativa do engenheiro Maurício Joppert, autor do 
decreto-lei 8.463, que criou o Fundo Rodoviário Nacional (FRN). Esse 
fundo, prevendo recursos específicos, ajudou a implantação do Plano 
Rodoviário Nacional (PRN). 

O PRN, sancionado pelo decreto 15.093 de 20 de março de 1944, do 
presidente Vargas, previa para o território brasileiro 27 linhas rodoviárias 
principais distribuídas em seis rodovias longitudinais, 15 transversais e 
seis ligações totalizando 35.574 km, recebendo uma nomenclatura que 
consistia no símbolo BR. 

O Fundo Rodoviário Nacional (FRN) dava retaguarda financeira ao 
PRN. Previa receita proveniente da arrecadação do Imposto Único Fe-
deral incidente sobre combustíveis e lubrificantes especificamente para 

A CSN em seu início de operação: “Divisor de águas”
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obras rodoviárias, assim distribuída: 40% para o DNER e os 60% res-
tantes para Estados e municípios. Assegurava, com essa vinculação de 
recursos, um programa contínuo de implementação das obras de cons-
trução da malha rodoviária federal então disponível.  

O programa de construção de estradas, posto em prática pelo 
DNER, permitiu abrir ligações e acessos interligando regiões e estimu-
lando o crescimento urbano de núcleos dispersos. Alguns exemplos: 
construção das rodovias Porto Alegre-São Leopoldo, Curitiba-Lages e 
Feira de Santana-Salvador; a estrada Rio-Bahia, que existia a partir 
de 1927, mas tão-somente como um simulacro da estrada que seria 
feita na década de 1940; construção das ligações Anápolis-Corumbá; 
Itaipava-Teresópolis; a variante Rio de Janeiro-Petrópolis e a ligação 
Petrolina-Juazeiro.

A Rio-São Paulo, que mais tarde seria batizada com o nome do pre-
sidente Eurico Gaspar Dutra, era o esboço de um traçado existente desde 
1724 e que evoluiria para um perfil de estrada em 1928, na presidência 
de Washington Luís. Mas, de seus 508 km, apenas oito eram pavimen-
tados. Com os benefícios da Lei Joppert, ganharia duas pistas pavimen-
tadas com lajes de concreto armado entre a avenida Brasil, no Rio, e a 
Garganta da Viúva Graça, onde aproveitava a subida da Serra das Araras. 
Retificada em razão disso, foi encurtada em 101 km, passando a chamar-
-se via Dutra, depois que o presidente Dutra a inaugurou em 1951. 

Na época houve a pavimentação do trecho Rio-Belo Horizonte, cujo 
segmento inicial, entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, era a estrada 
União Indústria. 

A construção da rodovia que ligaria Rio a Porto Alegre prosseguiu 
com as obras nos trechos São Paulo-Curitiba e Curitiba a Lages. O trecho 
de Porto Alegre a Caxias fora concluído anteriormente. No projeto da 
São Paulo-Curitiba, batizada com o nome do engenheiro Régis Bitten-
court, já foi possível o emprego da aerofotogrametria. 

Outras mudanças no mapa rodoviário brasileiro ocorreriam no go-
verno de Juscelino Kubitschek (1956-1961), cujo Plano de Metas previa 
a construção, em cinco anos, de pelo menos 10 mil km de rodovias. Ele 
acabou construindo 8 mil km a mais do que o previsto. Entre as obras 
feitas no período se incluem os grandes eixos Belém-Brasília, com 2.200 
km; Brasília-Fortaleza, com 1.800 km; Brasília-Belo Horizonte, com 
2.200 km; e Brasília-Anápolis e Brasília-Acre, com 3.110 km. 

Construir essas obras, em meio às condições geográficas, climáticas e 
logísticas as mais adversas, era um enorme desafio. O exemplo mais difun-
dido dessas dificuldades é ilustrado com o feito de Bernardo Sayão, à fren-
te da Rodobrás. A ele coube administrar a construção da Belém-Brasília. 

Na década de 1970, no ciclo do regime militar, outras rodovias cru-
zaram o País: a Transamazônica, com cerca 2.600 km, ligando João Pes-
soa, na Paraíba, a Lábrea, no Amazonas; a Manaus-Porto Velho, com 874 
km de extensão; e a Cuiabá-Porto Velho, com 1.469 km. 

Seriam experiências que, mais tarde, viriam a ser aproveitadas em 
outras obras, quando já podiam ser utilizadas técnicas modernas, agre-
gando máquinas e equipamentos sofisticados; métodos de escavação e 
estabilização de túneis e de consolidação de maciços, que demandariam 
mapeamento geológico e geotécnico e outros recursos resultantes da 
evolução da engenharia. 

São Paulo, com a Imigrantes, e Rio de Janeiro, com a ponte Rio-

-Niterói, se tornariam Estados detentores de obras de reconhecimen-
to internacional. 

Em São Paulo, entre as rodovias existentes, tais como a Castello 
Branco, a Rodovia dos Trabalhadores, e as melhorias e construção do sis-
tema Anhanguera/Bandeirantes, a obra que assumiria, de maneira mais 
ampla e pela acumulação de soluções técnicas avançadas, destaque 
maior seria a Rodovia dos Imigrantes, cuja pista ascendente foi inaugu-
rada em 1976. As experiências ali obtidas permitiram a construção da 
segunda pista (descendente), concluída em dezembro de 2002. 

Hidrelétricas
A experiência brasileira em hidrelétricas vem de longe. Passa, natural-

mente, pela Usina de Marmelos, em Juiz de Fora, e, antes disso, pela Usina 
de Ribeirão do Inferno, construída em afluente do rio Jequitinhonha, MG. 

Em seus primórdios, as usinas hidrelétricas eram iniciativas de pe-
quenos produtores e distribuidores de energia elétrica, mais tarde con-
centrados na Companhia Brasileira de Energia Elétrica, a CBEE (1909), e 
na Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL. Depois disso é que houve 
a participação de dois grupos estrangeiros: o grupo Light, canadense, 
e o American and Foreign Power Company (Amforp), organizada pela 
Electric Bond and Share. 

Em 1930, a distribuição das atividades do segmento concentrava-
-se basicamente no eixo Rio (Grupo Light) e São Paulo (Amforp). Mas, 
de 1960 em diante, com a compra, pelo Brasil, da Amforp, a Eletrobras 
passaria a comandar as ações. 

 Entre as empresas estaduais e regionais atuantes no País incluíam-
-se a Centrais Elétricas de Minas Gerais (Cemig), Centrais Elétricas de 
Goiás (Celg), Central Elétrica de Furnas S.A., Centrais Elétricas de São 
Paulo (Cesp), Centrais Elétricas do Sul do Brasil (Eletrosul), Espírito San-
to Centrais Elétricas, a Eletronorte e a Companhia Hidroelétrica de São 
Francisco, esta fundada em meados de 1945, no governo do presidente 
Getúlio Vargas. 

A construção das hidrelétricas da Chesf no rio São Francisco começou 
em 1948 em cima de um projeto desenvolvido pelo engenheiro Otávio 
Marcondes Ferraz, então diretor técnico da empresa. Esta iniciou suas 
atividades sob a presidência do engenheiro Antônio José Alves de Souza. 

A construção das usinas de Paulo Afonso, Moxotó e Sobradinho teve 
significado especial para a engenharia brasileira pelo volume de experi-
ências técnicas que cada fase, cada estudo, proporcionou. E a construção 
da barragem de Três Marias, em 1957, pela Cemig, empresa fundada 
em 1952 pelo então governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, 
contribuiria para a manutenção do equilíbrio da geração da energia na-
quelas usinas do rio de integração nacional. 

Mas foi no rio Paraná, no Salto do Urubupungá, que se deu o acon-
tecimento de maior relevo na história da engenharia brasileira: a cons-
trução do chamado Complexo de Urubupungá. Caberia inicialmente à 
empresa Centrais Elétricas de Urubupungá (Celusa), criada em 1961 e 
sob a presidência do engenheiro Francisco Souza Dias, dar andamento 
àquele empreendimento, tarefa assumida, em 1966, pela Centrais Elé-
tricas de São Paulo (Cesp), depois Companhia Energética de São Paulo.

O professor Lucas Nogueira Garcez, ex-governador paulista, que 
presidiu a Cesp, deu ênfase aos trabalhos da empresa em todos os seus 
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desdobramentos. Jupiá seria mais tarde batizada com o nome do enge-
nheiro que lutou muito por sua implantação, o engenheiro Souza Dias. 

Ilha Solteira foi uma decorrência de Jupiá. Depois, viriam diversas ou-
tras hidrelétricas, a maior das quais, Itaipu, com 12.600 MW de capacidade 
instalada. Outras hidrelétricas que fizeram época: Tucuruí, no rio Tocantins; 
Cachoeira Dourada, no rio Paranaíba, com capacidade de 500 MW; Jaguara, 
na divisa de Minas e São Paulo; Pedra do Cavalo, no rio Paraguaçu, Bahia; 
Foz do Areia, no rio Iguaçu, Paraná, com potência instalada de 2.500 MW; 
Segredo, também no rio Iguaçu; Porto Colômbia e Marimbondo, ambas tam-
bém no rio Grande; Serra da Mesa, no rio Tocantins; e, mais recentemente, 
e já dentro de outra política para viabilizar empreendimentos desse tipo, via 
concessões, as usinas de Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira, que acres-
centam 6.450 MW à capacidade instalada no País. 

Hoje, a maior hidrelétrica brasileira, depois de Itaipu, é Belo Monte, 
no rio Xingu, que entrará em operação comercial no ano que vem. É usi-
na a fio d´água, considerada ícone pelo emprego de complexos recursos 
e experiências que a engenharia brasileira tem acumulado ao longo de 
décadas. Terá potência instalada de 11.233 MW e garantia assegurada de 
4.500 MW nos períodos de seca (ver edições da revista OE 537 e OE 542). 

Outras obras
A engenharia brasileira tem se destacado também em outras obras, 

como as de abastecimento e de esgotamento sanitário; transportes ur-
banos, com a construção e implementação de novas linhas de metrôs, 
sobretudo em São Paulo e Rio de Janeiro, e a inserção de inovações com 
a construção de monotrilhos e outros sistemas suplementares, como os 
corredores de ônibus BRTs e construção de VLTs.

Ao longo do tempo, ela vem se caracterizando pelos avanços na 
construção de obras de arte especiais. Nesse caso, a ponte Rio-Nite-
rói continua, por enquanto, como o exemplo maior. Mas outras obras, 
sobretudo as pontes estaiadas, cujo desenho e estética se destacam 
em cenários urbanos e rurais, estão avançando. E, no dia 15 deste 
mês (julho), foi inaugurada aquela que é considerada a primeira pon-
te estaiada em curva do Brasil, a Ponte Anita Guaribaldi (Ponte de 
Laguna), de 2,8 km de extensão (trecho estaiado de 400 m e trecho 
corrente de 2,4 km), construída sobre o Canal Laranjeiras, pelo con-
sórcio liderado pela Construtora Camargo Corrêa. E, hoje, já se fala 
em obra maior do que a Rio-Niterói: a ponte Salvador-Itaparica (ver 
matéria nessa edição).

Entretanto, essa longa história da engenharia brasileira não seria 
a que é não fosse, nos anos 1950, a obsessão de Juscelino Kubitschek 
pelo desenvolvimento. E desenvolvimento como estímulo para rom-
per e criar novas fronteiras. A construção de Brasília deu a partida 
nessa direção.

Mas cabe um alerta. E, este, vem do ex-ministro Delfim Netto, em 
palestra recente no Sindicato da Indústria da Construção Pesada do 
Estado de São Paulo (Sinicesp): “Em termos de infraestrutura, o Bra-
sil entrou em um processo autofágico, que promove o consumo da 
capacidade já instalada, sem novas perspectivas”.

A engenharia brasileira é um patrimônio do País, que a Nação deve 
preservar. Como engenharia, ela não se confunde com práticas nego-
ciais que precisam respeitar a lei; com atos de gestores públicos que 
devem se pautar pela legislação e com interferências políticas danosas, 
que precisam ser erradicadas da vida pública.

As usinas de Paulo Afonso deram a partida para a absorção 
das tecnologias da construção de barragens no País
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Os engenheiros e empreendedores não estão habituados a este 
encargo adicional: “ganhar” a opinião pública. Mas é impossível 
fugir dela. O ideal é que algum engenheiro sênior aceite esta 

tarefa de falar à imprensa e ao público, porque um porta-voz autoriza-
do, como um jornalista ou um relações-públicas, não consegue produzir 
essa sensação de confiança, principalmente em crises eventuais, como 
acidentes ou atrasos imprevistos.

“Se Deus comparecer a uma reunião da comunidade e mostrar seu 
plano de construir o Jardim do Éden”, compara Sam Schwartz, diretor exe-
cutivo do Departamento dos Transportes (DOT) de Nova York (EUA), que 
conduz um programa bilionário de obras que vai atravessar a década na 

O que a engenharia conquistou  
pode não agradar à opinião pública
Depois de superados os obstáculos crescentes  
de funding, articulada uma PPP e vencidas 
as complexas dificuldades de construção, um 
megaprojeto precisa ainda ganhar a confiança  
do público, que, afinal, é quem vai pagar a conta

expansão da rede metroviária, “os presentes provavelmente reclamariam 
da localização, do projeto em si e como eles vão enfrentar a ‘serpente’”. 

Essa suspeita da opinião pública se justifica? No seu livro Megapro-
jetos e Riscos, o professor de Oxford Bent Flyvbjerg afirma categórico: “À 
medida que um número crescente de obras, cada vez maiores, é cons-
truído em todo o mundo, fica patente que muitas delas mostram um 
desempenho precário em termos de impacto socioeconômico, ambiental 
e apoio público”. O autor alega que o processo político “gera uma série 
de pontes que levam a lugar algum, enchendo o bolso de consultores e 
construtoras, dando oportunidade aos governantes de cortarem fitas de 
inauguração de projetos que são puro desperdício”.

Ray Levitt, professor de Stanford que se dedica a megaprojetos, en-
tre outros especialistas, aponta que projetos grandiosos são apresentados 
sempre com números exageradamente otimistas em custos e cronograma. 
Ele, entretanto, não concorda que estas obras sempre desperdicem recur-
sos públicos. “Pode ser uma conspiração de enormes proporções? Em par-
te, sim”, acede. “Mas elas geram também resultados positivos”, ressalva.

Destacar o valor de longo prazo de um projeto é crucial para conseguir 
sua aprovação, mas manter o apoio popular ao longo do tempo é uma ta-
refa complexa, afirmam entidades de engenharia e construção dos Estados 
Unidos, especialmente quando a imprensa se dedica a vasculhar proble-
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mas em obras de grande impacto público, como a ampliação das linhas de 
metrô de Nova York, ou a segunda ponte sobre a baía de San Francisco, na 
Califórnia. (A revista O Empreiteiro lembra aqui o noticiário que castiga 
quase todo dia os trabalhos na hidrelétrica de Belo Monte, na Amazônia.)

Recordar os benefícios, sempre
Administrar as crises frequentes em obras desse porte, durante o 

período de construção, torna-se crucial, quando ninguém parece se lem-
brar dos benefícios de longo prazo delas. Não basta veicular mensagens 
otimistas nas telas dos aeroportos e nos canais de TV paga – é muito im-
pessoal. Se as obras vão durar cinco anos, com todo tipo de interrupções 
no cotidiano das cidades impactadas, programas de comunicação que 
duram alguns meses serão incapazes de reduzir a má vontade da opinião 
pública. Esse diálogo tem de continuar enquanto as obras estiverem sen-
do executadas, não importa quanto tempo dure.

Outro ponto vital é escolher algum engenheiro ou técnico diretamente 
envolvido com a obra para servir de porta-voz, ao invés de um profissional 
de comunicação, cuja falta de familiaridade com os aspectos cotidianos da 
obra sempre vai transparecer diante do público ou da imprensa. Todas as 
partes envolvidas, governo, agência contratante, projetistas ou construto-
ras, precisam estar alinhadas antes de falar ao público, evitando um con-
tradizer o outro. Os engenheiros costumam se perder em tecnicalidades e 
detalhes – esquecendo-se de que estão falando com leigos.

Serão os megaprojetos necessários? Em países democráticos, tais 
megaprojetos ficam sujeitos a discussões em diversas instâncias e, 
se sobreviverem ao processo, a opinião pública foi ouvida. Também é 
verdade que há projetos ruins que acabam sendo construídos e outras 
obras de qualidade que não resistem às mudanças do cenário urbano, 
condições socioeconômicas etc. ao longo do tempo. Vale reconhecer 
ainda que a engenharia evolui, e uma obra antiga pode se tornar 
obsoleta pelos padrões atuais de técnica ou projeto. (A revista O 
Empreiteiro lembra aqui as discussões sobre o Elevado Costa e Silva, 
o Minhocão, em São Paulo, que nunca foi unanimidade na capital pau-
lista desde sua inauguração.)

Estudos da American Society of Civil Engineers (ASCE) mostram que 
diversas agências públicas dos Estados Unidos começam a avaliar os me-
gaprojetos pelo ciclo de vida útil ao invés do menor custo de construção. 
Cabe ao governo convencer a opinião pública de que determinada versão 
de projeto, embora mais cara, possui melhor relação custo/benefício no 
longo prazo do que o projeto aparentemente mais barato.

As parcerias público-privadas também tendem a valorizar o ciclo 
de vida do empreendimento, porque envolvem investimentos privados e 
retorno, diminuindo assim os riscos de uma subestimativa de custos e 
prazos. O gestor privado precisa absorver todos os riscos envolvidos – e 
isso obriga a ter rigor e disciplina na análise.

Outro aspecto às vezes relegado ao segundo plano é o impacto dos me-
gaprojetos na evolução da própria engenharia, além da criação de obras 
que se tornaram ícones na paisagem urbana das cidades. Nesse caso, o 
sentimento do cidadão também conta, quando ele aponta orgulhoso para 
obras que se transformaram em ícones urbanos, verdadeiros cartões-postais 
– como a ponte Golden Gate, em San Francisco, a ponte Rio-Niterói, na ca-
pital fluminense, e a ponte estaiada Octavio Frias de Oliveira, em São Paulo.

32 | O Empreiteiro | Julho 2015

M e g a p r o j e t o s





34 | O Empreiteiro | Julho 2015

A nova estrutura entre San Francisco e Oakland, na Califórnia (EUA), 
demorou 11 anos para ser concluída, em 2014, ao custo de US$ 
6,4 bilhões, depois de duas licitações, vazamento de dados reser-

vados, parafusos que teriam resistência “insuficiente”, dúvidas sobre a 
solidez das fundações e uma investigação do próprio FBI. 

O presidente da Alta Vista, Pat Lowry, empresa que realizou as inspe-
ções e teste de qualidade sobre materiais empregados na ponte, chegou 
a dizer, extrapolando o limite técnico e sublinhando o aspecto afetivo do 
projeto: “Ao fim de um dia, quando você atravessa a ponte que ajudou a 
construir, ninguém consegue tirar o que sente”.

Entregue seis anos após a data original de 2007, a ponte de 3,2 
km, com um vão suspenso autoancorado de 421 m, adota soluções 
inovadoras de engenharia estrutural para resistir a terremotos, e per-
manecer operando para a travessia de veículos de emergência. Entre-
tanto, a cobertura da imprensa dava a impressão de que a ponte não 
era segura, declarou Marwan Nader, gerente da TY Lin Internacional, 
projetista líder do vão suspenso, “quando na verdade é a ponte mais 
segura dos Estados Unidos”.

Quanto aos parafusos, representavam item de US$ 25 milhões num 
projeto de US$ 6,4 bilhões, que foram certificados por especialistas con-
tratados pelo governo. Mas o Departamento de Transportes da Califórnia 
reconheceu que a demora em informar a imprensa, a intervalos regula-
res, levou os jornalistas a recorrer a fontes não oficiais, o que criou uma 
enorme confusão – prejudicando a transparência do projeto e a confian-

ça do público. A agência reconhece que praticar uma política eficiente 
de comunicação é tão importante quanto o orçamento e o prazo da 
obra: “Apesar das dificuldades em lidarmos com a transparência, temos 
que praticá-la”, posicionou-se o DOT da Califórnia.

A procuradoria da Califórnia inocentou a Caltrans de todas as acusações 
que surgiram na imprensa, informando que as investigações não revelaram 
atos de corrupção, fraude, conluio ou pagamentos ilegais durante a obra.

Um projeto desastroso que se reabilitou
A Artéria Central/Túnel de Boston, nos Estados Unidos, parecia a obra 

clássica em que tudo deu errado: o custo original, de US$ 8 bilhões, es-
tourou para US$ 14,6 bilhões; o prazo original, de sete anos, duplicou; 
há numerosas ações na Justiça inclusive criminais e, ainda por cima, o 
colapso de uma placa de concreto pesando 10 t matou o passageiro de 
um veículo. Foi o único acidente fatal da longa obra.

Em menos de dez anos, a obra gerou bilhões em investimentos imo-
biliários na região, inclusive espaços verdes, no coração de Boston. Hoje 
empreendedores imobiliários consideram o projeto talvez ambicioso de-
mais para a época de seu lançamento, mas que acabou transformando de 
forma dramática uma vasta região e a própria cidade.

O projeto realocou a rodovia I-93 do coração de Boston para um túnel 
de 5,6 km. Um segundo túnel prolongou a rodovia I-90 até o aeroporto 
de Logan. E o traçado elevado da I-93 foi demolido e deu lugar à Rose 
Kennedy Greenway, um grande parque. A peça mais relevante do conjunto 
é a ponte Leonard P. Zakim Bunker Hill sobre o rio Charles, a mais longa 
estrutura estaiada do mundo, projetada pela HNTB/Figg.

Transformou 600 ha de área industrial decadente num distrito de alto 
padrão – chamado Seaport District, ao prover uma ligação rápida com o aeroporto. Uma rodovia antiga e saturada, para 75 mil veículos/dia, foi 
substituída por um complexo capaz de comportar 300 mil veículos/dia. O centro de Boston nunca mais seria o mesmo.

A nova ponte na baía de San Francisco

Estrutura tem 3,2 km de 
extensão com um vão 
suspenso autoancorado de 
421 m e é a ponte mais segura 
dos Estados Unidos

Intervenções transformam 
área industrial decadente 
num distrito de alto 
padrão e rodovia saturada 
em complexo com mais 
capacidade de veículos
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Megaprojetos costumam estourar seus orçamentos e prazos, admite 
Michael Horodniceanu, presidente da New York Metropolitan Trans-
portation Authority Capital Construction (MTACC), criada pela agên-

cia do metropolitano para arrecadar recursos e tocar um vasto programa de 
expansão. Este é certamente o caso do projeto ferroviário chamado East Side 
Access (ESA), cujo custo foi estimado em US$ 4,3 bilhões em 2006 e inflou hoje 
para US$ 10,8 bilhões. O prazo original de 2019 foi dilatado para 2023.

“Quando o governo toma decisões, ele pergunta aos engenheiros: ‘Essa 
obra pode ser feita por US$ 3 bilhões e em seis anos?”, exemplifica Micha-
el, respondendo ele mesmo que os engenheiros precisam sempre dizer “sim”. 
“Mas depois que o projeto começou, a realidade é bem diferente”, reconhece.

Roberto Brustlin, CEO da consultoria VHB, concorda que previsões oti-
mistas são usadas para dar início a um projeto: “Na maior parte das vezes, o 
contratante público é obrigado a fazer o impossível – estipular um preço fixo 
a despeito de condições desconhecidas do solo, legislações impactadas pela 
obra etc. Como se administra tudo isso de modo a convencer o púbico a gastar 
o dinheiro nessa obra?”

“Parte das respostas está em ajudar a população a entender a realida-
de das obras em grandes centros”, afirma Richard Cavallaro, presidente da 
subsidiária norte-americana da Skanska. “Quando se constrói num ambiente 
urbano, tem de lidar com uma porção de custos temporários. Como indústria 
da construção, precisamos melhorar a maneira com que comunicamos com o 
público, de modo que este entenda os problemas inesperados encontrados e 
por que isso vai provocar atrasos.”

Ao conseguir fazer isso com mais eficiência e rapidez, a MTACC de Nova 
York conseguiu reduzir a pancadaria rotineira partindo dos jornais tabloides 
da cidade – especializados nos problemas locais. E o conjunto de obras é gi-
gantesco: primeira fase do metrô da 2a Avenida, orçada em US$ 4,5 bilhões; 
ampliação da linha 7 do metrô; e conclusão da estação Fulton Center, que 
tem projeto exótico do arquiteto espanhol Santiago Calatrava; entre outros 
trabalhos menores. Fulton Center já rendeu belas manchetes criticando o di-
nheiro gasto com sua arquitetura esférica no lugar da de um simples caixote 

convencional de concreto – mas o morador da cidade hoje gosta da estação, 
que parece uma ave pousando.

O metrô da 2a Avenida está no prazo e no orçamento, mas é propenso a 
atrair publicidade negativa por causa da vizinhança impactada pelas obras. 
Segundo o presidente da MTACC, é um exemplo perfeito de empreendimento 
que precisa ser “vendido” ao público. E foi o que ele fez. Entrou nas lojas para 
convencer os proprietários dos benefícios do metrô; realizou reuniões quin-
zenais entre o público e a equipe da obra; organizou visitas regulares para o 
público e a imprensa aos canteiros; e abriu um centro de comunicação com 
palestras, exposições e vídeos interativos sobre a linha de construção.

As visitas aos canteiros de obras geraram matérias mais precisas, porque 
os jornalistas viram os trabalhos pessoalmente, e também chegam até a che-
car informações com o próprio Michael antes de publicar. Eles começaram a 
usar menos as fontes não oficiais. Michael inclusive criticou a reação da sua 
equipe, quando ocorreu um desmonte com explosivos no subsolo que quebrou 
vidraças em 2012, afirmando: “Quando se fala a verdade, se diz uma única vez. 
O público não pode ‘matar’ você duas vezes”.

“Vendendo” o metrô da 2ª Avenida,  
de porta em porta, em NY

Clássicos da falta de comunicação no Brasil
Estádios da Copa do Mundo 2012 - Ninguém acreditou nos orçamentos iniciais de custos, nem nos prazos das obras de mobilidade 

urbana (a maior parte abandonada hoje); custo real e final desconhecidos.
Crise hídrica em São Paulo - Embora oficialmente o racionamento d’água ainda não vigore, partes significativas da população há meses 

tomam banho de canequinha, com a diminuição da pressão na rede. A crise foi “esquecida” para não atrapalhar as eleições.
Hidrelétrica de Belo Monte - A obra continua a sofrer com questões indígenas que já deveriam ter sido resolvidas pelo governo desde 

o início, ou melhor, antes do início das obras. A imprensa diária somente mostra o impacto negativo em Altamira (PA) e vizinhanças, mas 
esquece de informar que a rede de esgotos da cidade foi entregue pela Norte Energia. A Aneel insiste em cobrar uma multa bilionária da 
Norte Energia por causa de atrasos provocados por invasões dos canteiros de obras. Até parece que o País não precisa da energia a ser gerada 
por Belo Monte. (Redação OE)

Projeto precisou ser “vendido” aos 
moradores e lojistas da região
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O que poderia ser mais uma megatorre em Nova York (EUA) se 
transformará no edifício residencial mais alto do Ocidente, 
com 465 m, sustentando um perfil fino como um espigão. Seu 

projeto estrutural é inovador, ao fazer os ventos atravessarem a torre 
ao invés de contorná-la, solucionando as vibrações detectadas no 
túnel de vento no ensaio de um modelo reduzido, que seriam desa-
gradáveis aos moradores nos andares mais altos.

Sua construção está sendo um exercício instigante de engenha-
ria. Quem olha para esta megatorre na Park Avenue, 432 tem a im-
pressão de uma estrutura convencional, entre tantas em Manhattan, 
com sua fachada geométrica em que colunas, vigas e janelas de mes-
mo tamanho se repetem. Mas a regularidade geométrica da fachada 
aparente e o uso do cimento branco para produzir um concreto de 
alta resistência são as duas maiores dificuldades encontradas pela 
empreiteira da estrutura, Roger&Sons Concrete, e a fornecedora do 
concreto usinado, afirma o especialista Andreas Tselebidis, diretor 
dessa área da empresa química Basf.

O cimento branco, mais fino que o cimento comum cinza, muda 
a química da mistura, tornando-a mais difícil de controlar. A massa 
precisa ser autoadensável, bombeável a mais de 400 m de altura e 
atender a parâmetros de resistência, módulo de elasticidade, fluidez, 
cor e aparência – importante para uma fachada de concreto aparen-
te. A resistência especificada para o concreto da torre, de até 14.000 
psi (9,84 kgf/mm²), foi mais um complicador. Por causa da altura, ha-
veria dificuldades de bombeamento mesmo para o concreto comum 
usado no interior da estrutura.

Demorou oito meses o processo para licitar a execução da es-
trutura de concreto e seis meses para aprimorar a mistura de con-
creto branco. As colunas do primeiro piso – as mais visíveis da rua 
— somente foram executadas quando se estabilizou o desempenho 

Projeto estrutural faz ventos  
atravessarem arranha-céu

Especialista e usina de concreto ainda tiveram  
de domar o caprichoso concreto de cimento branco, 
de alta resistência, usado na fachada imaculada, 
executando diversos protótipos antes de conseguir  
a mistura ideal
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Megatorre de 465 m, em Nova York, 
será o edifício residencial mais alto 
do Ocidente 

do concreto branco. A estrutura básica foi concluída em outubro pas-
sado, recorrendo-se a dois turnos diários e jornadas de seis dias por 
semana. A ocupação da torre começa em agosto próximo e a conclu-
são total da obra está programada para início de 2016.

Os empreendedores CIM Group e Macklowe Properties não libe-
raram dados sobre custos de construção. Os apartamentos à venda 
começam em US$ 7 milhões, e a penthouse já foi negociada por US$ 
95 milhões. A torre residencial tem 104 unidades, começando no 18º 
piso. Do térreo até o 18º, os pisos são usados para varejo, espaços de 
lazer e instalações mecânicas.

De acordo com a Rafael Vinõly Architects PC, a torre possui uma 
planta quadrada de 31 m de lado que seria fácil de aproveitar, não 
fosse a altura. Por causa dela, a estrutura e os serviços ocupam uma 
porção expressiva do espaço útil. Isso obrigou os arquitetos a ma-
ximizar o espaço vendável. Um poço de escadas de duplo recuo foi 
adotado para liberar 18,6 m², suficiente para um banheiro adicional. 
O pé-direito também pôde ser ampliado de 4 m para 5,2 m.

Para alojar os serviços prediais, a torre foi dividida em cinco zo-

nas de 12 pisos cada – sendo cada zona servida por dois pisos de ins-
talações mecânicas. O ar fresco é inspirado pelos pisos mecânicos e 
não no nível da rua, reduzindo o tamanho das tubulações. A empresa 
de instalações WSP utilizou um sistema que reduziu os condutos elé-
tricos, instalando um transformador no subsolo para elevar a energia 
de entrada de 460 V para 5000 V, que é rebaixada para 208 V nos 
pisos mecânicos. Os condutos, que eram de 9 m², reduziram-se para 
1 m², diminuindo a quantidade de fios de cobre em 90%.

A projetista estrutural cortou as dimensões das vigas e colunas 
ao adotar concreto com resistência de 14.000 psi e aço de 2,5” de 
diâmetro na armadura, com 97 ksi. A torre empregou 2.915 t de ar-
madura vertical, um dos maiores índices conhecidos. Esse aço tam-
bém exigiu o uso de gabarito para posicioná-lo na armadura, além de 
conexões mecânicas.

Para ganhar mais espaço útil, a estrutura aparente e não revesti-
da adicionou de 20 cm a 22,5 cm à planta-tipo e eliminou um custo. 
Entretanto, para manter colunas de 110 cm de largura e vigas de 110 
cm, a espessura teve de aumentar. Nos pisos mais baixos, as colunas 
têm 2,2 m de profundidade.

A estrutura básica de concreto é um tubo quadrado – o núcleo 
central, dentro do tubo no perímetro, que tem sete colunas na lateral. 
As lajes planas medem 25 cm de espessura. As fundações apoiam-se 
sobre sapatas, atirantadas em rocha; o núcleo central repousa sobre 
uma placa.

A relação largura e altura da torre, designada como relação de 
esbeltez, é quase 1:15 (o código de Nova York considera qualquer 
estrutura acima de 1:7 como esbelta). Testes em túnel de vento de-
tectaram movimentos dinâmicos inaceitáveis e a estrutura da torre 
teve de se reforçada, conectando-se os dois tubos em cinco níveis, 
tornando-a mais rígida. As dez lajes mais altas também tiveram sua 
espessura elevada para 45 cm.

O formato original da torre também gerou aceleração adversa, 
causada por ventos nos testes. A projetista criou aberturas com altu-
ra de dois pisos – eliminando janelas – nos níveis mecânicos, permi-
tindo que os ventos atravessassem, e não contornassem, a estrutura. 
Esse recurso reduziu a aceleração em até 15%. Finalmente, um amor-
tecedor de massa está sendo instalado no nível da cobertura, o que 
deve diminuir a aceleração para níveis aceitáveis.

A gerenciadora da execução, a Lend Lease, está tão preocupada 
com o desempenho do concreto branco na fachada, que contratou 
uma empreiteira não vinculada à obra para construir um protóti-
po de coluna+viga, com resultados pouco satisfatórios. Isso levou a 
gerenciadora a exigir protótipos das empreiteiras que concorriam à 
execução da estrutura. Foram feitos 12 modelos, até que se acertasse 
o acabamento, a cor e reduzindo ainda fissuras, retração e vazios.

Os trabalhos na estrutura começaram em outubro de 2012, com 
a execução do núcleo que mantinha um avanço de dois pisos com 
relação ao tubo do perímetro. Neste aqui, os ciclos eram de um piso 
a cada quatro dias até o 45º andar; e, a partir daí, o prazo caiu para 
três dias.

Para manter esse ritmo, a armadura foi pré-fabricada em módu-
los de 5 m de altura para as colunas, seguindo um processo patentea-
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do pelo engenheiro consultor Felix Ferrer, com as barras posicionadas 
por gabarito. A armadura das vigas também era montada como gaio-
la. Nos primeiros 20 pisos, a armadura da viga foi pré-montada numa 
única gaiola de 31 m, igual à medida da lateral do prédio, deixando 
espaços para o encaixe das colunas.

A sequência de montagem da armadura é a seguinte: primeiro, 
as gaiolas das colunas, seguidas por formas metálicas com face de 
aço inoxidável, autotrepantes, para vigas e colunas, fornecidas sob 

medida pela Doka; então, são instaladas as formas das 
lajes e das colunas fechadas; finalmente, a armadura da 
laje e as gaiolas das vigas.

Quando as gaiolas das vigas entram nas formas, elas 
são transpassadas pelas barras longas para as colunas; o 
concreto é lançado nas colunas; no dia seguinte, a laje 
e a viga são concretadas; um dia depois, as gaiolas das 
colunas do piso acima são instaladas, as formas da co-
luna e viga são abertas e desdobradas. Estas formas são 
removidas sobre uma plataforma de trabalho. Assim que 
os preparativos são concluídos, a forma trepa para o piso 
de cima.

As bombas de concreto estão no nível da rua; os con-
dutos das instalações sobem pela parede do núcleo, onde 
está montada também a lança de concreto. Esta precisa 
alcançar as obras na estrutura do perímetro, cerca de 10 
m abaixo. Embora o concreto seja autoadensável, ele é 
vibrado para eliminar possíveis vazios. 

O bombeamento do concreto branco exigiu logística 
e suporte. Guindastes equipados com caçambas estavam 
de plantão em caso de entupimento da bomba, em espe-
cial na concretagem das vigas, que são feitas por com-

pleto no piso inteiro, para evitar juntas frias. A mistura é monitorada 
de forma sistemática, fazendo-se ajustes quando necessário. Esse 
cuidado foi redobrado no concreto de 10 mil psi exigido nos pisos 
mais altos da torre.

Acima de 300 m de altura, o clima muda com frequência. Podem 
ocorrer golfadas de vento de 60 km/h no topo, mas não na rua abai-
xo. Chegou a nevar apenas no topo da torre, que já se escondeu numa 
nuvem de chuvas.

Concreto branco desafia especialista em mistura
Andreas Tselebidis, da Basf dos Estados Unidos, que já desenvolveu as misturas de concreto para mais de 40 megaedifícios ao redor do 

mundo, avaliou a tarefa na Park Avenue como incomum. Com concreto branco, acertar a mistura para fluidez, resistência, aparência, produção 
máxima, lançamento e moldagem é como “criar uma receita para um bolo muito sofisticado”, comparou. Para Andreas, nessa obra a dificuldade 
é maior porque o concreto branco normalmente é pré-moldado em usina – e não moldado em canteiro de obras, onde a execução não pode errar, 
ainda mais se for a mais de 100 m de altura. 

Como um chef, ele não revela a composição da mistura, mas assegura que é uma solução “engenheirada”, baseada em especificações de 
projeto e desempenho, materiais disponíveis na região, altitude, clima etc.

O cimento comum difere do branco por causa de pequenas porções de óxido de ferro e de magnésio, que dão a cor cinza característica. O 
cimento branco é moído mais fino do que o comum, dando uma velocidade de reação maior, que pode afetar o slump, trabalhabilidade e tempo 
de cura, informa Andreas.

A sílica é usada tradicionalmente nos concretos de alta resistência, de cor cinza. Por causa da exigência da cor branca na fachada da torre, 
a mistura utiliza metacaulim de alta reatividade da Basf – uma forma quimicamente processada do mineral caulim.

A Ferrara Bros. usou apenas 29% de cimento portland branco na mistura usinada para a fachada da torre, diz Andreas, obtendo caracte-
rística de autoadensável, slump de 30”. A resistência à compressão variou de 14.000 psi para os pisos inferiores até 10.000 psi para os andares 
superiores. Pequenos ajustes na mistura foram feitos para manter a mistura econômica e dar fluidez ao bombeamento aos pisos mais altos. 
Doze protótipos de dimensões reais foram feitos até se obter a mistura adequada em termos de cor final, acabamento e características técnicas 
estipuladas em projeto.

As fundações do prédio apoiam-se 
sobre sapatas atirantadas em rocha
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Intervenções seguem 
em ritmo acelerado 
para a Rio 2016
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Há três frentes de trabalho: 
ampliação de edifício-garagem, 
reforma do terminal 2 e, a principal, 
a construção de novo píer  
de embarque e desembarque

Augusto Diniz – Rio de Janeiro (RJ)

O 
consórcio construtor promete inaugurar um renovado 
Aeroporto Internacional Tom Jobim - Galeão, no Rio 
de Janeiro, no dia 1º de maio do ano que vem. A re-
cepção de quem passar pelo local na data será com 
biscoito de polvilho, produto onipresente nas ruas e 
praias cariocas. Quem promete é Pedro Moreira de 
Souza e Silva, responsável pela obra.

“O desafio nosso é o tempo. Em 
14 meses, devemos fazer as obras 
civis e instalações”, afirma o enge-
nheiro civil. “E isso sem interrom-
per as operações do aeroporto.”

É com essas preocupações que 
o Consórcio Construtor Galeão, 
formado pela Odebrecht Infraestru-
tura (90%) e MPE (10%; integrada 
ao consórcio por ter experiência em 
obras no aeroporto), trabalha nas 
três frentes: ampliação do edifício-
-garagem do terminal 2; reforma de 
parte do terminal 2 e construção do 
Píer Sul de embarque e desembarque.

Há hoje nas obras 3 mil operários, trabalhando em dois turnos. No 
pico, previsto para este segundo semestre, este número pulará para 
4.800. No total, são 600 máquinas pesadas em operação.

Edifício-garagem no terminal 2
A ampliação do edifício-garagem do terminal 2 do Aeroporto do Ga-

leão representa acréscimo de quatro pisos na estrutura, com 53 mil m² 
de área nova construída, e mais 2 mil novas vagas de estacionamento. O 
antigo estacionamento no local tinha três pisos e foi necessário reforçar 
a estrutura para a ampliação vertical. 

A construção se dá por meio de adoção de lajes pré-fabricadas, com 
o uso da tecnologia BubbleDeck, que utiliza esferas de plástico no lugar 
do concreto que não desempenha função estrutural. 

As esferas de polipropileno, com 36 cm de diâmetro, são inseridas 
de forma uniforme entre a armação de aço. Estão sendo usadas mais de 
180 mil esferas plásticas em cerca de 3.800 lajes pré-fabricadas. A carga 
de cada laje é de 450 kg/m².

Um dos desafios da obra é executá-la 
com o aeroporto em operação

Pedro Moreira: Promessa  
de entrega em 1° de maio
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Uma fábrica da Engemolde em Maricá (RJ), localizada a 70 km do 
aeroporto, atravessando a ponte Rio-Niterói, entrega as lajes pré-fabri-
cadas com o sistema BubbleDeck.

As lajes pré-fabricadas são lançadas na estrutura e posteriormente 
finalizadas com armadura complementar para consolidação. O uso do 
método representa economia de custo e diminuição de prazo de implan-
tação, com elementos 35% mais leves do que os convencionais.

O resto da estrutura está sendo feito com concretagem in loco, como 
pilares, rampas de acesso, escadas e poços de elevador - não há vigas 
na nova estrutura.

A obra está com mais de 70% de avanço e a dificuldade do projeto 
tem sido trabalhar com o estacionamento em operação - 2/3 do estacio-
namento existente no local está funcionando.

As outras garagens do aeroporto estão sendo readequadas. No total, 
com a ampliação do terminal e as readequações, o aeroporto terá mais 
2.700 vagas.

Acesso a píer do Superporto do Açu emprega estaca de até 96 m
Há 37 anos no mercado, a A.R.G. se destacou recentemente em dois projetos: o Superporto do Açu, em São João da Barra (RJ), e o Superporto Sudeste, em Itaguaí (RJ). 
Ocupando área de 100 km², as obras do Superporto do Açu incluíram a construção da ponte de acesso aos píeres, com 2.898 m de comprimento e 26,6 m de 

largura, píer de rebocadores, com 168 m de comprimento e 49,8 m de largura, além do píer de minério, com 442 m de comprimento e 23 m de largura.
Na construção da ponte de acesso foram cravadas estacas pré-tensionadas de concreto de alta resistência, estacas metálicas e estacas mistas, com diâmetros 

de 80 cm e comprimentos de até 96 m (equivalente a um prédio de 33 andares). Nas armações foram utilizadas aço CA-50. No total, foram executadas aproxima-
damente 46 mil m de estacas de concreto ø 80 cm, 21 mil m de estacas metálicas ø 80 cm e fixadas aproximadamente 3.400 vigas de concreto. A empresa contou 
com auxílio de um cantitraveller para execução da ponte.

No Superporto Sudeste, com uma área de 52 ha, a A.R.G. realizou a construção da ponte de acesso com 647 m de comprimento, píer com 765 m de extensão, túnel 
de 1.740 m de extensão e seção de 210 m², dois pátios de estocagem de minério, virador de vagões duplos de capacidade para 8.900 t/h, obras civis dos conjuntos de 
transportadores de correia e prédios administrativos.

A obra apresentou uma produção na ordem de 100 mil m³ de concreto e 6 milhões kg de aço. Um dos principais obstáculos superados pela A.R.G. nas obras 
do Superporto Sudeste foi começar a construção da ponte de acesso e do píer de atracação de navios partindo do mar para a terra. 

A cravação das estacas de concreto e a montagem das estruturas foram executadas por guindastes sobre balsas, e por equipamento próprio para cravação de 
estacas, construído pela empresa. No total, foram cravadas 725 estacas de concreto de 90 cm de diâmetro, totalizando 26.670 m.

Lajes pré-fabricadas preenchidas com esferas 
de polipropileno; depois de assentadas, elas 

recebem concretagem final

Aeródromo concessionado
Em agosto de 2014, o consórcio Riogaleão, formado pela Ode-

brecht Transport e Changi Airports International (Cingapura), as-
sumiu a administração e operação do Aeroporto Internacional Tom 
Jobim-Galeão, que tem dois terminais, em concessão de 25 anos. 
Após trabalhos emergenciais e melhorias iniciais, começaram as 
obras de ampliação do aeródromo, para ser entregues antes do 
início dos Jogos Olímpicos de 2016, que acontecem de 5 a 21 de 
agosto, no Rio de Janeiro.

As obras para atender a Olimpíada estão sendo executadas pelo 
Consórcio Construtor Galeão, ao custo de R$ 1,850 bilhão. Até o fim 
do período de concessão, o Riogaleão terá investido R$ 5 bilhões no 
aeroporto, porta de entrada de estrangeiros em turismo no Brasil.
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Reforma do terminal 2
Uma reforma severa se processa no terminal 2 do Aeroporto Tom 

Jobim. Entre os trabalhos principais em andamento, estão: demolição 
de alvenaria existente e colocação de divisórias drywall; execução de 
contrapiso e colocação de piso de granito e porcelanato; e introdu-
ção de forro e instalações eletromecânicas.

Do total de 900 m² deste terminal, cerca de 600 m² estão em 
obras. A parte com intervenção se conectará ao novo Píer Sul, em 
construção. O local terá novos balcões de check in, esteiras de baga-
gem, lojas e área de alimentação. “O terminal 2 se tornará o coração 
do aeroporto”, resume Pedro Moreira de Souza e Silva, engenheiro 
responsável pela obra.

Nesta frente de trabalho, a dificuldade tem sido a logística de 
chegada de material de acabamento, que não deve impactar no trân-
sito nem no movimento do aeroporto. Em frente ao local onde acon-
tecem as obras no terminal 2, existem pontos de táxi, ônibus e uma 
estação do BRT Transcarioca. 

Píer Sul
O Píer Sul, com 110 mil m² de área construída e 1 km de extensão 

somando as três alas (A, B e C), já está com as estruturas quase prontas. 
Construído todo com pilares, vigas e lajes pré-fabricados (só de lajes são 
4.100 unidades), terá três andares e 26 pontes de embarque (os chama-
dos fingers).

Os sistemas eletrônicos do píer começam a ser montados em outu-
bro e há 1.100 km de cabos a ser instalados. Dentro do píer haverá 14 
esteiras rolantes para facilitar o trânsito de passageiros.

Um sistema de vidro antirruído e com isolamento térmico cobrirá 
a fachada do píer. Já a cobertura será dupla, com laje de concreto e 
estrutura metálica para melhor isolamento termoacústico e proteção 
de chuva. A estrutura metálica da cobertura será posicionada em peças 
menores para diminuir os riscos na montagem, sendo instaladas em mó-

Andaime acompanha superfícies complexas
O modelo de Andaime Multidirecional Urbe tem se destacado na construção civil por sua versatilidade. Ele pode ser utilizado 

como torre individual, escada de acesso ou grandes estruturas de alta complexidade.
O grande diferencial do equipamento é a possibilidade de montagem em locais com grandes interferências ou contornos 

complexos, como tanques industriais, fachadas circulares, escadas provisórias e passarelas.
O andaime possui componentes que não se limitam a estruturas retas, podem ser utilizados em diversas formas e variados ângulos 

graças ao encaixe das peças, que não se limita somente a ângulos de 90º. O equipamento é confeccionado com sistema de rosetas e 
cunhas. Todas as peças são encaixadas e fixadas por pressão. Não necessita chave especial para fixação, somente um martelo, tanto para 
a montagem quanto para desmontagem. Uma vez fixadas as cunhas nas rosetas, a estrutura proporciona enorme rigidez e segurança.

A praticidade do sistema de montagem por encaixe deste tipo de andaime permite vencer grandes interferências, contornos complicados ou locais de difícil 
acesso, oferecendo maior rapidez, economia de mão de obra, simplicidade e segurança. A montagem e desmontagem, por ser totalmente de encaixe, proporcionam 
redução no uso de mão de obra.

Pode ser montada em conjunto com a Escada Modulada Urbe, confeccionada em aço galvanizado, com lance de dez degraus e 90 cm de largura, tornando o 
acesso fácil e confortável para os trabalhadores.

Outro ponto forte do equipamento da Urbe é a segurança e confiança que proporciona. De acordo com a NR-18, ele é fabricado em tubo galvanizado de 48 
mm de diâmetro e tem todas as suas peças marcadas com os dados da Andaimes Urbe.

Tais características permitem que a montagem e desmontagem do equipamento sejam rápidas e seguras, reduzindo custos e tornando o seu projeto 
mais rentável.

dulos sequenciais. “Obras simultâneas exigirão cuidados nos trabalhos 
de cobertura”, afirma Pedro.

O Píer Sul receberá voos nacionais e internacionais e, para oti-
mizar seu funcionamento, um sistema móvel de portões (swing gate) 
será instalado para ser utilizado no embarque e desembarque de pas-
sageiros de voos internacionais no aeroporto – atendendo a legisla-
ção de segregar viajantes indo ou chegando do exterior, que precisam 
passar por procedimentos de imigração e alfândega.

No entorno do píer, está sendo construído também pátio de aerona-
ves com 260 mil m², que se conectará aos pátios existentes. A terraple-
nagem teve 2 milhões de m³ de movimentação de terra. 

Foi necessária a troca de solo mole no novo pátio. Lá, processou-se 
até 11 m de escavação e reaterro. Em área próxima, foi feito o despejo 

Método usa esferas plásticas 
na laje de concreto

A ampliação do estacionamento do terminal 2 do Aeroporto Interna-
cional Tom Jobim – Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), que contará com mais 
quatro pisos e cerca de duas mil novas vagas, está empregando o sistema 
BubbleDeck, método que consiste na utilização de esferas de plástico no 
lugar do concreto, proporcionando laje 35% mais leve do que uma con-
vencional, sem comprometer o desempenho estrutural. Segundo o fabri-
cante, 1 kg do sistema substitui, em média, 60 kg de concreto.

A utilização do sistema se deu por conta de algumas particularidades 
da obra, que incluem os vãos médios de 16 m entre os pilares e a redução 
no peso próprio do pavimento, além da necessidade de realizar as atividades 
com os atuais andares de estacionamento em operação. 

A utilização do sistema BubbleDeck também trouxe vantagens no que 
se refere ao caráter sustentável e na velocidade de execução da obra. Na 
ampliação do aeroporto, a quantidade de esferas BubbleDeck utilizadas na 
obra é de 180 mil unidades.
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do solo mole e também retirado solo para uso no pátio. Neste local, que 
fica ao lado da via de acesso ao aeroporto e na posição oposta onde se 
constrói o Píer Sul, localiza-se também o canteiro industrial da obra, 
com usina de cimento, carpintaria, armação, estoque de materiais, al-
moxarifado etc.

O p i n i ã o
Engenharia brasileira em risco

Francis Bogossian*

As denúncias de corrupção que têm atingido construtoras da mais alta qualidade técnica não podem ser um pretexto para a 
abertura indiscriminada do nosso mercado aos produtos e serviços estrangeiros, fragilizando as empresas brasileiras e, até mes-
mo, fazendo-as sucumbirem. Todas as denúncias de corrupção devem ser investigadas e, se comprovadas, os responsáveis devem 
ser punidos, através da aplicação das penalidades previstas na legislação brasileira. 

Mas não se pode ignorar que a engenharia brasileira desenvolveu know-how que tornou suas empresas altamente competi-
tivas. Não à toa, elas constroem pelo mundo inteiro.

É indispensável também resgatar a confiança, a credibilidade e o respeito que a Petrobras e seus funcionários adquiriram ao 
longo dos seus mais de 50 anos de serviços prestados à Nação brasileira.

O desenvolvimento da Nação não pode prescindir da participação da Petrobras e das empresas de engenharia, cujo risco de esmagamento, em face dos erros 
cometidos, causou um drástico impacto na economia nacional.

É preciso ter a lucidez de diferenciar as imprescindíveis ações a ser tomadas contra os crimes cometidos e a indispensável continuidade da operação das 
antigas empresas de construção nacionais, as quais são insubstituíveis, sim, já que reúnem o acervo técnico histórico de toda a infraestrutura brasileira.

Ignorar tal fato será desconhecer a competência técnica da engenharia nacional nos melhores momentos da história recente; poderá significar a desmobili-
zação de equipes de experiência e renome desenvolvidas por anos e décadas; será subestimar engenheiros, que assinam obras de envergadura, que são sinônimos 
do desenvolvimento brasileiro; condenar ao desemprego currículos consagrados, juntamente com uma multidão de técnicos de nível médio, bem como retirar o 
pão da mesa dos pobres e dedicados trabalhadores da construção pesada, que formam a mão de obra dita não especializada do País. 

Empresas estrangeiras trabalham livremente no Brasil. A Constituição de 1988, no seu artigo 171, guardava regras jurídicas que, em tese, visavam inibir a 
participação de sociedades empresariais estrangeiras na atividade econômica nacional. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 6, em agosto de 1995, 
este artigo foi suprimido, mudando essas regras e facilitando o ingresso indiscriminado de sociedades empresariais estrangeiras em nosso País.

As empresas estrangeiras são bem-vindas para a transferência de tecnologia e de conhecimento, desde que associadas a empresas genuinamente nacionais, 
dividindo com elas, até igualitariamente, o capital social, e não simplesmente competindo de forma desigual e predatória, muitas vezes ofertando inicialmente 
preços reduzidos, para em seguida dominar o mercado, e passando a ofertar o preço que bem entendam. Fatos como estes já se registraram várias vezes no Brasil, 
mas é isto que precisamos impedir, porque competição não pode representar a destruição do setor.

*Francis Bogossian é presidente do Clube de Engenharia (RJ)

Segundo o engenheiro responsável pela obra, foi feito até aces-
so exclusivo ao canteiro industrial e à jazida, para evitar que cami-
nhões pesados trafegassem na avenida que dá acesso dos viajantes 
ao aeroporto. “São quase mil caminhões trafegando aqui diaria-
mente”, lembra.

Montagem dos complexos sistemas  
do Píer Sul será feita a partir de outubro
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BRT na avenida Brasil terá quatro viadutos
Os trabalhos começaram em meio ao intenso tráfego  
de uma das vias urbanas mais movimentadas do País
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de via sobre a avenida Brasil, esta parte sob a administração da Secre-
taria Municipal de Obras (SMO). O investimento nesta primeira etapa é 
de R$ 1,4 bilhão.

Pelo consórcio, há atualmente 650 pessoas trabalhando na obra. No 
pico, a partir do final deste ano, serão cerca de 2 mil. Já estão implemen-
tados três turnos de trabalho na construção do BRT.

Um canteiro de obras está instalado remotamente na Ilha do 
Fundão. Ali, será criada a fábrica de vigas de 30 m a 35 m, que serão 
utilizadas nos quatro viadutos a ser construídos para a passagem 
do BRT.

Serão 1.500 m de viadutos: um na altura do entrocamento com o 
BRT Transcarioca (acesso às ilhas do Fundão e do Governador), um nas 
Missões (acesso à BR-040), um no Trevo das Margaridas (acesso à Dutra) 
e um em Deodoro – este último de 800 m, o mais extenso, em balanço 
sucessivo e que se encontrará com o BRT Transolímpica. 

Do km 0, no Caju, ao km 14, no Trevo das Margaridas, a via do BRT 
terá duas pistas em cada sentido. Já do km 14 ao km 23, em Deodoro, o 
sistema terá pista única de cada lado.

Haverá ainda alargamentos de viadutos existentes por onde trafe-
gará o BRT na avenida Brasil. As maiores interferências de redes aéreas 
e subterrâneas às obras se concentram em Deodoro, local onde também 
ocorrerão as principais desapropriações ao longo da linha – a SMO não 
confirmou o número exato. 

Augusto Diniz – Rio de Janeiro (RJ)

O Consórcio Construtor Transbrasil tem uma tarefa árdua até o pri-
meiro semestre de 2017: trabalhar no meio da avenida Brasil, com 
incessante fluxo de carros, ônibus e caminhões, para implementar 

a via do BRT Transbrasil, o último dos quatro previstos para o Rio de Janei-
ro (dois Bus Rapid Transit estão em operação - Transoeste e Transcarioca 
– e um fica pronto antes do Jogos Olímpicos: o Transolímpica).

O BRT Transbrasil terá 28 km de extensão e ligará o centro a Deo-
doro, no extremo oeste da cidade, tendo a avenida Brasil como trajeto. 
A expectativa é que ele transporte quase 1 milhão de passageiros/dia. 

Um trecho de 5 km ligando o Caju, na zona portuária, ao centro 
da cidade ainda depende de finalização de projeto, sob o comando da 
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de 
Janeiro (Cdurp). 

O consórcio construtor trabalha, portanto, em 23 km de construção 
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 O canteiro de obras está montado no meio da avenida Brasil
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As frentes de trabalho na avenida Brasil se dividem em melhoria do 
solo, pavimentação e serviços de fundação dos viadutos, divididas em 
vários trechos.

A divisão do sentido das pistas da avenida Brasil é feita de barreira 
de concreto New Jersey, que as poucos tem sido demolida para execução 

da via do BRT, assim como estão sendo removidos os postes de ilumina-
ção localizados no centro da avenida.

No trecho inicial (km 0 ao km 3), em área de aterro, no Caju, trabalha-se 
no reforço do solo para execução do pavimento rígido. Na altura de Bonsu-
cesso, entre os km 3 e km 6, já ocorre a pavimentação da pista com concreto.

Ponte estaiada na Linha 4 do Metrô
A primeira ponte estaiada para metrô no Rio de Janeiro começa 

a ganhar forma sobre o canal da Barra da Tijuca, informa o Con-
sórcio Construtor Rio Barra, responsável pelas obras entre a Barra 
da Tijuca e a Gávea. Atirantada por 52 conjuntos de estais, este é o 
único trecho onde os trens da Linha 4 do Metrô poderão ser vistos 
fora do subterrâneo. Mais de 12 mil m³ de concreto serão utilizados 
no projeto.

Com duas vias de 13,9 m de largura, o tabuleiro da ponte (tre-
cho estaiado) terá 210 m de comprimento. A ponte ligará os túneis 
do Morro do Focinho do Cavalo à Estação Jardim Oceânico. As ram-
pas de acesso foram finalizadas e já estão conectadas à Estação 
Jardim Oceânico.

O elevado - trecho inclinado e em curva que se vê da avenida 
Armando Lombardi, na Barra – está em execução e se conectará 
com o tabuleiro da ponte, que começa a ser construída entre os 
acessos de veículos existentes em direção ao Itanhangá. O trecho 
elevado e estaiado, entre a rampa de acesso e o túnel já escavado, 
será de 320 m.

Ao todo, mais de 5.500 m de estais serão fixados em dois pilones 
de 72 m de altura. Em construção, estes já ultrapassaram os 14 m. A metodologia construtiva para esses pilones utiliza a forma autotrepante, um 
sistema de pistões hidráulicos que eleva toda a estrutura de apoio para galgar a estrutura. Segundo o consórcio construtor, esta é a primeira vez na 
América Latina em que pilares inclinados de uma ponte estaiada são executados desta maneira. As vantagens são o ganho de tempo na conclusão 
do trabalho, a segurança para a equipe de serviços em altura e a possibilidade de manter o trânsito de veículos e pedestres sob a construção.   

 Para o avanço da ponte de concreto, o consórcio vai utilizar mantas e telas de proteção para reter os resíduos da obra, preservando as águas do canal.
 A ponte terá 26 pares de estais, 18 pares presos à frente dos pilones que sustentam o tabuleiro sobre o canal, e oito pares atrás dos pi-

lones, que trabalham como ancoragem da estrutura. Os estais desta ponte têm entre 19 e 37 cordoalhas, cada um, totalizando mais de 287 
km de cordoalhas instaladas. Por se tratar de uma estrutura para metrô em curva e com forte incidência de ventos, os pilones são reforçados 
verticalmente por meio de cordoalhas protendidas.

Neste primeiro trecho do tabuleiro estaiado que começa a ser executado sobre o canal, será possível montar de uma só vez cinco pares de 
estais. Em seguida, durante os avanços sucessivos no tabuleiro da ponte, os estais começam a ser montados em pares. A cada dois pares à frente 
dos pilones, um par é montado atrás. (José Carlos Videira)

Pavimentação de concreto, com 28 cm de espessura, acontece 
durante a madrugada, para reduzir interrupção no trânsito

Trecho estaiado terá 210 m de comprimento 
com duas vias de 13,9 m de largura
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O conceito BHLS para  
o ônibus ter flexibilidade

A PCE - Projetos e Consultorias de Engenharia desenvolveu o novo cor-
redor Transoceânica, em Niterói (RJ). O traçado possui 11,2 km de extensão 
total, com início na estação hidroviária de Charitas e término no bairro de 
Itaipu, na Região Oceânica da cidade.

O conceito BHLS (Buses of High Level of Service) foi escolhido como 
sistema a ser implementado - trata-se de um sistema que permite que os 
ônibus operem com flexibilidade, em pista exclusiva nos trechos mais con-
gestionados e em pista compartilhada nos trechos com menor demanda. 

A PCE, conhecedora das dificuldades de mobilidade urbana no município e 
da grande dificuldade de cotas para drenagem em toda região, projetou o novo 
corredor aproveitando o espaço urbano disponível entre fachadas, e priorizando 
o espaço para ciclistas e pedestres frente ao espaço destinado a veículos. 

As calçadas para pedestres aumentaram para 3,50 m na maior parte 
do percurso, com arborização ao longo delas de forma a permitir segregar 
os usos, além de aumentar a qualidade urbana da avenida. A PCE projetou, 
também, uma ciclovia ao longo do corredor, às vezes compartilhada com 
as rotas de pedestres devido à disponibilidade de espaço urbano. Todas as 
travessias e os acessos às estações foram projetados no mesmo nível, evi-
tando criar novas barreiras urbanas e promovendo espaços de convivência 
mais seguros. No final, conseguiu-se uma reforma urbana integral, em que 
pedestres e ciclistas se tornam protagonistas do espaço, invertendo assim as 
prioridades da mobilidade atual. 

Outro grande desafio que a PCE venceu foi a interligação da drenagem 
superficial da via com a drenagem existente. Foram dadas soluções de redes 
que não permitissem cotas profundas nos bairros que são atravessados pela 
via, a fim de que no seu deságue tanto nas lagoas de Piratininga quanto de 
Itaipu não chegue “afogado”.

Como resultado final, mesmo com toda a dificuldade de se implantar 
um sistema sustentável de mobilidade, numa área totalmente adensada e 
definida no seu sistema urbanístico e de transporte de massa, a PCE conse-
guiu de forma criativa dar uma solução de projeto transversal, que integra 
várias disciplinas da engenharia.

Escavação dos túneis
do Novo Joá chega a 500 m 

As escavações dos dois novos túneis das obras de ampliação do 
Elevado do Joá, na Zona Sul do Rio de Janeiro, já somam mais de 
500 m de um total de 650 m que serão escavados. Há 200 operários 
na obra hoje. 

As atividades de detonação dos túneis acontecem duas vezes 
ao dia. Para a escavação dos túneis do Novo Joá, são realiza-
dos serviços de levantamento topográfico, perfuração de rocha 
com equipamento jumbo, instalação de chumbadores, projeção de 
concreto nas paredes e o carregamento e retirada da rocha, após 
a detonação.

O túnel do Pepino está com cerca de 200 m escavados, o que 
representa 90% da primeira etapa de escavação concluída, e o tú-
nel do Joá com aproximadamente 300 m escavados, equivalentes a 
mais de 70% da primeira etapa de escavação concluída.

 O Novo Joá, projeto de ampliação do Elevado do Joá executado 
pela Odebrecht Infraestrutura sob coordenação da Geo-Rio, órgão 
da prefeitura, permitirá aumentar em cerca de 35% a capacidade 
viária de tráfego no trajeto, por meio de duas novas faixas de ro-
lamento que serão construídas paralelas às existentes no Elevado 
do Joá. 

As obras começaram no ano passado e compreendem, além 
da construção de dois novos túneis paralelos aos já existentes, 
um viaduto, um elevado, uma ponte, o alargamento de vias e 
uma ciclovia com extensão de 3.100 m. A previsão é que as obras 
sejam concluídas no primeiro semestre de 2016, para atender 
aos Jogos Olímpicos.

A pavimentação acontece diariamente de 23h às 5h, para não atrapa-
lhar ainda mais o trânsito na região, com ocupação de mais uma faixa da 
avenida Brasil para a chegada dos caminhões-betoneira com o concreto. 

O pavimento rígido tem 28 cm de espessura de concreto. Uma má-
quina pavimentadora Wirtgen SP 1200 com 12 m de largura e a textu-
rizadora TCM 1800 fazem o trabalho completo naquele trecho. Os equi-
pamentos produzem 200 m/dia de pavimentação da via do futuro BRT.

Também existem serviços de fundações em três dos quatro viadutos a 
ser construídos – somente o do Trevo das Margaridas ainda não começou.

Há 15 estações a ser construídas no escopo do projeto do consórcio 
construtor, situadas na altura de passarelas já existentes ao longo da 
avenida Brasil, por onde passará o BRT. De acordo com a SMO, as pas-
sarelas são locais onde tradicionalmente se concentra maior fluxo de 
pessoas nos bairros cortados pela via e, por isso, tornaram-se referências 
para localização das estações.

Quatro terminais rodoviários (Deodoro, Trevo das Margaridas, Mis-
sões e Centro) para o BRT e ônibus comuns serão construídos ao longo 
da linha, mas suas obras ainda serão licitadas.

Há ainda obras de drenagem em 32 km, a ser feitas pelo consórcio 
construtor, com tubos de 1.200 mm a 1.500 mm de diâmetro e galerias, 
que atravessarão diversos pontos da avenida Brasil; já há trabalhos de 
drenagem na altura do bairro da Penha.

O Consórcio Construtor Transbrasil é integrado pela Odebrecht (lí-
der), OAS e Queiroz Galvão.

Novo túnel do Joá terá 400 m; 
desmonte com auxílio de explosivos
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Augusto Diniz – Rio de Janeiro (RJ)

O grupo Windsor foi um dos que deram garantia ao Comitê Olímpi-
co Internacional de que os Jogos Olímpicos teriam mais quartos 
de hotéis disponíveis no Rio de Janeiro. E cumpriu a promessa.

Este mês (julho) os primeiros apartamentos serão disponibilizados e 
até junho de 2016, portanto antes da Olimpíada, será entregue todo o 
complexo pronto, passando ele a ter 1.118 apartamentos e dois centros de 
convenções com 23 mil m² de área disponível para eventos.

No local, em frente à praia da Barra da Tijuca, já existia há dez anos 
um hotel 5 estrelas, de 338 apartamentos, além de um centro de con-
venções com cerca de 10 mil m².

Mas, no início de 2012, o Windsor colocou em prática o plano de expan-
são para atender a Rio 2016 e o pós-megaevento. Assim, o grupo começou a 
erguer, de um terreno em rua ao lado, após demolição de algumas casas, um 
hotel 4 estrelas (com 438 apartamentos) de 18 andares, e um novo centro 
de convenções, do mesmo tamanho do existente; e um hotel 3 estrelas de 
20 andares (com 342 apartamentos), em área no fundo do hotel e do centro 
de convenções existentes. Quando entrar em operação plena, o movimento 
esperado no complexo será de 45 mil pessoas por semana.

Atualmente, há cerca de 700 operários na construção. As execuções 
estão a cargo da SIG Engenharia. Paulo Dias, gerente de obras da empresa, 
é categórico ao falar em meio aos frenéticos trabalhos em andamento: 
“Fazer distintas obras ao mesmo tempo é o nosso desafio aqui”.

O engenheiro Claudio Aleixo, que junto com Paulo forneceu os da-
dos técnicos da obra à revista O Empreiteiro, acrescenta o fato de que 

aquele trecho, onde ocorrem as obras, possui intensa movimentação de 
veículos, com restrição de espaço para os trabalhos, aumentando assim 
as dificuldades. Ele destaca ainda as estruturas de interligação criadas 
entre os empreendimentos: uma passarela, por cima da rua, e um túnel 
de serviços, no subsolo, também cruzando a rua.

A torre que terá o hotel 4 estrelas está com 90% de avanço. Ela será 
entregue no final deste ano, mas parte (60%) já estará funcionando a 
partir de julho. Com a estrutura concretada in loco, as divisórias dos apar-
tamentos do hotel são de drywall, inclusive nos banheiros. Um sistema 
unitizado, composto de estrutura metálica e vidro, cobre a fachada.

Túnel
Um túnel de serviço, com 26,4 m de extensão, ligando o hotel antigo 

ao novo no primeiro subsolo, foi construído abaixo da rua que separa as 
duas torres. Esta obra específica foi comandada pela empresa Matheus 
Lincoln, que adotou método não destrutivo para realizar o túnel em solo 
composto de aterro e areia.

Do nível da rua até o piso do túnel, a altura é de 7,5 m. O túnel tem 
aproximadamente 2,5 m de pé-direito. 

Complexo hoteleiro estará  
pronto para o público dos Jogos Olímpicos
Grupo Windsor constrói mais duas torres e centro  
de convenções; passarela e túnel de serviços conectam 
antigo empreendimento com a nova estrutura  F

ot
os

: A
ug

us
to

 D
in

iz

58 | O Empreiteiro | Julho 2015

Paulo Dias e Claudio Aleixo: Obras distintas e corrida contra o tempo

Empenho nas obras para receber 
os turistas dos Jogos Olímpicos
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Antes de executar o túnel, realizou-se mapeamento georreferencia-
do na área para identificar possíveis interferências no local, mas não foi 
preciso mexer em nenhum tipo de rede existente de água, gás, energia, 
elétrica e pluvial – todas elas se localizam acima da travessia realizada.

O túnel tem quatro seções de tubulação. Um macaco hidráulico ins-
talado no subsolo do hotel antigo puxou para si, por meio de cabos, cada 
seção, que estava posicionada no outro lado da rua, no subsolo da nova 
torre do hotel. 

Não foi feita escavação prévia. Os cabos cruzavam a rua através do 
subsolo e eram presos em dois pontos verticais de uma cruzeta instalada 
na seção da tubulação – cruzetas devidamente retiradas após a coloca-
ção das seções no traçado correto do túnel.

À medida que a seção era puxada, e encontrava resistência no solo, a 
terra era removida, para dar prosseguimento ao avanço do túnel. A base 
do túnel, depois de pronta, foi concretada para criar um piso nivelado 
onde se assenta a tubulação.

Cada seção tem 6,60 m de comprimento. As quatro seções possuem 
diâmetros com pequenas variações, para que seus extremos se encaixas-
sem com a seção seguinte: a maior seção tem 2,94 m, as do meio 2,84 m 
e 2,74 m, e a menor, localizada no outro extremo, 2,64 m.

As tubulações são de aço-carbono de alta resistência, de 5 cm de 
espessura, com cada peça pesando 15 t. As peças foram trazidas em duas 
carretas para o canteiro. 

Já a passarela que interliga a torre antiga com a nova, no seu 
primeiro andar, é de estrutura metálica e pesa 80 t. Foi produzida 
pela Medabil.

Com vigas de 12,5 m, a passarela tem 5 m largura, 7 m de altura e 
37,75 m de comprimento. As peças da estrutura foram montadas na rua 
e a passarela pronta foi erguida por meio de guindastes.

Um arco dá apoio à passarela no lado do antigo hotel; no outro lado, 
se conecta diretamente à estrutura recém-construída. A passarela é fe-
chada com revestimento ACM (alumínio composto) e vidro. 

A passarela está em fase de acabamento, com mais de 60% de avan-
ço. O túnel também está em fase de acabamento. 

O novo centro de convenções tem cerca de 20% de avanço e será 
inaugurado em janeiro de 2016. Já a última torre com o hotel 3 estrelas, 
com avanço de 20%, ficará pronta em junho de 2016.

Como contrapartida assumida com a prefeitura do Rio, o complexo 
hoteleiro fará a reforma e conservará por 20 anos a praça Soldado Ge-
raldo da Cruz, localizada na frente do novo centro de convenções e da 
torre do hotel 3 estrelas.

Trump Hotel exibe 6 estrelas
A presença da água acima da 

cota da obra muitas vezes impossibi-
lita a execução das fundações. A so-
lução é partir para o rebaixamento do 
lençol freático. A prática foi adotada 
na construção do mais luxuoso hotel 
urbano do País, o Trump Hotel Rio de 
Janeiro. Porém, seria mais uma obra de 
rebaixamento se não fosse uma espe-
cificidade: o método foi o mesmo utili-
zado para drenar a água das enchentes 
provocadas pelo furacão Katrina, que atingiu Nova Orleans, em 2005.

De frente para o mar, na praia da Barra da Tijuca, o primeiro hotel 
da América do Sul com a assinatura do bilionário norte-americano Donald 
Trump será entregue em dezembro deste ano. Para a Lafem Engenharia, 
escolhida pela Polaris Brazil para erguer o empreendimento, a proximidade 
com o mar e o subsolo profundo foram fatores que exigiram muito trabalho 
da equipe. Ao todo foram drenados 2.170.800 m³ de água do subsolo. Só 
para se ter uma ideia do volume de água drenado, com essa quantidade 
daria para abastecer diariamente, durante nove meses, 6.432 famílias de 
cinco pessoas.

Com um investimento da Polaris Brazil e LSH Barra, o Trump Hotel Rio 
de Janeiro vai custar R$ 300 milhões, dos quais R$ 100 milhões somente 
com as obras civis. São 16 mil m² de área total construída, com 13 pavimen-
tos, mais dois subsolos, que abrigarão 170 unidades, com quartos de 34 m² a 
suítes de 450 m², com piscina aquecida e vista para o mar.

Túnel de serviço construído por método não 
destrutivo, com quatro seções de tubulação

O novo centro de convenções do complexo 
será inaugurado no início de 2016
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Augusto Diniz

O arquiteto Frederico Paione conta que, para o desenvolvimento 
do projeto executivo do primeiro trabalho elaborado por Zaha 
Hadid no Brasil, exigiu-se o uso da metodologia BIM por causa 

da complexidade. “As varandas e sacadas onduladas tiveram seu projeto 
desenvolvido em 3D, para que permitisse inclusive a confecção das for-
mas metálicas necessárias à execução dos elementos pré-moldados da 
fachada”, afirma.

Frederico é arquiteto titular do escritório Insite, responsável aqui no 
País pela nacionalização do projeto do escritório britânico da premia-
da arquiteta iraniana. “O BIM ainda permitirá melhor visualização no 
momento das compatibilizações entre as disciplinas complementares”, 
explica ele.

O arquiteto exalta a importância de Zaha Hadid para o Rio de Ja-
neiro no período em que a cidade receberá os Jogos Olímpicos de 2016. 
O edifício será construído em área de alto fluxo de turistas, em frente à 
praia de Copacabana, na avenida Atlântica, na altura do Posto 4.

O empreendimento residencial, cujas execuções devem se iniciar 

Primeiro projeto de Zaha Hadid  
vai mudar a paisagem de Copacabana

Edifício residencial em frente à praia mais conhecida 
do Rio foi projetado pela arquiteta iraniana; formas 
onduladas exigiram uso de BIM para facilitar 
execução dos elementos

Retrofit de edifícios históricos no Porto Maravilha
O Grupo Carioca é protagonista na operação de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro, atuando como construtor e como investidor na região. As 

obras, que têm a participação da Carioca Christiani-Nielsen Engenharia, impressionam pela grandiosidade: um canteiro de 5 milhões de m² onde estão sendo 
construídos 70 km de vias, refeitos 700 km de redes de infraestrutura urbana (água, esgoto, iluminação, drenagem e telecomunicações), erguidas três novas ETEs, 
criados 17 km de ciclovias e plantadas 15 mil árvores. Entre os grandes desafios colocados à engenharia, destacam-se a demolição do Elevado da Perimetral, a 
execução de 4 km de túneis (o túnel da Via Expressa terá 3.022 m de extensão e será o maior do País em área urbana) e o Museu do Amanhã.

A região portuária do Rio é hoje a célula-mãe de uma nova forma de dividir a responsabilidade sobre a concepção, o planejamento, a construção e a manuten-
ção do espaço urbano. Maior Parceria Público-Privada do País, o Porto Maravilha está a cargo da Concessionária Porto Novo, da qual o Grupo Carioca é acionista. 
Trata-se da primeira concessionária de serviço no Brasil com controle total dos principais serviços prestados pelo poder público em uma localidade, espectro que 
inclui, além da execução de obras, coleta de lixo, limpeza urbana, manutenção viária, iluminação pública e controle de trânsito.

Numa outra vertente, retomando com força total sua atuação na área de empreendimentos imobiliários, o Grupo Carioca, em parceria com a Vinci Partners, 
lançou em maio deste ano o projeto de recuperação e reformulação do Moinho Fluminense — um conjunto de prédios históricos, tombado pelo município, locali-
zado na região portuária. Com investimento de R$ 1 bilhão, o novo complexo vai contar com um hotel de design (o primeiro a ser construído dentro de um silo no 
Brasil) com cerca de 200 quartos, uma torre de mais de 50 mil m² de área para locação, um centro de lojas de aproximadamente 17 mil m², com cinemas e praça 
de alimentação, um medical center, escritórios e 36 unidades de um residencial com serviços. Além disso, haverá uma estação de VLT em frente ao Moinho e mais 
de mil vagas de estacionamento. As obras começarão no ano que vem e o empreendimento, que buscará a certificação Leed de sustentabilidade, está previsto 
para começar a funcionar em 2018. 

Projeto de Zaha Hadid deve 
virar atração no Rio
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ainda neste segundo semestre, com 18 meses de obras, terá 10 andares 
(o último pavimento será de apartamentos duplex) e 30 unidades de sala 
e dois quartos. O prédio terá 5 mil m² de área total construída. 

A edificação se localiza no centro do terreno, uma característica 
diferente da predominante no bairro, de prédios antigos na face da rua 
e  laterais aderidas umas às outras. “Com isso, cria-se naturalmente um 
corredor de circulação de ar que, no caso da praia de Copacabana, é bas-
tante recorrente. Paredes verdes, somadas ao embasamento do edifício, 
criarão uma atmosfera mais amena, contribuindo para valorização das 
fachadas onduladas”, explica Frederico.

De acordo com o arquiteto da Insite, estão em estudo ainda as possi-
bilidades de escolha dos materiais possíveis na confecção das fachadas. 
As opções são quatro: GRC (Glass Fiber Reinforced Concrete), GRG (Glass 
Fiber Reinforced Gypsum), Ductal ou Precast.

Sobre o fato de trabalhar com um projeto internacional de um 
dos escritórios mais requisitados do mundo, Frederico Paione identi-
fica particularidades: “Um projeto desenhado pela Zaha Hadid, uma 
arquiteta icônica, exige uma atenção especial aos detalhes. A cultu-
ra da arquitetura dos países da Europa é diferente da praticada no 
Brasil. A troca de experiência é muito enriquecedora para ambas as 
partes”, conclui. 

Detalhes do projeto exigiram uso da metodologia BIM

Marcela Fallavena 
Passagem,  
Frederico Paione  
e Pedro Paulo Rato: 
responsáveis pela 
nacionalização do  
projeto de Zaha Hadid

Ficha Técnica –  
Edifício Casa Atlântica em Copacabana (RJ)
- Projeto de arquitetura: Zaha Hadid Architects
 Design: Zaha Hadid e Patrik Schumacher
 Diretor de projeto: Saffet Kaya Bekiroglu
 Arquiteta de projeto: Clara Martins
- Projeto de arquitetura (Brasil): Insite Arquitetos
 Arquiteto titular: Frederico Paione
 Arquiteta associada: Marcela Fallavena Passagem
 Arquiteto associado: Pedro Paulo Rato
- Cálculo estrutural: ARUP Consultoria
 Ricardo Pittella
 Justin Stolze
- Fundações: PFM Engenharia
 Paulo Frederico Monteiro
- Verificação estrutural: CSP Engenharia
 César da Silva Pinto
- Fachadas: ARUP Consultoria
 Ignacio Fernández Solla
 Fernando Garcia
 Frederico Fontana
- Instalações prediais: AQ Projetos
 José Luiz de Aquino Viana
- Instalações mecânicas: Integrar
 Jaime Machado
- Acústica: RTM
 Fábio Brussolo
- Gerenciamento: Mello Affonso Consultoria de Engenharia
 Antônio Carlos Mello Affonso
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Rua Monte Alegre, nº 351, Bairro Serra 
Belo Horizonte - MG

(31) 3254-0700
www.retaengenharia.com.br         

Há mais de 20 anos, a Reta Engenharia contribui para 
elevar o nível de sucesso e agregar valor à grandes 
empreendimentos. 
Com um forte investimento na busca e na gestão do 
conhecimento e uma atuação norteada pela transparência e 
por inabaláveis princípios éticos, a Reta consolida a cada ano 
o reconhecimento dos clientes e o respeito do mercado. 
A empresa tem, ainda, a totalidade de seus processos 
respaldada por importantes certificações, o que assegura a 
padronização, a qualidade dos trabalhos, a responsabilidade 
socioambiental, a segurança das informações e a saúde e 
integridade física das pessoas envolvidas.
Fazer engenharia com eficácia: esse é o nosso 
compromisso.
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Augusto Diniz – Rio de Janeiro (RJ)

O programa Fábrica de Escolas do Amanhã, anunciado pela prefei-
tura do Rio de Janeiro há dois anos, prevê a entrega, até 2016, 
de 136 novas unidades de ensino na cidade. Os estabelecimentos 

estão sendo instalados nas zonas Norte e Oeste da cidade - bairros da 
Ilha do Governador, Vargem Grande, Bangu e Nova Sepetiba -, sendo 34 
localizados em áreas pacificadas. 

Algumas unidades já estão em funcionamento. Os lotes das obras 
estão divididos entre as construtoras Odebrecht, Carioca Christiani-
-Nielsen, OAS e Zadar.

Fábrica de Escolas usa pré-moldados para 
construir prédios em menos de 12 meses
O programa se destina à criação de 136 unidades  
de ensino, que estão sendo instaladas  
nas zonas Norte e Oeste da cidade
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Victor Rodrigues Pessoa, engenheiro de produção da Odebre-
cht, explica que cada escola é uma sequência de trabalho. “Pre-
cisamos fazer planejamento de entrega, seguindo prioridades, 
para atender todos os canteiros”, conta ele. Os canteiros estão 
localizados em bairros populosos e em terrenos com limitada 
área livre disponível.
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Victor Rodrigues: Planejamento 
na entrega dos pré-fabricados

Raphael Costa: Falta de espaço 
nos canteiros exige logística

Estrutura é montada de baixo para cima;  já a 
consolidação se processa de cima para baixo
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Novo sistema elastomérico
pré-formado para selar juntas

em Obras Hidráulicas
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www.jeene.com.br
+55 11 3765.0001

A JEENE® Juntas desde 1975 
tornou-se referência mundial na 
selagem de juntas de dilatação e 
vedação na construção civil.

A Série Omega suporta pressões 
até de 3,0 MPa e movimentações 
de 0 a 400mm. Seu desenho 
permite fabricá-la com um ou mais 
bulbos e atende todo tipo de CFRD.
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O engenheiro é responsável pelo canteiro industrial da construtora, 
onde são produzidas as sapatas, vigas e pilares pré-fabricados – as lajes 
alveolares são feitas por dois fornecedores que levam as peças direta-
mente aos canteiros. O local funciona dentro da antiga fábrica de pré-
-fabricado da Faulhaber, às margens da avenida Brasil, em Bangu. A 
unidade possui duas usinas de concreto. 

É de lá que são enviados os elementos pré-fabricados para 28 
canteiros sob responsabilidade da construtora – atualmente, há 17 uni-
dades escolares em obra pela empresa; 11 outras restantes do lote da 
Odebrecht começam a ser construídas no segundo semestre. 

Cada unidade, de dois ou três andares, leva dez meses para 
ficar pronta, em média, da terraplenagem à entrega. O procedi-
mento de construção envolve fundação, posicionamento dos pré-
-fabricados e painéis termoacústicos divisórios, instalações ele-
tromecânicas, acabamento e urbanização, incluindo paisagismo, 
áreas de esporte e lazer e parques. A fachada-padrão é composta 
de brise metálico. 

“A montagem é de baixo para cima e a consolidação (união das 
estruturas), de cima para baixo”, explica Raphael Costa, engenheiro 
responsável por cinco canteiros. O piso é concretado in loco, depois da 
estrutura pronta, para facilitar circulação de máquinas e equipamentos 
durante os trabalhos.

A metodologia das obras é a mesma, mas a forma de realização 
depende da logística. As escolas em construção não têm espaço para 
estoque de materiais. 

Ele explica que a execução das estruturas pode acontecer 
a partir dos extremos ou do centro do terreno. “Tudo depende 
do acesso.”

Na construção da escola de Inhoaíba, a unidade com obras mais 
adiantadas do lote da Odebrecht, Raphael conta que foram usados dois 
guindastes para auxiliar a montagem da estrutura, com envolvimento 
de 60 operários no pico. Esta escola, de três pisos, terá 24 salas para 
atender 840 alunos.

As obras do lote da Odebrecht, abrangendo também o bairro de 
Bangu e no valor de R$ 346,4 milhões, começaram em junho de 2014, 
e a entrega de todas as 28 unidades prontas deve acontecer ao longo 
do ano que vem. Neste lote, existem 600 operários trabalhando.

Outros lotes  
da Fábrica de Escolas 

No lote de Nova Sepetiba,  a Carioca Christiani-Nielsen 
é responsável pela construção de 40 unidades, no valor de 
R$ 498.671.195,85.

No lote da Ilha do Governador, a OAS é responsável pela cons-
trução de 24 unidades, no valor de R$ 328.684.657,82.

No lote da Vargem Grande, a Construtora Zadar é responsável 
pela construção de 16 unidades, no valor de R$ 214.453,171,12.

*Há unidades escolares ainda a ser licitadas dentro do programa,  
totalizando 136 unidades construídas.

Pré-fabricados
A produção de pré-fabricados na Faulhaber para o projeto Fábrica 

de Escolas começou no final de outubro. Mais de 50% dos elementos já 
saíram da unidade industrial.

As sapatas têm variação de tamanho entre 130 cm x 130 cm até 320 
cm x 320 cm, com 1,95 m de profundidade. Já os pilares possuem de 7 m a 
13 m, com 2 até 4 consoles. Existem 24 tipos de vigas. A fábrica chegou a 
produzir no pico, em um dia, 15 sapatas, 41 vigas e nove pilares.

As lajes alveolares, que são produzidas por fornecedores da construtora 
(Incopre e Cassol), têm padrão de 1,25 m de largura por 15 cm de espes-
sura, com comprimento variável. Os pré-fabricados já vêm adaptados para 
receber instalações elétrica e hidráulica, os chamados elementos passantes.

Para as 28 unidades do lote da Odebrecht, no total, serão utilizadas 
7.838 peças pré-fabricadas.

O painel termoacústico é feito de parede dupla, com lã de rocha no 
centro, entre as paredes, com passagem de instalações hidráulica e elétri-
ca. A montagem dos painéis processa-se após a realização do piso térreo. 
A empresa fornecedora é a MBP Metalúrgica. São 66 mil m² de painéis.

As escadas e rampas são metálicas, já o poço do elevador é con-
cretado in loco – nas escolas, instala-se escada e elevador ou escada e 
rampa para mobilidade.

Construção da estrutura com auxílio de 
guindastes começa por onde há acesso no terreno
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Egis é um grupo internacional com 12.000 colaboradores 
que oferece serviços de engenharia de projetos e ope-
ração. Estabelecida no Brasil em 2011, apresenta diver-
si� cação dos serviços prestados em inúmeras áreas da 
engenharia.

Sua integração com as empresas brasileiras: Egis 
Lenc, Egis Aeroservice e Egis Engenharia e Consultoria 
(ex Vega), gerou um faturamento de R$ 180 milhões no 
Brasil em 2014.

Principais áreas de atuação
rodovias • transporte de carga e 

passageiros •  aeroportos • edi� cações
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As obras do Parque Olímpico para a Rio 2016 seguem em ritmo 
acelerado, e a Empresa Olímpica Municipal (EOM) garante a en-
trega de todos os equipamentos esportivos até março, sendo que 

alguns já terão evento-teste a partir do final deste ano. No local na Barra 
da Tijuca que receberá 16 modalidades olímpicas e nove paralímpicas, 
uma parte do espaço está sendo construída por meio de uma Parceria 
Público-Privada (PPP), entre a prefeitura do Rio de Janeiro e o consórcio 
Rio Mais (Odebrecht Infraestrutura, Carvalho Hosken e Andrade Gutier-
rez), e envolve a execução da infraestrutura do Parque Olímpico, além 
das Arenas Cariocas 1, 2, e 3, do Centro Principal de Mídia (MPC), do 
Centro Internacional de Transmissão (IBC) e de hotel. 

Para o Estádio Aquático (Zadar/Engetécnica), Centro de Tênis (IBEG/

Prefeitura quer entregar equipamentos 
esportivos até quatro meses antes dos Jogos

Tangran/Damiani), Velódromo (Tecnosolo) e Arena do Futuro (Dimensio-
nal), a prefeitura assinou contratos específicos para construção.

De acordo com a EOM, responsável pela execução das obras, a situa-
ção atual da infraestrutura é de mais de 80% de conclusão dos trabalhos 
nas redes subterrâneas (drenagem, esgoto, água, incêndio, iluminação, 
média tensão, telecomunicações e gás). Também estão em andamento 
as obras de pavimentação dos estacionamentos, a recuperação das mar-
gens da lagoa e acessos dentro do parque.

As Arenas Cariocas 1, 2 e 3 estão em fase final de montagem das 
estruturas de concreto pré-moldado e da cobertura metálica, segundo 
a EOM. Os serviços de alvenaria, instalações e revestimentos estão em 
andamento nas três arenas. 

Guandu 2 vai custar R$ 3 bilhões
Um dos maiores projetos de saneamento do País teve início. O Complexo Guandu 2, iniciativa da Companhia Estadual de Águas e Esgotos 

(Cedae) orçada em mais de R$ 3 bilhões, visa construir um novo sistema produtor de água tratada, beneficiando cerca de 3 milhões de habitantes 
da região metropolitana do Rio de Janeiro.

O projeto amplia o sistema Guandu e envolve a construção na Baixada Fluminense de 17 novos reservatórios, reforma de outros nove que 
estão fora de operação, 16 elevatórias de grande porte (sistema de bombeamento), assentamento de 95 km de adutoras para abastecer os re-
servatórios, 760 km de troncos e redes distribuidoras e a instalação de mais de 100 mil novas ligações prediais. O Complexo Guandu 2 consiste 
ainda da implantação de uma nova estação para tratar 12 mil l/s de água. 

O governo do Estado já anunciou a compra dos tubos de ferro fundido e PVC que serão instalados no sistema. 
O conjunto de obras referente aos primeiros editais desse projeto inclui assentamento, em diversos pontos da Baixada Fluminense, de 53 km 

de redes para adução; construção de 12 elevatórias e dez reservatórios (capacidade total de 42 milhões de l); reforma de outros sete (capacidade 
total para armazenar 26 milhões de l); e assentamento de 366 km de troncos de distribuição.

R i o  d e  J a n e i r o  |  P a r q u e  O l í m p i c o





72 | O Empreiteiro | Julho 2015

Arena consome 1.778 t  
de aço estrutural 

A Brafer, que já executou as estruturas metálicas dos principais estádios onde 
aconteceram a Copa do Mundo - Arena Corinthians, Maracanã e Arena da Baixada -, 
continua presente nas grandes obras destinadas à Olimpíada 2016, no Rio de Janeiro. 

Uma dessas obras é a da Arena Deodoro, bem ao lado da avenida Brasil, 
que receberá as modalidades de esgrima, basquete, entre outros esportes. No 
empreendimento, a Brafer utilizou 1.778 t de aço estrutural e finaliza a mon-
tagem da estrutura.

O engenheiro José Augusto Silva, diretor da Brafer, informa que a empresa é a 
responsável por fornecer não só as estruturas metálicas para a arquibancada e para 
a cobertura da Arena Deodoro, como também para os vestiários e a arquibancada 
do Estádio de Hóquei, para os estandes do Centro de Tiro e para a rampa e prédio de 
apoio do Circuito BMX. 

“A fabricação das estruturas teve início em março e a montagem deverá ser 
finalizada em agosto. Os prazos são bastante desafiadores, mas houve um grande 
trabalho de planejamento e envio das peças metálicas na sequência correta, a partir 
da nossa fábrica do Rio, o que está possibilitando a execução da montagem num 
ritmo acelerado”, explica. 

A Arena Deodoro é uma das principais obras da carteira atual da Brafer. “Com esta 
construção, a empresa se tornou responsável por alguns dos principais projetos em es-
truturas metálicas para os jogos. Além da participação no chamado Complexo Deodo-
ro, a Brafer executou a estrutura metálica da Arena de Handebol, no Parque Olímpico, 
com aproximadamente 2 mil t de aço, e forneceu peças metálicas de grande com-
plexidade para o reforço da estrutura do estádio do Engenhão”, relata o engenheiro. 

A Brafer Construções Metálicas começou a ter grande participação nas obras 
no Estado do Rio de Janeiro a partir de 2008, quando inaugurou uma nova fábrica 
de estruturas metálicas no bairro de Campo Grande. 

Modelo específico  
para gerenciar obras olímpicas

Ao longo de 2014, a Concremat Engenharia ajudou a impulsionar os 
trabalhos de gerenciamento da construção do Parque Olímpico da Barra 
da Tijuca e do Complexo Esportivo de Deodoro, os dois principais locais 
de competição dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Estes locais 
concentram 44 obras, distribuídas em mais de 3,5 milhões de m².

Para realizar esse trabalho, a Concremat Engenharia desenvolveu 
um modelo de gerenciamento específico para as necessidades do con-
texto olímpico e criou um portal de gerenciamento que integra alguns 
dos principais softwares de gerenciamento de projetos, como o Micro-
soft Project Enterprise, além de funcionalidades da plataforma colabo-
rativa Sharepoint, especialmente customizadas para o projeto olímpico, 
para monitoramento e controle de prazo, mudanças, ocorrências e docu-
mentação, entre outras informações. 

Estas ferramentas de gerenciamento integradas proporcionam co-
laboração, acesso rápido e seguro às informações e comunicação entre 
os múltiplos parceiros envolvidos, e ainda fazem parte do legado de co-
nhecimento e tecnologia de gerenciamento que a empresa deixará após 
os jogos.  

A participação da Concremat Engenharia na preparação dos 
Jogos Olímpicos inclui ainda a elaboração dos projetos de instala-
ções temporárias para a Olimpíada, em consórcio com a canadense 
ES Global e a inglesa Mott McDonald. O consórcio CME investiga 
necessidades de infraestrutura de água, esgoto e energia para a 
construção das estruturas provisórias que receberão atletas, im-
prensa e público durante a competição. E, assim, garantir seu per-
feito funcionamento.

O  Centro de Tênis está na última etapa de construção da estrutura de 
concreto da arquibancada da arena principal. Nas quadras 2 e 3, as lajes das 
arquibancadas temporárias foram concluídas. A execução da base dos pisos 
das áreas de competição e as redes de infraestrutura estão em andamento.

 No  Velódromo, de acordo com a EOM, a montagem da estrutura de 
concreto pré-moldado está em andamento, com a colocação de pilares e 
vigas. A concretagem da laje da pista está na fase final.

Na Arena do Futuro, a montagem da estrutura metálica e das telhas 
da cobertura e o fechamento lateral metálico foram concluídos. Está em 
andamento a montagem da arquibancada pré-moldada.

No  Estádio Aquático, a montagem da estrutura metálica da arqui-
bancada e da cobertura da piscina principal estão na fase final. Seguem 
em andamento os serviços de instalações e alvenaria. 

 No Centro Internacional de Transmissão (IBC), que terá 12 estú-
dios, de 5 mil m² cada, as obras civis estão em fase de conclusão. Já foi 
dado início aos trabalhos de instalação.

Segundo a EOM, no Centro Principal de Mídia (MPC), as estrutu-
ras de concreto armado, as vedações de drywall e alvenaria, instalações 
prediais e o sistema de ar-condicionado estão em execução avançada, 
assim como a montagem das esquadrias de alumínio da fachada. 

No Hotel do Parque Olímpico, com 404 quartos, estão em anda-
mento a montagem da estrutura metálica do prédio e a laje do 14º pa-
vimento. A fachada de vidro está sendo montada. Nas áreas internas, 
prosseguem a execução dos serviços de alvenaria, instalações prediais, 
esquadrias e montagem dos dutos de ventilação e ar-condicionado. A 
conclusão do hotel está prevista para o segundo trimestre de 2016.
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Projeto de R$ 1,2 bilhão  
deve produzir 25 mil moradias 
para baixa renda no litoral
É a segunda fase do Programa  
de Recuperação da Serra do Mar  
e inclui agora 16 municípios;  
prazo é de cinco anos

inaugural é janeiro de 2014, deve ser concluído no começo de 2019, 
depois de cinco anos.

É a extensão do Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do 
Mar e Mosaicos da Mata Atlântica, lançado em 2007 pelo governo paulista 
em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor 
de R$ 1 bilhão. O objetivo geral da primeira etapa foi (e é, uma vez que ainda 
há empreendimentos em obras) promover a conservação, o uso sustentável e 
a recuperação socioambiental do Parque Estadual da Serra do Mar e de uni-
dades de conservação que formam o Mosaico de Jureia-Itatins, o Mosaico de 
Ilhas e outras áreas marinhas protegidas do litoral paulista. No total, são 13 
áreas. O programa inclui execuções de conjuntos habitacionais para absorver 
5,5 mil famílias (22 mil pessoas) que foram e estão sendo reassentadas e obras 
de urbanização que beneficiaram outras 2 mil famílias (8 mil pessoas).

Agora, foco na gestão  
do entorno de áreas protegidas

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 
responsável pelo Projeto Desenvolvimento Sustentável e seus convênios, 
a segunda etapa se concentra em medidas sobre as ocupações irregu-
lares no entorno e nas áreas de pressão das unidades protegidas (de 
conservação) e estabelece também o reforço da fiscalização ambiental e 
da gestão territorial e a redução das áreas de risco, sempre em parceria 
com os municípios conveniados. Quer dizer, depois da fase de retirada e 

Guilherme Azevedo

O 
Projeto Desenvolvimento Sustentável do Litoral Pau-
lista vai destinar R$ 1,2 bilhão a ações socioambien-
tais, que incluem a produção de 25 mil unidades ha-
bitacionais para o atendimento de famílias que hoje 
vivem em áreas de proteção, de risco e não urbani-
zadas (favelas). Abrange os 16 municípios que cons-
tituem a Baixada Santista e o Litoral Sul e Norte do 

Estado. Dos recursos, R$ 607 milhões vêm de financiamento do Banco 
do Brasil e R$ 590 milhões do governo paulista. O programa, cujo marco 
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O residencial Rubens Lara tornou-se modelo de habitação 
social sustentável. Empreendimento foi construído na primeira 

fase do projeto socioambiental na Serra do Mar
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reassentamento de famílias de áreas protegidas e de risco, é preciso ga-
rantir que não haja novas ocupações, nem interferências, de forma ativa.

Além da produção de 25 mil unidades habitacionais, o Projeto De-
senvolvimento Sustentável do Litoral Paulista também tem as seguintes 
metas: monitorar 112 áreas, sendo 68 sob alta pressão do homem; imple-
mentar sistema de vigilância ambiental nas unidades de conservação e de 
risco; estruturar 26 centros de operação ambiental com funcionamento 24 
horas; capacitar e estruturar prefeituras da Baixada Santista e do Litoral 
Norte; recuperar 250 ha das áreas desocupadas; e implantar o zoneamen-
to ecológico-econômico da Baixada e do Litoral Norte, a fim de promover 
o ordenamento territorial e disciplinar o uso dos recursos naturais.

Os 16 municípios do Projeto 
Desenvolvimento Sustentável
- Baixada Santista
  Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém,  
 Mongaguá, Peruíbe,  Praia Grande, Santos 
 e São Vicente
- Litoral Sul
  Cananeia, Iguape e Ilha Comprida
- Litoral Norte
  Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo

Primeira fase já  
reassentou 4,6 mil famílias

O Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e 
Mosaicos da Mata Atlântica se concentrou fortemente nos famige-
rados bairros-cota, localizados, muitas vezes dependurados, já dentro 
dos limites do Parque Estadual da Serra do Mar, unidade de conser-
vação criada em 1977, no município de Cubatão, Baixada Santista.

A história da formação dos bairros-cota (Cota 95/100, Cota 
200, Cota 400 e Cota 500, de acordo com a altura na encosta, a 
cota, em relação ao nível do mar) está intimamente ligada à cons-
trução, a partir de 1939, das rodovias Anchieta (SP-150) e Imigran-
tes (SP-160), que atravessam a Serra do Mar e ligam o Planalto 
Paulista à Baixada Santista. 

Os bairros-cota têm como protonúcleos os alojamentos dos ope-
rários empregados nos canteiros das rodovias. Muitos trouxeram fa-
mília, outros constituíram família e foram ficando por ali, em áreas de 
encosta, com risco iminente de deslizamento, vulneráveis do ponto 
de vista geotécnico. Formavam, à época do lançamento do programa, 
em 2007, 7.242 domicílios, conforme levantamento da Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
(CDHU), empresa do governo paulista que executa projetos habita-
cionais para a população de baixa renda (entre um e dez salários-
-mínimos). A propósito, o Programa Recuperação Socioambiental da 
Serra do Mar foi uma resposta do governo estadual à ação civil do 
Ministério Público, de 1999, que determinava a remoção das famílias 
das áreas de risco do parque, tornando o Estado reú.

Das 5.595 famílias obrigadas ao reassentamento, 4.600, em sua 
maioria egressa dos bairros-cota, já foram realocadas em novos 
bairros, segundo a secretaria estadual do Meio Ambiente. O pro-
cesso de transferência de famílias da Cota 95/100, Cota 400 e Cota 
500 foi concluído, exceção feita a 20 famílias que resistem a deixar 
suas casas. Outras 1.990 famílias da Cota 95/100 e da Cota 200 fo-
ram beneficiadas com obras de urbanização, incluindo contenções 
do terreno; redes de água, esgoto, drenagem e elétrica; pavimen-
tação; praças; e também empreendimentos sociais, como escola e 
posto policial. Essas melhorias deram caráter de bairro às aglome-
rações. Quinhentas famílias vivem de auxílio-moradia, à espera de 
moradias hoje em obras, num total de 1,5 mil unidades habitacio-
nais. São números do governo paulista.

“É a maior ação de moradia que conhecemos em áreas de con-
servação, e a maior de 
remoção de áreas de ris-
co”, dimensiona o arqui-
teto e urbanista Fernan-
do Chucre, coordenador 
do Programa Socioam-
biental de Recuperação 
da Serra do Mar e agora 
também do Projeto De-
senvolvimento Susten-
tável do Litoral Paulista. 
(Guilherme Azevedo)Fo
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Moradores no novo 
endereço; outras 1,5 mil 
unidades estão em obras
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A Baixada Santista, vista da 
Cota 200, na Serra do Mar

Guilherme Azevedo 

Do ponto de vista da engenharia de habitação social, o programa 
de recuperação socioambiental da Serra do Mar estabeleceu um 
marco: o residencial Rubens Lara, em Cubatão, com 1.840 unida-

des, distribuídas em cerca de 200 mil m2 de terreno. 

CDHU inova ao reunir diferentes  
tipologias no residencial Rubens Lara  

Combina, de forma inédita na história da Companhia de Desenvol-
vimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) e de 
empreendimentos similares no País, múltiplas tipologias: edificações 
verticais e horizontais; apartamentos de dois ou três dormitórios, casas 
assobradadas e casas sobrepostas. 

O conjunto tem medidor de água e gás individualizado por unidade, 

Perigo: sujeito a deslizamentos
Na Cota 200, bairro situado à margem do km 50 da pista ascen-

dente da rodovia Anchieta (SP-150), as obras de urbanização local 
enfrentaram o mesmo problema dos moradores: o terreno com risco 
alto e muito alto de deslizamento. Cuidado!

No local, 750 moradias se consolidaram com as obras. Entre 
as execuções, segundo o engenheiro Humberto Schmidt, superin-
tendente de obras da CDHU, destacaram-se as de contenção, com 
execução de solos grampeados e muros de pedra argamassada, e 
de implantação de rede de água e esgoto, que percorre mais de 10 
km até o ponto final de lançamento. (Guilherme Azevedo)

O aprendizado
Um universo humano de 30 mil 

pessoas, 7,5 mil famílias. A ampla 
maioria delas (22 mil) sendo remo-
vida de suas casas, precárias ou não, 
não importa. E a resistência, o medo 
e a desconfiança, originários da rela-
ção histórica desigual de populações 
marginalizadas com o poder público. 
Ir para onde? Em que condições? 

Segundo o superintendente de 
obras da CDHU na Serra do Mar, 
Humberto Schmidt, o projeto só foi 
bem-sucedido, e as obras puderam 
avançar até o estágio atual, por causa da integração profunda que 
houve entre o trabalho da engenharia e o dos técnicos sociais da 
CDHU. “Desenvolveram um trabalho exemplar.” Por isso o engenhei-
ro afirma que “o grande aprendizado da obra até o momento é o da 
‘Engenharia Social’”. Engenharia mais consciência e responsabilida-
de social. (Guilherme Azevedo)

Edificações horizontais e verticais, unidades 
de até 3 dormitórios, área verde pública de 28 mil m2. 

Rubens Lara eleva padrão da moradia social no PaísIm
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aquecimento solar para a água do chuveiro, piso cerâmico em todos os 
cômodos das unidades e pé-direito de 2,60 m, quando a praxe é de 2,40 
m. As janelas também são maiores, de 2,00 m x 1,20 m, quando as de 
tipologias mais comuns têm 1,40 m x 1,20 m, melhorando, portanto, a 
ventilação e a insolação. O revestimento externo das edificações é feito 
com pastilha de vidro reciclado, que contorna problemas com pintura. E 
a pavimentação condominial e pública utiliza piso drenante intertravado 
de concreto, para favorecer a absorção de água no próprio terreno, uma 
vez que se trata de região com nível elevado de lençol freático e sob 
influência do movimento das marés, fatores que dificultam a drenagem.

“Ficou num padrão tão bom, que os moradores são constantemente 
assediados pela comunidade local a fim de vendê-los”, pontua Fernando 
Chucre, coordenador do programa, mostrando preocupação com o ris-
co de êxodo das famílias originalmente beneficiadas e acenando com a 
possibilidade de alguma medida preventiva.

O Rubens Lara significou, inclusive, o alcance de um novo patamar 
da engenharia da CDHU e tornou-se modelar: “Muitas das inovações 
inicialmente implantadas ali atualmente integram todos os projetos da 
CDHU, como aquecimento solar da água do chuveiro, medição indivi-
dualizada de água e gás, maior pé-direito e pavimentação condominial 
com piso drenante”, sublinha o engenheiro Humberto Schmidt, superin-
tendente de obras da CDHU no programa de recuperação socioambiental 
da Serra do Mar.

Por suas características de habitação sustentável de interesse social, 
também conquistou prêmios: o Greenvana Greenbest 2012, distinção 
nacional de consumo e iniciativas com foco no meio ambiente, e o Sus-
tainable Social Housing Initiative, do Programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente.

Histórico de inovação na engenharia
Uma das principais empresas de engenharia do Brasil, a Método execu-

ta obras de alta complexidade desde 1973. Presidida por Hugo Marques da 
Rosa, um dos fundadores da companhia, é reconhecida pela inovação e pe-
las tecnologias aplicadas nos sistemas construtivos. As obras mais recentes 
da empresa, em São Paulo, incluem a expansão do Hospital Sírio-Libanês, 
que teve seu número de leitos dobrados sem nenhuma interrupção no aten-
dimento, e o Shopping Cidade de São Paulo, último grande empreendimento 
na avenida Paulista. 

Em seu portfólio, a companhia acumula importantes obras, como o Ho-
tel Unique, projeto em formato de arco invertido com assinatura de Ruy 
Ohtake, e o edifício Rochaverá Corporate Towers, maior complexo comercial 
de alto padrão em São Paulo, com mais de 366 mil m². 

Apesar do foco no mercado nacional, a empresa também possui em 
seu histórico projetos no exterior, como o restauro do Hipódromo de Ma-
roñas, monumento do Uruguai, e a ampliação do Hotel Park Hyatt Men-
doza, na Argentina.

 A visão estratégica do mercado levou os gestores da Método a adquirir 
a Potencial Engenharia, em um processo iniciado em 2009 e concretizado 
em 2014. A empresa atua na construção, montagem e manutenção indus-
trial para segmentos de mineração, siderurgia, energia, cimento, óleo e gás, 
além de plataformas offshore.

Ficha Técnica – Residencial Rubens Lara CDHU
- Localização: Jardim Casqueiro, Cubatão (SP)
- Projeto: 2007
- Tempo da obra: 15 meses
- Contratante: Secretaria de Estado da Habitação/CDHU
- Arquitetura: Levisky Arquitetos/Estratégia Urbana
- Arquiteta: Adriana Levisky, Eduardo Martins Ferreira Arquitetura
- Fiscalização: Consórcio Sistema Pri/Enerconsult
- Gerenciamento: Cobrape-Engevix
- Construtora: Schahin Engenharia
- Área do terreno: 197.475,50 m2

- Área construída residencial: 140.503,80 m2

- Áreas institucionais: 16.320,00 m2

- Áreas comerciais: 4.646,31 m2

- Áreas verdes públicas: 28.224,35 m2

- Unidades habitacionais: 1.840, divididas segundo  
 as seguintes tipologias: 11 prédios de 8 pavimentos mais   
 piloti (352 unidades); 53 prédios de 4 pavimentos mais piloti  
 (1.098 unidades); e 65 blocos de 3 pavimentos (390 unidades)
- Projetista da alvenaria estrutural: Somatec
- Fachada: Pastilhas Atlas
- Aço: Gerdau
- Esquadrias: Cristal Line
- Luminárias: Fort Light
- Metais sanitários: Bognar
- Louças: Deca, Celite e Icasa
- Vidros: Santa Marina e Cebraci
- Revestimentos: Atlas e Gyotoku
- Bloco de concreto: Concremix, Dimensão, Presto, Bechelli,  
 Renger e Oteplem
- Bloco cerâmico: Selecta
- Acabamentos elétricos: Walma
- Cabos elétricos: Nambei

Solução econômica para aço  
na armação dos tabuleiros

A Gerdau foi contratada para fornecer barras retas para a obra do tre-
cho leste do Rodoanel de São Paulo. Neste processo, a equipe técnica da 
empresa evidenciou para a equipe da obra que as perdas para se cortar e 
dobrar no canteiro chegavam em 12%. Então, sugeriu que a obra utilizasse 
aço cortado e dobrado pronto para o uso, o que faria com que essa perda 
caísse para zero. A solução foi imediatamente aceita, reduzindo tempo e 
mão de obra.

De uma forma geral, a solução proporcionou reduções de até 15% no 
gasto com produtos de aço, e aumentou a produtividade em até 70%, elimi-
nando o desperdício e garantindo a qualidade, segurança e agilidade à obra.

Ainda assim, o custo e tempo demandados para o posicionamento 
da armadura recebida colocavam em risco o cumprimento do prazo. A 
partir daí, a Gerdau propôs também uma nova solução, resultando no 
aumento direto do índice de produtividade com redução do custo final: 
telas especiais com CA50, respeitando as bitolas e espaçamentos do pro-
jeto dos tabuleiros.

Com isso, foram fornecidos os projetos convertendo a armadura con-
vencional para telas soldadas. A solução contribuiu para o cumprimento do 
prazo da obra na relação 3 para 1.
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José Carlos Videira

Quem utiliza os serviços de metrô e de trens metropolitanos na ci-
dade de São Paulo sabe muito bem que estão faltando trilhos às 
linhas e paciência aos usuários. A população da maior metrópole 

da América do Sul convive diariamente com um serviço muito ruim, prin-
cipalmente nas periferias, e com imensos canteiros com obras tão lentas 
quanto os trens em horário de pico. Há anos, o governo promete e não 
cumpre a promessa de melhorar e ampliar o sistema que tem, de metrô, 
apenas 74 km de linhas e atende 4 milhões de passageiros por dia.

O horizonte mais próximo para que alguma obra de metrô e trem termine 
fica cada dia mais distante. E esses trens já chegarão atrasados e subdimensio-
nados para atender a demanda da cidade que não para de crescer. 

O mais recente banho de água fria na população foi o rompimento por 
parte do governo paulista do contrato com o consórcio encarregado de cons-
truir duas das quatro estações que faltam para concluir a segunda fase da 
Linha 4 – Amarela (Luz – Vila Sônia), anunciado no final de julho. Agora não 
há construtora nem prazo definidos para o término da linha, iniciada em 2004.

A previsão de entrega de grandes obras, que já foi 2018, 2020, agora 
é 2021, caso da extensão da Linha 2 - Verde até Guarulhos (SP). Até lá, 
se não atrasar, o sistema metroferroviário que atende a cidade e a região 
metropolitana de São Paulo deverá ter acrescentado cerca de 130 km 

Superlotação do metrô e trens  
metropolitanos vai prosseguir até 2021
A ampliação em aproximadamente 130 km da malha 
metroferroviária de São Paulo deve custar cerca  
de R$ 50 bilhões, mas progride com velocidade bem 
menor do que necessita a maior cidade do Brasil

e 104 estações à atual malha em operação. Para isso, se espera, devem 
estar concluídas as obras de implantação de novas linhas de metrô e 
ferrovias metropolitanas e ampliadas algumas existentes.

As nove obras anunciadas pelo governo paulista, há alguns anos, 
encontram-se em diversos estágios de execução. Algumas praticamente 
ainda nem saíram do papel; outras caminham a passos lentos, e têm seus 
cronogramas constantemente revisados, sempre para mais adiante.

Entre as justificativas do governo do maior Estado da Federação 
incluem-se questões ambientais, problemas com desapropriações e com 
agências reguladoras, até mesmo do próprio Estado de São Paulo. Sem 
contar casos como o da Linha 4 - Amarela. No entanto, o governo paulis-
ta atribui a atrasos no repasse de verbas do governo federal a maior par-
te da lentidão de várias das obras de metrôs e ferrovias em andamento. 

Somados os valores anunciados para todos os projetos, os recursos 
para levar adiante essa ampliação chegam a quase R$ 50 bilhões. A maior 
parte com investimento do Governo do Estado de São Paulo e aportes do 
governo federal; outros com Parcerias Público-Privadas (PPP), modalidade 
que vem ganhando cada vez mais espaço em obras e operações envol-
vendo infraestrutura no País, e que promete mais velocidade ao processo.

“Faltam parcerias claras com órgãos públicos, concessionárias de 
serviços, comunidade, Ministério Público e Poder Judiciário”, observa o 
presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô (Aea-
mesp), Emiliano Affonso Neto. Ele defende, ainda, que as exigências para 
implantação de linhas metroferroviárias sejam claras, evitando outras 
interpretações. “Os projetos básicos também têm de ser mais detalha-
dos, permitindo que obra e projeto executivo possam ser contratados em 
conjunto, aumentando a sinergia entre os dois”, acrescenta.

A seguir, o status das obras em andamento, de acordo com informa-
ções da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e Move São Paulo.
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Obras da Linha 5 - Lilás 
prosseguem, enquanto os trens do 

metrô continuam superlotados
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A Linha 2 – Verde do Metrô chegará a Guarulhos em 2021. Essa é 
a mais nova previsão para o término da extensão de 14,5 km da linha, a 
partir da estação Vila Prudente, na Zona Leste de São Paulo, em direção 
ao município de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, nas 
proximidades da Via Dutra. 

O projeto da extensão prevê 13 estações e está orçado em R$ 6,7 bi-
lhões. A extensão da Linha Verde está na etapa de desapropriações e ela-
boração de projetos executivos. Obra, mesmo, somente no ano que vem.

A Linha 4 - Amarela não tem mais prazo para a entrega das es-
tações Higienópolis/Mackenzie, Oscar Freire, São Paulo/Morumbi e Vila 
Sônia. Segundo o governo paulista, após constantes atrasos, decidiu 
romper, no final de julho, o contrato com o consórcio espanhol Isolux-
-Corsán-Corviam, responsável pelas obras das estações Higienópolis/
Mackenzie e Oscar Freire. Por sua vez, o consórcio alega ele mesmo ter 
rescindido o contrato, porque o Metrô não teria entregue projetos exe-
cutivos indispensáveis para a continuidade das obras.

As estações, junto com a conclusão das outras duas, completariam a 
segunda fase da Linha 4, que já opera, parcialmente, desde 2010, por meio 
de Parceria Público-Privada com a ViaQuatro. Das 11 estações projetadas, 
apenas sete estão em operação, em 9 km de vias, dos 14,4 km previstos. 

A primeira fase da Linha 4 começou em 2004 e foi concluída 
quatro anos depois; a segunda fase teve início em 2012. O crono-
grama previa a entrega pelos espanhóis das duas estações para o 

OBRAS METROFERROVIÁRIAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
 

Responsável Consórcio
Valor 

(Em R$ 
bilhões)

Linhas Trechos
Estações Km

Obras
Trem 

metropolitano Monotrilho Metrô Implantação Expansão Início Final

Metrô - SP

Consórcio Linha 2 - Verde – 
Vila Prudente / Dutra 6,7 2 - Verde Vila Prudente - 

Guarulhos 13 14,5 2015 2021

A definir 5,6 4 - Amarela Luz - Vila Sônia 11 14,3 2004 Sem 
previsão

Consórcio Construcap / 
Consórcio Galvão-Serveng 
/ Consórcio Andrade 
Gutierrez-Camargo Corrêa-
Mendes Jr. / Consórcio 
Heleno & Fonseca-Trinho 
Iesa / Consórcio Carioca-
Cetenco / Consórcio 
Metropolitano 5 / CR 
Almeida-Consben

8,7 5 - Lilás Adolfo Pinheiro - 
Chácara Klabin 10 10,9 2009 2018

Consórcio Expresso 
Monotrilho Leste e 
Consórcio S.A. Paulista

7,2 15 - Prata
Vila Prudente 
- Hosp. Cidade 

Tiradentes
18 26,1 2010 2017

Monotrilho Integração/ 
Monotrilho Pátio / 
Monotrilho Estações / TIDP

5,1 17 - Ouro
Jabaquara - 
Congonhas -  

São Paulo Morumbi
18 17,9 2012 2016

Consórcio Primav 4,2 18 - Bronze

Tamanduateí  
(São Paulo) - 

Paço Municipal 
(S.B. Campo)

13 15,7 2018

Move SP
Fip Econ Realty / Odebrecht 
Transport / Queiroz Galvão / 
UTC Engenharia 

9,6 6 - Laranja Brasilândia -  
São Joaquim 15 13,3 2015 2020

CPTM

THS Esmeralda /  
TSC Linha 9 - Esmeralda 0,73 9 - Esmeralda Grajaú - 

Varginha 3 4,5 2013 2017

HFTS Jade /  
CST Linha 13 - Jade 1,8 13 - Jade

Eng. Goulart - 
Aeroporto  

de Guarulhos
3 11 2013 2017

Totais 49,6 104 128,2

           Fontes: Metrô -CPTM - Move São Paulo

final de 2016. Agora se aguarda nova licitação. Segundo o Metrô, o 
custo total das duas fases é de R$ 5,6 bilhões. 

A Linha 5 - Lilás está sendo ampliada, desde 2009, mas a primeira 
estação desta expansão, a Adolfo Pinheiro, entrou em operação somente 
em fevereiro de 2014. O investimento total no empreendimento está 
previsto em R$ 8,7 bilhões. A previsão da Companhia do Metropolitano 
é ter todo o prolongamento concluído só em 2018.

A expansão prevê mais 11,5 km de linha, 11 estações (incluindo a Adolfo 
Pinheiro) e 26 novas composições. O trecho de via permanente em túneis 
duplos e singelos está sendo escavado pelos métodos NATM e Shield. 

A Linha 15 - Prata, monotrilho que ligará o bairro do Ipiranga (Zona 
Sul) até o Hospital Cidade Tiradentes (extremo leste), começou a ser 
construída em 2010. Somente no ano passado, entrou em operação, em 
caráter experimental, o primeiro trecho dessa linha, entre as estações 
Vila Prudente e Oratório, com apenas 2 km, dos 26,6 km de vias elevadas 
previstas no projeto, com 18 estações. 

O Metrô promete entregar, em 2017, mais oito estações, no trecho 
entre as estações Oratório e São Mateus, cujas obras civis começaram 
em 2012. Porém, não há previsão para as nove estações restantes que 
constam no projeto. O investimento na Linha 15 está estimado em R$ 
7,2 bilhões. 

A Linha 17 - Ouro é outro monotrilho em construção na cidade. Ele 
fará a ligação da rede metroferroviária de São Paulo com o aeroporto de 
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Congonhas. Programada para estar concluída antes da Copa do Mundo, 
a obra continua em andamento. O projeto prevê 18 estações e 17,7 km 
de vias elevadas e um custo total para implantação de R$ 5,1 bilhões.

As obras no trecho entre o aeroporto de Congonhas e a estação Mo-
rumbi, da CPTM, classificado como prioritário pelo Metrô, e que inclui a 
construção do Pátio Água Espraiada, foram iniciadas há três anos. Segun-
do a companhia, o cronograma prevê a sua conclusão somente para o se-
gundo semestre de 2017. A finalização total da obra vai ficar para depois.

A Linha 18 - Bronze tem obras previstas para começar somente 
no ano que vem. Será realizada pelo consórcio Primav, por meio de PPP, 
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com investimento previsto de R$ 4,2 bilhões. Planejada para atender ao 
trecho Tamanduateí (em São Paulo) - Paço Municipal de São Bernardo 
do Campo, na região do ABC paulista, o monotrilho terá extensão de 
15,7 km e contará com 13 estações. 
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Começa escavação da Linha 6 - Laranja
A concessionária Move São Paulo (Fip Eco Realty, Odebrecht Transport, Queiroz 

Galvão e UTC Engenharia) iniciou, em março, as obras de escavação dos túneis da 
Linha 6 - Laranja do Metrô pelo Poço de Ventilação Tietê (VSE Tietê), no bairro da 
Freguesia do Ó, na Zona Norte da capital. É por lá que entrarão as duas tuneladoras 
(shields) que vão escavar os 15,6 km de túneis da obra, que será totalmente subter-
rânea. A nova linha, prevista para 2020, ligará os bairros de Vila Brasilândia, na Zona 
Noroeste de São Paulo, à Estação São Joaquim do Metrô, na região central da cidade.

A futura Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo é fruto de uma PPP com-
pleta, na definição do governo do Estado. No valor de R$ 9,6 bilhões, a Move São 
Paulo ficará 100% responsável pela construção, compra dos trens, energização, operação e manutenção da Linha 6 - Laranja do Metrô por 19 anos.

A obra prevê 32 frentes de trabalho, divididas em 15 estações, 17 poços de ventilação e um pátio de trens. O projeto da Linha - 6 é considerado 
de alta complexidade, tanto na construção quanto na gestão e operação. Os túneis serão perfurados em regiões muito populosas da cidade. Segundo 
a Move São Paulo, a profundidade média da obra é de 40 m, e algumas estações superarão 50 m de profundidade.

Outro obstáculo apontado pela Move São Paulo é executar a obra de forma simultânea. O objetivo é entregar a obra completa, com a linha 
e as 15 estações previstas com funcionamento integral. (José Carlos Videira)

Linha 13 vai correr sobre linha elevada
A Tiisa, criada em 2008, está executando – simultaneamente – mais de 25 empreendimentos, abrangendo obras civis e de sis-

temas de automação, sinalização e telecomunicação para metrôs e ferrovias, obras civis para ferrovias de carga, além de serviços de 
saneamento básico voltados à limpeza e desassoreamento fluvial e outros de combate às enchentes.

Entre as principais obras, destaca-se a construção de via permanente e obras de arte especiais, em superfície e em elevado, no 
trecho entre as estações Engenheiro Goulart e aeroporto de Guarulhos (Linha 13 – Jade, da CPTM). No trecho de superfície, a Tiisa 
realiza a execução de infraestrutura da via permanente, contemplando terraplenagem, drenagem e obras de contenções, e remaneja-
mento de vias em operação, incluindo a passagem inferior de acesso ao parque ecológico e adequação do sistema viário. 

 No trecho elevado dessa linha de ligação com o aeroporto, a empresa realiza a execução do elevado (obra bruta – infra, meso e superestrutura) com tabulei-
ro adequado para duas vias, bitola de 1,60 m, contemplando transposições especiais (sobre rodovias e rios), passarelas de emergência e banco de dutos.

 Nas obras da estação do aeroporto, o corpo dela será constituído de uma plataforma central elevada, mezanino intermediário e salas técnicas no piso térreo, 
numa área total estimada de 12.500 m².
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José Carlos Videira 

A ligação ferroviária do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) 
com a cidade de São Paulo, prevista para este ano, vai ficar pronta 
somente em 2017. De acordo com a Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM), o cronograma de implantação da Linha 13 -  
Jade precisou ser ajustado por uma série de fatores. Desde entraves nos 
processos de desapropriação, passando por questões burocráticas envol-
vendo Polícia Rodoviária Federal e agências reguladoras de rodovias, até 
atraso na liberação de recursos federais para a obra.

Segundo a CPTM, até julho, R$ 250 milhões do PAC da Mobilidade 
ainda não tinham sido repassados à companhia para investimento na obra. 
A aprovação dos projetos de travessia das rodovias BR-116 (Dutra), SP-70 
(Ayrton Senna) e SP-19/BR-610 (Hélio Smidt) demorou mais do que o pre-
visto e atrasou o início das obras nos lotes 3 e 4. Com exceção dos recursos 
do PAC, as outras pendências já foram superadas, de acordo com a CPTM.

Do ponto de vista de engenharia, a fase mais complexa da obra, para 
a CPTM, é justamente a construção dos viadutos sobre as rodovias, cujo 
tráfego não pode ser paralisado, e a segurança dos usuários precisa ser pre-
servada. Somente o viaduto sobre a Dutra terá 120 m de vão-livre, e está 
sendo erguido com a técnica de balanços sucessivos. Por isso, não é de estra-
nhar as dificuldades com a polícia e com a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) e Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

A Linha 13 - Jade terá 12,2 km de extensão, duas estações novas 
(Aeroporto-Guarulhos e Guarulhos-Cecap) e uma reconstruída, a Enge-
nheiro Goulart, onde haverá integração com a Linha 12 - Safira, na capi-

tal paulista. As obras prosseguem com a utilização de recursos oriundos 
do governo do Estado de São Paulo e de financiamento do governo fran-
cês, segundo a CPTM.

A construção está sendo executada em quatro lotes pelos consórcios 
HFTS Jade (Helleno e Fonseca-Trail-Spavias) e CST Linha 13 - Jade (Cons-
bem-Serveng-Tiisa). O custo total da Linha 13 - Jade é de R$ 1,8 bilhão. 

Esmeralda 
Outra obra da CPTM, a extensão de 4,5 km da Linha 9 - Esmeralda, 

que liga o município de Osasco (SP) ao bairro do Grajaú, na capital pau-
lista, prometida para 2017, vai atrasar. Segundo a companhia de trens, o 
motivo é o mesmo: falta de recursos do governo federal.

A obra, que levará a linha até Varginha, no extremo da Zona Sul de 
São Paulo, está dividida em dois lotes. O lote 1, entre as estações Grajaú 
e Mendes-Vila Natal, é de responsabilidade do consórcio THS-Esmeralda 
(Trail-Heleno&Fonseca-SPAvias). O Consórcio TSC Linha 9 - Esmeralda 
(Tiisa-Serveng-Consbem) cuida da execução do lote 2. 

A CPTM informa que, para a via permanente, está sendo implantada 
uma nova infraestrutura, que envolve serviços de revestimento de talu-
de com grama, obras de contenção com muros de arrimo de concreto 
armado, solo grampeado e atirantamentos. Também estão sendo feitas 
obras de drenagem profunda (drenos) e superficiais (canaletas), além de 
galerias e canais de córregos, ao longo dessa extensão. 

A plataforma ferroviária (greide), em fase conclusiva, está consoli-
dada em camadas de solo compactado, de bloqueio e sublastro (parcial-
mente) para posterior assentamento da via férrea sobre lastro. 

A extensão da linha prevê várias obras de arte. Serão construídos 
três viadutos ferroviários, quatro viadutos rodoviários, cinco passagens 
inferiores para pedestres e automóveis e uma passarela. Com exceção 
dos viadutos rodoviários, todas as demais obras, segundo a CPTM, estão 
em execução.

LINhA 13

12

13

Eng. Goulart

USP
Leste

Comendador 
Ermelino

União de 
Vila Nova

São Miguel

Cecap

Aeroporto 
de Guarulhos

Aeroporto Internacional 
André Franco Montoro/
Guarulhos

Ligação com aeroporto de Guarulhos vai atrasar

Travessia de três 
importantes rodovias exige 
cuidados adicionais
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Pré-fabricado agiliza montagem de ponte sobre rio Tietê
Como parte das obras de duplicação da rodovia SP-127, a concessionária Rodovia das Co-

linas liberou para o tráfego a segunda ponte sobre o rio Tietê, no km 82,4, na região da cidade 
de Tietê (SP), com 410 m de comprimento e passarela para pedestres. A obra foi executada pela 
Tranenge Construções em dez meses, com sistemas construtivos de pré-fabricados e balanços 
sucessivos, de concreto protendido, com projeto executivo alternativo desenvolvido em parceria 
com a projetista Enescil.

As soluções construtivas adotadas neste projeto alternativo, com alto nível de industriali-
zação e substancial redução de prazo, quantidades de serviços, materiais, equipamentos e mão 
de obra permitiram viabilizar melhor custo-benefício para a contratante.

O projeto executivo inicial foi desenvolvido com fundações em tubulões com ar comprimido, mesoestrutura com pilares retangulares (sendo um no leito do 
rio) e vigas travessas em T invertido, e superestrutura com tabuleiro de 410 m de comprimento por 13,10 m de largura, com cinco vigas pré-moldadas de concreto 
protendido, com um vão central de 63 m e dois vãos adjacentes de 53 m sobre o rio Tietê, e os demais vãos típicos de 40 m. 

No projeto alternativo, com as mesmas dimensões básicas de tabuleiro do projeto inicial, optou-se por uma superestrutura com balanços sucessivos num 
trecho de 190 m sobre o rio Tietê, com um vão central de 90 m e dois vãos adjacentes de 50 m, sem quaisquer pilares no leito do rio, completando os 220 m 
restantes de tabuleiro com superestrutura pré-fabricada com quatro vigas longarinas de concreto protendido e pré-lajes com vãos típicos de 22 m, com fundações 
em estacas-raiz, mesoestrutura com pilares e vigas travessas retangulares.

O trecho com superestrutura pré-fabricada, incluindo fundações, mesoestrutura e capeamento da laje, foi executado em seis meses, fabricando as vigas proten-
didas com sistema de aderência inicial e pré-lajes armadas na unidade industrial de pré-fabricados da Tranenge, localizada no distrito de Ajapi, em Rio Claro (SP).

A parte da obra com balanço sucessivo foi executada em dez meses, em paralelo com trecho pré-fabricado, dos quais 120 dias foram gastos para 
fundações, mesoestrutura (pilares) e superestrutura moldada no local (aduelas de disparo); 150 dias para execução dos balanços sucessivos, com uso 
de carros de avanços modernos, com equipamentos hidráulicos para rápidos deslocamentos; e nos 30 dias restantes foram executados serviços de 
pavimentação e desmobilização.

O p i n i ã o

Crise, oportunidades e ação
Augusto Guimarães Pedreira de Freitas*

Crise e oportunidades andam lado a lado! Sempre escutamos isso de palestrantes e grandes empreendedores. Ouvimos, 
concordamos, mas, muitas vezes, não agimos.

Acabamos de passar por um ciclo de grande crescimento que, de forma muito desordenada, prejudicou sobremaneira a 
imagem da engenharia nacional. A engenharia de estruturas não ficou atrás. Desde o desenvolvimento do projeto à execução e 
manutenção das estruturas, é nítida a perda de qualidade (com patologias), de durabilidade e, infelizmente, de vidas.

Hoje vivemos um momento em que poucos projetos são viabilizados, em função de custos elevados e um mercado extrema-
mente retraído. A viabilização de novos empreendimentos depende, necessariamente, de exercitarmos a Engenharia.

Se por um lado é uma fase em que temos pouco trabalho; por outro, temos tempo para novos desenvolvimentos, novas 
tecnologias e estruturas, que, pelo mesmo motivo, poderão ser mais bem executadas.

Da crise à oportunidade! Seria simples, se não tivéssemos que remunerar este trabalho maior com menos recursos, pois o 
mercado pede esta redução de custos. 

Não é simples, mas é possível, e precisamos nos movimentar neste sentido. Investir em treinamento, em processos e em pessoal qualificado.
A Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural (Abece) tem promovido, mesmo com pouquíssimo patrocínio, diversos eventos e cursos procu-

rando fornecer ao mercado a oportunidade de se desenvolver.
Tem ainda estudado as normas pertinentes e possíveis incoerências com outras normas e o atual estado da arte. Isto tem gerado aberturas de revisões, pro-

postas de emendas e instalação de comitês para normalizar novos sistemas (alguns não tão novos). Com isso, ajudamos na melhoria dos processos, deixando os 
procedimentos mais claros.

A outra maneira de ajudar no processo para obtermos maior produtividade é estreitar e regularizar as interfaces nos sistemas. Estamos alinhando conceitos 
com as associações de fundação e de construção, de forma a termos mais clareza na transferência de dados e maior entendimento das informações transferidas. 
Com isso, perderemos menos tempo com esclarecimentos.

Decidimos agir, mesmo que com poucos recursos, a ficar se lamentando e é isto que temos passado de mensagem para nossos associados.
Não adianta ficar esperando que o governo acerte e resolva esta crise na próxima segunda-feira. Precisamos assimilá-la e, uma vez assimilada, busquemos 

nossas oportunidades e mãos à obra!

*Augusto Guimarães Pedreira de Freitas é presidente da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural (Abece)
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Obras começaram em outubro do ano passado

José Carlos Videira

Uma das avenidas mais movimentadas da cidade de São Paulo, a 
Alcântara Machado, popularmente conhecida por Radial Leste, 
vai ganhar um túnel exclusivo para a passagem de ônibus. Com 

630 m de extensão, duas faixas em dois sentidos, o acesso subterrâneo 
ligará o final da avenida, na região do bairro da Mooca, ao terminal de 
ônibus do Parque Dom Pedro II, na área central da cidade. O emboque 
será feito em trecho de túnel desativado do metrô já existente na esta-
ção Pedro II do Metrô, na Linha 3 - Vermelha. 

Iniciado em outubro do ano passado, o túnel faz parte do futuro Cor-
redor Leste, com 12 km de extensão, que vai ligar a Radial Leste, na altura 

Centro terá túnel exclusivo  
para passagem de ônibus
Obra na capital vai aproveitar 150 m de passagem 
subterrânea desativada na estação da Linha 3 – Vermelha 
do Metrô e combinar vários métodos construtivos

da Estação Vila Matilde do Metrô, na Zona Leste, e o Terminal Dom Pedro II. 
A obra vai evitar o represamento do tráfego de ônibus, que circularão pelo 
futuro corredor, e de automóveis que se utilizam da saturada avenida, na 
intersecção entre a via atual e a faixa de tráfego do corredor. 

A obra do túnel vai custar R$ 176 milhões, ou cerca de 40% do custo 

TúNEL RADIAL LESTE
Valor R$ 176 milhões

Início das obras Outubro de 2014

Término das obras Abril de 2017

Extensão 630 m

Movimentação de terra 100 mil m3

Concreto 8 mil m³

Aço 800 t

Consórcio construtor Mobilidade Urbana SP  
(OAS e EIT Engenharia)

Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo

Projeto faz parte do futuro 
Corredor Leste e diminuirá 
tempo de chegada dos coletivos 
ao Terminal Dom Pedro II
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Prédio comercial requalifica Largo da Batata (SP) 
Construído pela Libercon Engenharia, o edifício comercial Faria Lima Square Offices, incorporação da Yuny, marca com sua 

arquitetura contemporânea a requalificação do Largo da Batata, em Pinheiros (SP). Projetado pelo escritório Aflalo/Gasperini 
Arquitetos, o prédio tem 11 pavimentos-tipo, quatro subsolos e área construída de 13,5 mil m2. O acesso ao empreendimento 
acontece pela rua lateral, a Cardeal Arcoverde, onde a largura do terreno é menor, enquanto sua maior fachada se volta para o 
largo – referência na região. 

“A obra foi entregue com qualidade, no prazo e com economia no orçamento de construção”, afirma Steven Nazario, diretor 
de Engenharia da Yuny, que se diz satisfeito com a atuação da Libercon desde os trabalhos de pré-construção, coordenação do 
desenvolvimento dos projetos e estimativas de orçamento e cronograma para a execução. 

A localização da obra, submetida à legislação municipal de restrição de quadrilátero, e o terreno de apenas 1,6 mil m², com área mínima para estocagem de 
material, foram as principais dificuldades superadas pela Libercon Engenharia. As escavações dos quatro subsolos e sua contenção com parede-diafragma atiran-
tada só puderam ser feitas entre 7h e 14h, enquanto o recebimento de materiais se concentrou entre 22h e meia-noite. “Além da logística, tivemos que administrar 
a falta de espaço para estocagem de materiais. Praticamente todos os produtos foram recebidos em cima da hora, para ser logo utilizados”, diz o engenheiro Carlos 
Perez, gerente de Contratos da Libercon Engenharia. 

O canteiro utilizou praticamente 100% do terreno: nos recuos de 5 m em cada lateral, eram estocados o aço e os cimbramentos. “O aço da próxima laje tinha 
que ser recebido três dias antes de concretar a penúltima. Depois, essas áreas foram usadas para recebimento de blocos e agregados, entre outros itens. Como 
não havia área para armazenar uma quantidade razoável de materiais, as entregas não podiam falhar”, explica. A opção por uma minigrua operando durante o 
dia reduziu custos e teve, ainda, a vantagem de minimizar o ruído e o incômodo aos vizinhos comuns à grua. Para driblar o atraso na ligação de energia elétrica 
pela companhia estadual, a Libercon teve que utilizar a entrada provisória de energia durante a construção. “Esse é um problema crônico em São Paulo”, ressalta o 
engenheiro, informando que a ligação definitiva ocorreu dois meses após a conclusão da obra, que teve dois anos de duração. A boa administração e planejamento 
da obra foram imprescindíveis nesse caso.

total orçado para o Corredor Leste, que é de R$ 438 milhões. Segundo a 
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo, os 
recursos são oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-2).

Com término previsto para abril de 2017, as obras estão sendo exe-
cutadas pelo consórcio Mobilidade Urbana SP, formado pelas construtoras 
OAS e EIT Engenharia. De acordo com a secretaria, a execução da pas-
sagem subterrânea vai exigir o emprego de várias técnicas construtivas.

Num trecho de 380 m, o consórcio construtor vai aplicar o Método Aus-
tríaco Não Destrutivo (NATM) sob a via, seguindo até a Radial Leste. Em cada 
um dos 90 m das extremidades do túnel, a opção é pelo método cut and cover, 
com valas no sentido do emboque do túnel existente do metrô. Os 160 m de 
vias de acesso ao túnel (para coletivos que saem da Radial Leste e vão entrar 
no Terminal Parque Dom Pedro) serão construídos em vala a céu aberto.

A escavação do túnel vai movimentar em 
torno de 100 mil m³ de terra no local. O volume 
de concreto vai atingir, aproximadamente, 8 mil 
m³, além do consumo de 800 t de aço.

Solo mole, nível de água alto, baixa cober-
tura em área densamente ocupada estão entre 
as principais dificuldades do projeto, segundo a 
secretaria. O consórcio construtor vai precisar 
fazer jet grouting, rebaixar o lençol freático e 
utilizar enfilagem.

Túnel de metrô
O emboque será feito em túnel de 150 m de 

extensão, que está pronto, mas nunca foi utiliza-
do, sob a Estação Pedro II, da Linha 3 - Vermelha 
do Metrô de São Paulo. Sem especificar valores, 
a secretaria afirma que a utilização desse túnel 

existente vai diminuir bastante o custo total da obra. 
Essa etapa da construção está sendo executada sob o controle e 

acompanhamento da área de engenharia da Companhia do Metropolita-
no. Por intermédio de instrumentos, o consórcio construtor controla os 
recalques da estrutura da estação da linha de metrô mais movimentada 
de todo o sistema metroviário da cidade de São Paulo. 

A construção do túnel exclusivo para a passagem de ônibus é uma 
solução de engenharia que vai contribuir para diminuir o tempo de via-
gem dos coletivos que chegam da Zona Leste de São Paulo em direção ao 
Terminal Dom Pedro II. A secretaria informa que, nos horários de pico de 
trânsito, os ônibus levam, atualmente, em média 40 minutos desde a sa-
ída da Radial Leste até o Terminal Dom Pedro II. Com o túnel, o percurso 
será feito em no máximo dois ou três minutos.

Traçado aproveitará túnel de 150 m já existente no 
interior de estação do metrô, mas até hoje não utilizado
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Nildo Carlos Oliveira

A realidade repudia factoides. Costuma colocar à mostra as falhas 
de governos que alardeiam planos de obras e investimentos como 
soluções para problemas imediatos para, depois, protelá-los para 

anos vindouros ou por tempo indeterminado. O resultado é o que se 
está vendo hoje na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp). 

Técnicos têm sido unânimes na afirmação de que há muitos anos a 
companhia deveria ter colocado em prática programas de obras para aliviar 

Obras de abastecimento não acompanham 
expansão demográfica da RMSP

Não houve investimentos em obras no tempo certo, 
acompanhando o crescimento populacional. Com  
a crise hídrica, somada ao maior consumo ao longo 
dos anos, que esgotou o sistema Cantareira,  
a empresa acabou surpreendida e pega no contrapé
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ou complementar a capacidade de abastecimento do sistema Cantareira, 
cuja construção foi iniciada pela antiga Companhia Metropolitana de Águas 
e Esgotos (Comasp) em 1966. O sistema é composto de seis grandes represas 
que acumulavam 1,5 bilhão de m³ de água; 48 km de túneis e canais e uma 
estação elevatória de 80 mil HP, além da maior estação de tratamento de 
água da América Latina, a Guaraú, com capacidade instalada para 33 m³/s. 

Mas, inaugurada a obra, o tempo foi passando e os diversos governos 
paulistas que se seguiram talvez imaginassem que ela fosse suficiente 
para garantir o suprimento de água para a região metropolitana para 
sempre. Não foi. E a seca, que extenuou mananciais na Região Sudeste, 
revelou-se a mais duradoura dos últimos decênios.

Por conta da crise hídrica, a companhia se mexeu em diversas áre-
as. Informou que iria reduzir os investimentos previstos para este ano 
para esgoto sanitário a fim de dar-lhes outra destinação. Por exemplo: 
redirecionar recursos da ordem de R$ 13,5 bilhões para obras de abas-
tecimento de água. 

A mudança de rumo, contudo, já começa a provocar manifestações 
de descontentamento. São várias as prefeituras do Litoral Norte que re-
clamam do corte de investimentos para obras de coleta e tratamento de 
esgoto. A imprensa dos municípios que se consideram afetados dá conta 
de que, se efetivado o corte de recursos, moradores e turistas perderão 
qualidade de vida. Anteriormente, a companhia havia difundido que sua 
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intenção era ampliar de 35% para 85% a coleta de esgoto no Litoral 
Norte, num período de oito anos: entre 2008 e 2016. Com a mudança de 
plano, essa perspectiva ficará para depois. Mas não se sabe até quando. 

Na tentativa de proteger os moradores, a Câmara Municipal de Uba-
tuba aprovou lei a fim de obrigar a Sabesp a tratar 95% do esgoto local.

Obras atrasadas
Mas mesmo as obras de abastecimento, que são prioritárias, regis-

tram atraso. É o caso da adutora de 9 km e de uma estação de bom-
beamento para levar 1.000 l/s do rio Guaió para a represa Taiaçupeba, 
em Suzano. Orçada em R$ 28,9 milhões, foi iniciada em fevereiro deste 
ano, com mão de obra da própria companhia. Deveria estar operando em 
maio último, mas até fins de junho ainda não estava pronta. O rio Guaió 
nasce em Mauá, imediações do rio Tamanduateí, na região do Parque 
Ecológico Santa Luzia, e se prolonga por 20 km. É tributário do rio Tietê, 
na divisa de Poá com Suzano.

Outra obra, com finalidade semelhante à da transposição das águas do 
rio Guaió, está em curso no sistema Rio Grande, braço limpo da represa 
Billings, cuja água será transposta para Taiaçupeba. Mas também estava 
atrasada. As duas obras deverão aumentar em 5 mil l/s a chegada de água ao 
sistema Alto Tietê. Hoje, este sistema atende a cerca de 4,5 milhões de pes-
soas na Zona Leste de São Paulo e nas cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, 
Ferraz de Vasconcelos, Poá, Itaquaquecetuba, Arujá e parte de Guarulhos. 

A Sabesp tenta apressar a transposição das águas do rio Paraíba do 
Sul, que permitirá a captação das águas na represa Jaguari e a trans-
ferência delas para a represa Atibainha. Com vazão média de 5.130 l/s 
e máxima de 8.500 l/s, o sistema permitirá a transposição também no 
sentido inverso. Contudo, essas obras só deverão ficar prontas no segun-
do semestre de 2016.

A obra principal, no contexto da normalização do abastecimento de 
água, é aquela do sistema produtor São Lourenço (SPSL – ver edição OE 
541), viabilizada via Parceria Público-Privada (PPP). Ela está avançando 
em diversas frentes, conforme o contrato de concessão de R$ 6,46 bi-
lhões. Com cronograma de conclusão previsto para 2018, ela poderá ser 
antecipada para 2017.

No conjunto, o que se demonstra é que planos, quando cuidadosa-
mente elaborados, não podem ficar no papel como factoides; têm de se 
transformar em projetos executivos e colocados em prática no tempo 
certo. Senão, os atrasos reverterão em prejuízo para a sociedade. 

Busca do aprimoramento profissional
Prestes a completar 50 anos de atuação no País, a Hochtief do Brasil acumula 

vasta experiência no mercado privado de indústrias de processos e de manufatura, 
edificações e infraestrutura. Com um extenso acervo técnico de quase 500 obras 
executadas, a empresa ultrapassou a marca dos 7 milhões de m² construídos no País. 

Dando prosseguimento à sua estratégia empresarial de identificar 
oportunidades e obtenção de contratos em novos mercados e segmentos, 
a Hochtief do Brasil formou um grupo de empresas, integrado hoje pela 
Construtora Tedesco e Kern Engenharia.

A Hochtief do Brasil mantém sua estratégia de atuação no mercado 
privado de empreendimentos de alta complexidade, fazendo estudos sob 
medida para novos e recorrentes clientes. E aproveita esta fase recessiva 
de mercado para o seu aprimoramento empresarial, seja na melhoria de 
processos internos para o atendimento aos clientes, no desenvolvimento dos 
seus profissionais e, ainda, por meio da implementação de um programa de 
excelência operacional, com foco na gestão de processos e da produtividade, 
todos permeados pela qualidade e segurança nos serviços.

Com previsão de inauguração para o primeiro trimestre de 2016, o Shop-
ping Morumbi Town transformará a região com um novo centro de comércio, 
lazer e cultura. Alinhado com a estratégia da Gazit Brasil, o shopping será 
ancorado por lojas focadas nas necessidades do dia a dia facilitando a vida de 
seus clientes. Supermercado, academia, lojas de decoração e utilidades, assim 
como cinema, restaurantes e diversos serviços formarão o mix de lojas, ofere-
cendo diversas opções muito atrativas para os visitantes. O centro comercial 
foi planejado para oferecer o máximo de conforto e aconchego.

O projeto consiste na construção de um edifício de 11 pavimentos, cuja 
característica predominante é o confinamento da obra, bem como a aplica-
ção de painéis arquitetônicos e funcionais em toda a fachada do empreen-
dimento. A logística de execução é um dos fatores mais importantes deste 
empreendimento, por se tratar de uma obra em região de grande movimento 
em São Paulo.

Características da estrutura pré-fabricada:

- Área total: 33.800 m²
- Área de lajes: 22.200 m²
- Quantidade de pavimentos do shopping: 4
- Quantidade de pavimentos totais incluindo áreas técnicas: 11
- Altura total do edifício: 38 m
- Volume de estrutura: 6.076,72 m²
- Área total de painéis de fachada: 6.400 m²
 - Área de painel funcional: 4.100 m²
 - Área de painel arquitetônico: 2.300 m²
- Estrutura pré-fabricada: Leonardi Construção Industrializada
- Projetos: ETCPL – Escritório Técnico Cesar P. Lopes
- Gerenciamento: Cinclus Project Management AS
- Construção: Construtora Fonseca e Mercadante
- Arquitetura: Lopes Dias e RTKL

Adutora do rio Guaió, uma  
das soluções de abastecimento 
de água, está ainda em obras

Shopping adota estrutura pré-moldada
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Augusto Diniz – Cabreúva (SP)

A gaúcha Bripaza ergue em Cabreúva (SP) sua primeira obra de 
centro logístico. Nesse segmento crescente no mercado da 
construção industrial, principalmente em regiões a cerca de 

100 km de capital paulista, a construtora também faz seu primeiro 
trabalho no Estado de São Paulo.

“Esta construção tem sido de 
suma importância para a empresa, 
tendo em vista a modernidade e 
complexidade do projeto. Por con-
ta da dimensão e visibilidade desse 
empreendimento, a empresa está 
iniciando a construção de outro 
centro de distribuição, para a indús-
tria de bebidas, na cidade de Curi-
tiba (PR)”, revela Fernando Polesel, 
diretor da Bripaza.

O Eco CD de Cabreúva localiza-se 
no trevo do km 82 da Rodovia Dom 
Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-

300) – a estrada que liga Itu a Jundiaí. A Bripaza, sediada em Bento 
Gonçalves (RS), é uma empresa especializada em saneamento, que tem 
ampliado suas atividades no segmento de construção industrial.

O centro logístico tem área total de 33 mil m², com área construída 
de 21.275 m², contando com um mezanino, 28 docas e três pavimentos 
de administração independentes do galpão logístico.

O início da obra se deu em junho do ano passado, e a previsão do 
fim dos trabalhos é dezembro. O empreendedor MVlog pretende locar 

Pré-fabricados de centro logístico  
percorrem quase mil km até a obra
É o primeiro contrato de construtora gaúcha em solo 
paulista, cujo fornecedor de vigas, pilares e lajes  
pré-moldados fica em Santa Catarina

o espaço para uma ou duas empresas de grande porte de movimenta-
ção de carga e reservar uma área menor para uso próprio.

Edenilson Petroni, engenheiro de obra da construtora, explica que 
a demanda do cliente por mais capacidade exigiu concretar o piso pro-
tendido do galpão logístico com reduzido número de juntas e resistência 
a carga de 8 t/m² (acima da média para este tipo de empreendimento).

 “O cliente não queria nenhuma restrição de carga no galpão. Assim, 
o piso aceita qualquer tipo de empilhadeira”, conta.

O piso foi concretado em faixas de 20 m, entre cada vão principal, 
até o fundo, medindo o total de 98 m de profundidade – largura também 
pouco comum em centro logístico.

“A execução do pano de piso se deu em sete etapas. Gastava-se um 
dia de concretagem em cada módulo”, relata Edenilson. Há apenas duas 
juntas de dilatação em 16 mil m² de galpão, para melhor movimentação 
de carga – as juntas localizam-se em trechos divisórios do galpão.

“Uma dificuldade da obra foi trabalhar em altura. Usamos seis guin-
dastes de até 75 t”, diz o engenheiro.

O empreendimento encontra-se com a estrutura pré-fabricada 
pronta, faltando executar as instalações elétricas, das docas e do sis-
tema de combate a incêndio, além da construção do pátio de manobra 
e da portaria.
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Empreendimento se situa à margem de ligação rodoviária regional

Edenilson Petroni: Piso com 
número reduzido de juntas

Centro logístico de grandes dimensões e piso com resistência a carga acima da média, para atender empresas de elevada movimentação de produtos
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A estrutura pré-fabricada conta com vigas, pilares (28 elementos), 
lajes (cerca de 5 mil m², no total) e escadas. A fornecedora de pré-fabri-
cados, a Rotesma, é de Chapecó (SC), distante quase mil km de Cabreúva 
– a empresa é antiga parceira da Bripaza.

A cobertura do empreendimento, com telhado em duas águas, é de 
estrutura metálica. O fechamento lateral é misto - pré-fabricado de con-
creto com 2,5 m, a partir do pé da estrutura e, depois, telha metálica 
trapezoidal até a cobertura.

Somente na face do galpão logístico com a área administrativa do 
centro é que o fechamento foi feito todo com pré-fabricado de concreto. 
O prédio administrativo tem fachada de pele de vidro, apoiada em estru-
tura de alumínio, e fica de frente para a rodovia.

A movimentação de terra (compensação) no terreno foi de 58 mil 
m³ (corte e aterro).

Ficha Técnica – Eco CD de Cabreúva (SP)
- Empreendedor: MVlog
- Projetos básico e executivo e gerenciamento:  
 Segal Vissotto Arquitetos
- Construtora: Bripaza
- Pré-fabricados: Rotesma
- Cobertura (estrutura metálica): Medabil
- Terraplenagem: Camacon
- Fundações: Tecnobase Engenharia e Fundações
- Projeto piso: Trima Engenharia e Construção
- Execução piso: Fernandes Engenharia
- Concreto: Concrebase
- Sistemas contra incêndio: TecnoFire

Marca investe  
em reforma de máquinas

A Terex Latin America inaugura em sua fábrica de Cotia (SP) o Centro de 
Reforma Genie. Trata-se de uma nova área da empresa, em que os usuários 
da marca poderão reformar equipamento Genie por completo, com garantia 
de seis meses. 

O novo centro também viabiliza a modalidade de trade in (recebimen-
to de equipamentos usados na compra de plataformas novas Genie). Estes 
equipamentos usados também passarão pelo centro antes de retornarem 
ao mercado.

“Trata-se de uma oficina completa, equipada com todas as ferramentas 
necessárias para a reforma e conserto das plataformas aéreas, inclusive as 
de grande porte”, explica Raphael Cardoso, diretor da Genie. 

Toda a estrutura fabril da Demag (de pontes rolantes) também será usa-
da para os casos de jateamento e pintura das máquinas. O centro tem ca-
pacidade para reformar quatro equipamentos simultaneamente, sendo três 
boxes para máquinas até 45 pés de altura, e um local para equipamentos 
maiores, como big booms e GTHs.

“Os clientes poderão contar com todo o conhecimento e tecnologia do 
fabricante para a reforma ou manutenção maior de seus equipamentos, com 
confiabilidade e segurança, além de custos competitivos”, ressalta Sergio 
Yassui, gerente de serviços da marca Genie. Com isso, a Terex espera au-
mentar a vida útil dos equipamentos, diminuindo os custos de amortização 
e melhorando a rentabilidade por equipamento.

De acordo com a empresa, o foco no treinamento e pós-venda é 
item importante do grupo. “A gente tem que cuidar do cliente, traba-
lhamos com pessoas”, ressalta François Jourdan, presidente da Terex 
Latin America.

O p i n i ã o

Um cenário favorável ao interesse de novos players 
Mauro Viegas Filho*

As empresas de engenharia consultiva representadas pela Associação Brasileira de Consultores de Engenharia 
(Abce) enfrentam atualmente um cenário de grandes dificuldades. Faltam recursos, tanto no setor público quanto 
na área privada, para os projetos de investimentos essenciais a fim de que o País volte a crescer e possa superar 
a sua maior crise das últimas décadas.

Nesta conjuntura, o objetivo do governo federal é atrair investidores estrangeiros para participar das conces-
sões em rodovias, ferrovias, aeroportos e portos que foram anunciadas. O momento é favorável, pois o câmbio e a 
conjuntura internacional devem aumentar o interesse de novos players internacionais - chineses, sul-coreanos e 
japoneses - além das empresas que já conhecem o Brasil.

O governo apresentou uma carteira de projetos, que inclui a construção (e, em alguns casos, a operação) de 
15 trechos de rodovias, cinco trechos de ferrovias e terminais portuários em 16 Estados, além de obras em quatro 
aeroportos internacionais e sete regionais. É bem verdade que o programa inclui projetos de viabilidade duvidosa, 
especialmente no setor ferroviário, sem falar do projeto “audacioso” da Ferrovia Bioceânica, a conectar o Porto de 
Santos, em São Paulo, ao Porto de Matarani, no Peru.

O programa soma projetos que estão em estágios diversos de desenvolvimento. Como no plano lançado em 
2012, alguns nem possuem estudos de viabilidade técnica e, muito menos, análise de viabilidade financeira. Em 
alguns casos existem estudos preliminares, porém defasados ou incompletos.

Neste contexto, as empresas de engenharia consultiva podem trazer a sua contribuição ao programa realizando os estudos necessários para complementar 
os estudos existentes e garantir a viabilidade dos projetos. Há, também, um conjunto de empresas do setor que pode participar das oportunidades que se abrem, 
em associação com empresas de maior porte. Contudo, é preciso facilitar esta inserção. 

*Mauro Viegas Filho é presidente da Associação Brasileira de Consultores de Engenharia (Abce) 
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José Carlos Videira

O mercado de condomínios industriais e logísticos já se consolidou 
no Estado de São Paulo e segue a mesma tendência no Estado do 
Rio de Janeiro. São Paulo saiu de 2,9 milhões de m² em 2005 para 

9,4 milhões de m² neste ano, o que representa um crescimento de quase 
225% nos últimos dez anos. 

No mesmo período, o Rio de Janeiro saltou de 300 mil m² para 1,6 
milhão de m², ou mais de 430% de evolução. A análise é do diretor da 
consultoria imobiliária CBRE Brasil, Fernando Terra. Ele participou do 
TRX Day, evento realizado pela TRX, no mês de maio, em São Paulo, que 
reuniu representantes e investidores do setor. A TRX é uma gestora de 
fundos com R$ 4,3 bilhões de ativos sob gestão, com mais de 1 milhão 
de m² e 14 mil investidores.

Terra ressalta que os pilares de decisão por condomínios industriais 
e logísticos no Brasil são localização, acesso, especificações e infraestru-
tura. Segundo ele, os galpões estão cada vez mais padronizados e com 
pé-direito acima de 10,5 m. “Na verdade, o padrão tem sido de 12 m de 
altura”, afirma. 

O diretor da CBRE Brasil diz ainda que o mercado busca edificações 
cujos vãos entre os pilares são de 20 m. “Também valorizam a existência 
de sistemas de combate a incêndio e relação docas versus área de arma-
zenamento até 800 m²”, completa.

De acordo com Terra, na Região Sudeste há 110 milhões de m² de 
galpões e centros de distribuição, dos quais 70 milhões de m² somente 
no Estado de São Paulo. Em termos de localização, o diretor da CBRE 
Brasil afirma que, em São Paulo, mais da metade do mercado busca 
empreendimentos distantes até 30 km da capital.

Obsolescência
Na opinião do vice-presidente do Grupo TRX, José Alves, as ope-

Empreendimentos crescem 225% em dez anos
rações logísticas no Brasil são, na sua maior parte, obsoletas, neces-
sitando incorporar plataformas modernas, seguras e de alta qualida-
de. “Concentrado na Região Sudeste, basicamente no Rio de Janeiro 
e em São Paulo, esse mercado ainda tem muito a se desenvolver no 
País”, ressalta Alves. Segundo ele, a evolução do mercado será im-
pulsionada, além da retomada da economia, pela mudança de hábito 
das empresas usuárias. 

Diversidade impulsiona projetos
A MHA, empresa brasileira de engenharia de projetos e gerenciamen-

to de obras, completa 40 anos este ano com faturamento anual de R$ 65 
milhões, cerca de 300 pessoas em sua equipe e mais de 2.800 projetos no 
portfólio. Hospital Sírio-Libanês, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Shopping 
JK, fábricas do Boticário, centros de distribuição de grandes indústrias auto-
mobilísticas e estádios Mineirão e Mané Garrincha são alguns dos grandio-
sos projetos que fazem parte dele.

A atuação da MHA sempre foi voltada para evolução tecnológica e 
sustentabilidade. A empresa é certificada na ISO 9001 desde 1999, e na 
ISO 14001:04 e OHSAS 18001:07 desde 2009. Com isso, a MHA pertence 
ao seleto grupo de empresas de engenharia no Brasil que possuem as três 
certificações, além de ser especialista em projetos LEED e AQUA. “As certifi-
cações e nossa expertise reforçam a preocupação com a sustentabilidade”, 
afirma Salim Lamha, sócio-diretor da MHA Engenharia.

Em relação à tecnologia, a MHA é a pioneira no mercado brasileiro – e 
ainda uma das poucas – a atuar com programação BIM (Building Informa-
tion Modeling). “A tecnologia BIM permite ao engenheiro projetar total-
mente em 3D, mediante o fornecimento de informações precisas da obra, o 
que resulta em uma visão real de todos os mínimos detalhes, antes mesmo 
da construção”, explica Salim. “Isso evita desperdício de material, ajuda em 
orçamentos precisos e evita contratempos e incongruências com as especia-
lidades da obra – hidráulica, elétrica, automação, climatização etc.”
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Ranking da Indústria de Máquinas e Materiais de Construção - 2015
Posição Empresa Cidade/Estado Setor

Receita líquida (em R$ milhões) Variação
%

2014 2013
1 ArcelorMittal Brasil Belo Horizonte/MG Siderurgia e Metalurgia 15.787,1 14.644,7 8
2 CSN Rio de Janeiro/RJ Siderurgia e Metalurgia 13.555,6 14.329,2 -5
3 Usiminas Belo Horizonte/MG Siderurgia e Metalurgia 11.249,2 11.662,3 -4
4 Gerdau Aços Longos Rio de Janeiro/RJ Siderurgia e Metalurgia 10.900,8 10.789,8 1
5 Mercedes-Benz São Bernardo do Campo/SP Caminhões e Vans 10.726,2 12.607,6 -15
6 Bayer São Paulo/SP Química e Petroquímica 8.386,4 6.928,0 21
7 Basf São Paulo/SP Química e Petroquímica 8.246,4 7.857,5 5
8 Ford São Bernardo do Campo/SP Automóveis e Caminhões 8.134,1 10.466,5 -22
9 MAN Latin America São Paulo/SP Caminhões e Vans 6.898,5 8.538,2 -19
10 Votorantim Cimentos Votorantim/SP Cimento 6.839,3 6.512,6 5
11 GE São Paulo/SP Eletroeletrônico 6.601,3 6.799,3 -3
12 CNH / Case New Holland Contagem/MG Máquinas de Construção 6.224,5 7.273,4 -14
13 ThyssenKrupp CSA Rio de Janeiro/RJ Siderurgia e Metalurgia 5.608,8 4.513,0 24
14 Gerdau Açominas Ouro Branco/MG Siderurgia e Metalurgia 5.534,2 5.237,7 6
15 Weg Equipamentos Jaraguá do Sul/SC Motores Elétricos 4.771,6 4.268,4 12
16 Mitsubishi Motors São Paulo/SP Automóveis e Camionetes 4.750,8 4.637,2 2
17 Sotreq Sumaré/SP Distribuidor de Máquinas 4.474,7 4.181,7 7
18 Novelis São Paulo/SP Alumínio 4.426,7 3.478,2 27
19 Siemens São Paulo/SP Eletroeletrônico 3.893,5 4.182,6 -7
20 Alcoa Poços de Caldas/MG Alumínio 3.854,3 2.859,6 35
21 InterCement São Paulo/SP Cimento 3.759,6 3.492,6 8
22 Iveco Nova Lima/MG Caminhões e Vans 3.724,3 4.821,6 -23
23 Duratex São Paulo/SP Material de Construção 3.630,7 3.714,3 -2
24 CBA São Paulo/SP Alumínio 3.448,6 2.806,7 23
25 Dow São Paulo/SP Química e Petroquímica 2.828,5 2.691,3 5
26 Votorantim Siderurgia Resende/RJ Siderurgia e Metalurgia 2.554,9 2.488,6 3
27 Vallourec do Brasil Belo Horizonte/MG Siderurgia e Metalurgia 2.508,2 3.008,7 -17
28 Soluções Usiminas Belo Horizonte/MG Siderurgia e Metalurgia 2.384,7 2.179,9 9
29 Akzo Nobel São Paulo/SP Química e Petroquímica 2.351,0 2.309,2 2
30 Randon Caxias do Sul/RS Implementos Rodoviários 2.341,4 1.927,1 21
31 ABB Osasco/SP Bens de Capital 2.236,4 2.108,8 6
32 Tupy Joinville/SC Metalurgia 2.148,9 2.186,8 -2
33 Atlas Schindler São Paulo/SP Bens de Capital 1.944,6 1.817,7 7
34 VSB Jeceaba/MG Siderurgia e Metalurgia 1.832,5 1.330,9 38
35 Gerdau Aços Especiais Porto Alegre/RS Siderurgia e Metalurgia 1.797,6 1.134,5 58
36 Tigre Joinville/SC Material de Construção 1.738,0 1.678,9 4
37 Supermix Belo Horizonte/MG Concreto Usinado 1.643,4 1.579,6 4
38 ZF Sorocaba/SP Autoindústria 1.529,7 1.802,4 -15

Revela fortes variações nos resultados o segundo Ranking da In-
dústria de Máquinas e Materiais de Construção, elaborado pela 
revista O Empreiteiro, a partir de dados levantados em demons-

trativos financeiros e contábeis das empresas participantes e apresen-
tados nesta edição das “500 Grandes da Construção”.

O momento de instabilidade, revelado pelo ranking, relacionado às 
empresas de máquinas de construção, impulsiona o setor a criar dife-
rentes canais de relacionamento com o cliente, fortalecer o pós-venda e 
assistência técnica e ainda oferecer treinamento aos usuários.

Fabricantes de máquinas trabalham para fidelizar clientes
O objetivo das grandes marcas é fidelizar os atuais clientes e 

atrair novos, com base em uma oferta maior de serviços, enquanto 
se espera o mercado voltar a crescer. A estratégia foi claramente 
exposta durante a maior feira do setor na América Latina, realizada 
em São Paulo (SP), em junho último.

No setor que fornece materiais de construção, as fortes variações se 
apresentam tanto positivas quanto negativas. Crescimentos podem es-
tar relacionados a contratos de fornecimento expressivo de longo prazo 
firmados pelas empresas em anos anteriores a 2014.
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Ranking da Indústria de Máquinas e Materiais de Construção - 2015

Empresa de canteiros passa a fornecer estruturas permanentes
Com cerca de 30 anos de atuação, a Canteiro já implementou canteiros de obras de madeira de norte a sul do País, 

além de outros países, como Angola, Venezuela e República Dominicana.
Com a nova fábrica que inaugurou no final do ano passado, em Santa Isabel, na Grande São Paulo, a empresa espera 

dar o impulso necessário para crescer também no mercado de estruturas permanentes.
“Já somos vistos como fabricante de estrutura permanente, quando antes isso quase não acontecia”, diz Sergio Boff, 

diretor da empresa. “Estamos nos homologando para participar da construção de unidades no programa Minha Casa 
Minha Vida. Creio que até o final do ano já poderemos atuar nesse segmento”.

A nova planta da Canteiro, de 8 mil m² de área construída – em área total de 120 mil m² - e capacidade de produção 
de 10 mil m²/mês, é fruto de investimento de 10 milhões. Com ela, o dirigente espera avançar mais rápido para outros seg-
mentos além de estruturas de administração, almoxarifado, refeitório, vestiário, alojamento, ambulatório, depósito e oficina.

Utilizando madeira do pínus e do eucalipto 100 proveniente de reflorestamento, a unidade industrial conta com a maior autoclave da América Latina, segundo 
Sergio, com 2,7 m de diâmetro.

 A autoclave é o coração da fábrica. O sistema de vácuo/pressão dá o tratamento necessário à madeira. “Ela dá vida ao produto depois de usinado”, afirma 
Sergio. De acordo com o executivo, a madeira sai do equipamento com garantia de 30 anos.

A autoclave pode aplicar até 12 kg/cm² de pressão e tem capacidade de 16 m³ de madeira. Ela conta com tanques de produtos puro e concentrado de CCA 
(cromo, cobre e arsênio), que é usado para tratamento da madeira. O processo na autoclave leva cerca de 1h30.

Um exaustor dá destino ao pó de serra da área de usinagem da madeira. Armazenado, o pó é vendido para uso em adubo, baia de cavalo e queima em caldeira.
Já o resíduo provocado pela madeira descartada é triturado e usado na caldeira da própria empresa.
Outra área importante da empresa é a de produção de painéis e tesouras. Os acabamentos, como portas, janelas e sistemas elétricos e hidráulicos, são pro-

duzidos por fornecedores da empresa. Assim, todo o necessário para a estrutura encomendada é disposto em uma única grande caixa, que será transportada até 
o local onde será montada pela Canteiro. 

Recentemente, a empresa montou 17 pontos de atendimento e serviços para a CCR na BR-163 (MS). “Serão estruturas permanentes da concessionária”, 
lembra Sergio. (Augusto Diniz – Santa Isabel/SP)

39 Cummins Guarulhos/SP Motores Diesel 1.478,6 1.657,4 -11
40 Lafarge Rio de Janeiro/RJ Cimento 1.387,6 1.271,8 9
41 Amanco Joinville/SC Material de Construção 1.360,8 1.216,9 12
42 Alstom São Paulo/SP Bens de Capital 1.302,1 2.376,3 -45
43 ThyssenKrupp Guaíba/RS Bens de Capital 1.291,4 1.098,6 18
44 Caterpillar Piracicaba/SP Máquinas de Construção 1.279,7 1.504,2 -15
45 Ciminas São Paulo/SP Cimento 1.238,9 1.272,4 -3
46 Tuper São Bento do Sul/SC Material de Construção 1.067,7 1.131,8 -6
47 Eucatex São Paulo/SP Material de Construção 1.043,2 1.082,8 -4
48 Amsted Maxion Cruzeiro/SP Bens de Capital 1.010,3 567,2 78
49 Termomecanica São Bernardo do Campo/SP Metalurgia 956,4 964,0 -1
50 Kepler Weber Panambi/RS Bens de Capital 932,7 611,8 52
51 Facchini Guarulhos/SP Implementos Rodoviários 837,3 943,9 -11
52 Usiminas Mecânica Belo Horizonte/MG Bens de Capital 817,8 1.000,2 -18
53 TenarisConfab São Caetano do Sul/SP Siderurgia e Metalurgia 684,5 1.672,3 -59
54 Gevisa Campinas/SP Bens de Capital 677,8 505,2 34

55 Weg Drives & Controls 
- Automação Jaraguá do Sul/SC Eletroeletrônico 674,4 583,8 16

56 Saint-Gobain 
Canalização Barra Mansa/RJ Material de Construção 661,8 580,1 14

57 Cimento Itambé Curitiba/PR Cimento 628,2 623,7 1
58 Stemac Porto Alegre/RS Eletroeletrônico 613,5 602,7 2
59 Furukawa Curitiba/PR Eletroeletrônico 594,7 446,7 33
60 Eternit São Paulo/SP Material de Construção 522,7 523,1 0
61 Librelato Orleans/SC Implementos Rodoviários 466,7 511,8 -9

Posição Empresa Cidade/Estado Setor
Receita líquida (em R$ milhões) Variação

%
2014 2013
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Unidade industrial com torre  
de ciclone de 154 m

Augusto Diniz – Edealina (GO)

U
ma nova fábrica de cimento da Votorantim começou 
a operar em Edealina (GO). Para chegar lá, é preciso 
percorrer cerca de 120 km pela rodovia GO-060, a par-
tir da capital rumo ao sul do Estado, sendo 30 km em 
estrada de terra entre extensas plantações de milho – 
parte da via encontra-se em serviços de terraplenagem 
para receber asfalto. É aqui que começou a funcionar 

um dos maiores fornos de clínquer do País, com capacidade de 5 mil t/dia.
O fato de existir um robusto forno de 800 t – em geral, plantas de 

cimento contam com fornos que variam de 2 mil t/dia a 4 mil t/dia - 
exigiu da empresa responsável pela montagem industrial da unidade, 

Nova fábrica  
de cimento é erguida  
com forno 
de 5 mil t/dia

Grandes dimensões da estrutura
aumentaram complexidade
para a tarefa de montar a unidade
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a Tecnomont, o manuseio de peças de grandes diâmetros e cuidados 
especiais nas interfaces entre os vários elementos da planta. 

A conformação das grandes peças para a fábrica foi feita na unidade 
da Tecnomont de Senador Canedo, na Grande Goiânia. Depois de trans-
portadas, elas foram pré-montadas no canteiro de obras para posterior 
posicionamento na unidade. Neste empreendimento, a Tecnomont foi 
responsável pelo fornecimento e serviços de caldeiraria, estrutura metá-
lica, montagem eletromecânica e comissionamento do projeto.

“A vedação do forno, nas interfaces com a torre de ciclone e resfria-
dor de clínquer, é crucial. Os sistemas hidráulicos também. A pressão e o 
calor, quando em operação, exigem atenção redobrada do forno durante 
a montagem. Afinal, trata-se de um de grande capacidade”, afirma o 
engenheiro mecânico da montadora Daniel Marques da Silva. “O forno 
de clínquer não pode parar nunca na fábrica.”

A torre de ciclone, outra estrutura importante em uma unidade in-
dustrial de cimento, tem 154 m de altura até o último equipamento. “Ela 
é trabalhosa. Além disso, tem a obra civil sendo realizada junto com a 
montagem. Trabalha-se nas alturas com peças de grandes diâmetros. O 
desafio é grande”, acrescenta Luís Márcio de Paula Lopes, técnico res-
ponsável pelo planejamento de montagem. 

Os dutos de processo são considerados complexos no trabalho de mon-

tagem. Eles integram o sistema de condicionamento de gases e utilizam a 
energia térmica gerada nos processos de moagem de cimento, coque e cru. 

Em maio, a montagem mantinha no canteiro 16 guindastes entre 25 
t e 220 t, 14 caminhões Munck, duas gruas nas estruturas mais altas, 
além de outros equipamentos de içamento. 

Uma planta de cimento, em geral, costuma ter na linha de processamento 
os seguintes elementos (ou departamentos, como costumam chamar): brita-
gem (onde são descarregados o calcário, matéria-prima principal do cimento 
portland), transportadoras de correia, empilhadeira, moagem do cru, homoge-
neização, torre de ciclone, forno de clínquer, resfriador, silo de clínquer, aditivo 
de moagem, moagem de cimento, silo de cimento, ensacamento e paletização. 
Ainda tem o departamento de moagem de coque, que abastece o forno. A 
Tecnomont foi responsável pela montagem de todos esses itens.

No caso da planta de Edealina, a área de britagem conta com três 
pontes de descarregamento de calcário, proveniente da pedreira em área 
adjacente. Nesse departamento, britadores, peneiras de classificação, 
silos e alimentadores se integram às estruturas metálicas erguidas pela 
Tecnomont. Chegada a granulometria adequada, a matéria-prima segue 
à moagem por transportadoras de correia de longa distância, com aproxi-
madamente 800 m. 

Dois meses antes de encerrar os trabalhos, havia 1.600 operários na 
construção, sendo 760 na montagem eletromecânica, e o restante nas 
obras civis e estruturas adjacentes às áreas de processo. O pessoal da 
Tecnomont manteve-se alojado na sede do município da fábrica, Edeali-
na, e nas cidades vizinhas de Edeia e Cesarina. 

A nova fábrica da Votorantim terá capacidade para produzir 2 mi-
lhões de t/ano de cimento, com investimentos estimados de R$ 600 mi-
lhões. A planta deve atender os mercados do Centro-Oeste e Sudeste. 

Ficha Técnica - Fábrica de Cimento (GO)
- Consórcio de gerenciamento: Logos-TimeNow
- Fornecimento de estruturas metálicas, montagem industrial  
 e comissionamento: Tecnomont
- Obras civis: Habitacional
- Equipamentos do departamento de britagem: Metso –  
 britador de mandíbula C160, britador hidrocônico GP500,  
 peneira MF 24M1-2 (1ª classificação), peneira SH 7x16  
 (2ª classificação), alimentador 6x20 e alimentador 31150

Interfaces diversas na área de processos da 
planta criam complexidades na montagem

Luís Márcio e Daniel Marques: Atenção às grandes estruturas

Transportadoras de correia 
de 800 m na planta
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"É preciso entender o Brasil"
clínquer de uma unidade industrial 
desse tipo no Brasil, com capacidade 
de 6 mil t/dia.  

Atualmente, a Tecnomont desen-
volve mais dois projetos de fábrica de 
cimento: em Adrianópolis (PR), para 
a Margem Cimentos, e em Pitimbu 
(PB), para a Brennand Cimentos.

A Tecnomont tem trabalhado 
em sistema de EPC em construção 
industrial. “A montagem mecânica é 
a locomotiva de uma obra”, define 
seu diretor-presidente. 

O executivo revela que quer caminhar no segmento de pontes, via-
dutos e ferrovias. “Temos know-how de montagem, e podemos levar isso 
para a infraestrutura”, afirma.

Novos negócios
O dinamismo de Marcelo levou recentemente a empresa a fabricar 

salas primárias prontas de distribuição de energia em plantas industriais. 
“Aproxima o prazo e diminui aplicação de mão de obra”, avalia. As salas 
– chamadas de eletrocentros - são do tamanho de um contêiner, que 
chegam prontas para ser posicionadas no empreendimento, represen-
tando mais um item de industrialização da construção. 

A Tecnomont é ainda dealer no Brasil da marca chinesa de máquinas 
XCMG, especificamente nos Estados do Centro-Oeste e em Tocantins. So-
bre o desafio de trabalhar com os chineses, ele cita vários ingredientes: 
exercitar a paciência por conta da língua, o fato de ser testado constan-
temente e a necessidade de trazer produtividade nos negócios. “O chinês 
tem humildade para aprender”, ressalta Marcelo Magalhães. “Estamos 
levando engenheiros para lá, para mostrar a eles o que fazer antes de 
chegar aqui”.

A Tecnomont começou recentemente prospecção internacional, co-
meçando pela América Latina. A empresa trabalha propostas de monta-

Marcelo Magalhães: Início 
no eixo Goiânia-Brasília

Augusto Diniz – Goiânia (GO)

Já passam de duas dezenas o número de fábricas de cimento mon-
tadas pela Tecnomont nos seus 25 anos de existência. Mas não é 
somente em montagem eletromecânica que a empresa atua. Há ne-

gócios de fabricação de estruturas metálicas, além de locação e vendas 
de máquinas e equipamentos de construção. 

“O crescimento na atuação foi uma necessidade para atender o cliente”, 
conta Marcelo Magalhães, diretor-presidente da empresa. Hoje, o grupo conta 
com cerca de 4.500 funcionários em unidades estratégicas distribuídas pelo País.

Em Goiânia (GO) está o escritório central do grupo. Em Senador Ca-
nedo (GO), Bicas (MG) e Conde (PB) funcionam unidades industriais de 
estrutura metálica. Em Araçoiaba da Serra (SP), a empresa mantém base 
de logística e suprimentos para a Região Sudeste. As cidades do Rio de 
Janeiro e São Paulo contam com escritórios comerciais.

Em Salto de Pirapora (SP) e Senador Canedo (GO) o grupo implanta 
fábricas de módulos industriais construtivos (contêineres) para canteiros 
de obras e outras utilidades temporárias, como postos policiais e de saúde.

Logística e planejamento
A Tecnomont se consolidou inicialmente na construção industrial no 

eixo Goiânia-Brasília. Depois foi criando braços pelo Brasil afora. A empresa 
se especializou no atendimento dos mercados de portos (Tubarão, Ponta da 
Madeira, Guaíba e Sudeste são alguns exemplos), siderurgia e mineração. 

Marcelo considera a logística um passo importante nos projetos desenvolvi-
dos pela empresa. “É preciso entender o Brasil e traduzir isso em valor. Logística 
é um componente importante de custo”, diz. “Existe ainda a logística da mão de 
obra”, ressalta, acrescentando que seus colaboradores costumam andar pelas 
obras da Tecnomont pelo País, agregando qualidade aos trabalhos da empresa. 

O executivo ressalta também a importância do planejamento. “Uma 
equipe de montagem tem, por vezes, 80 equipamentos pesados para 
usar. Isso exige muito planejamento”, destaca.

A empresa montou há cinco anos sistema tecnológico de acompa-
nhamento em tempo real de suas obras, chamado Multcon. “O cliente 
tem acesso a ele e pode ver mobilização de mão de obra até 
a fabricação de suas peças”, conta Gustavo Rincon, diretor de 
produção de estrutura metálica da Tecnomont.

Em alguns projetos que realiza, a empresa chega a montar 
calderaria no canteiro de obras. “É questão de logística e custo de 
transporte de peças. Por vezes, elas têm grandes diâmetros, não pe-
sam tanto, mas exigem transporte de veículo de carga especial, com 
batedor”, exemplifica Marcelo Magalhães.

Roberto Machado, diretor de Operações da Tecnomont, cita 
que calderaria e pré-montagem são dois aspectos importantes 
de uma obra de montagem industrial. “Agregam muito valor. São 
feitas no canteiro de obras, utilizando recursos próprios”, diz.

Na fábrica de cimento que estão montando em Arco (MG), 
para a CSN, por exemplo, eles criaram local de conformação 
de peças no canteiro. Lá, a empresa erguerá o maior forno de 

Em Senador Canedo (GO), 
capacidade de mil t/mês na 

fabricação de estrutura
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gem na Argentina, Uruguai e Bolívia (montagem). “Estamos bem desen-
volvidos no Brasil. Temos condições de atuar lá fora.”

No Peru, está negociando um sistema solar móvel que conheceu com 
os chineses. O incrível equipamento gera energia de placas fotovoltaicas 
em uma espécie de cinturão que pode ser carregado por uma pessoa.                                                            

Segundo Roberto Machado, a empresa tem olhado mais de perto a 
cogeração e geração de energia em plantas industriais, que “precisarão 
de energia barata e farta”.

Em novo galpão, empresa vai 
produzir módulo habitacional

No distrito industrial de Senador 
Canedo, na região metropolitana de 
Goiânia (GO), a Tecnomont mantém 
fábrica de estrutura metálica que 
tem capacidade nominal de mil t/
mês. Ela exibe equipamentos moder-
nos de corte e perfuração recém-ad-
quiridos para fabricação de perfis e 
acessórios, que darão mais qualidade 
às peças ali produzidas.

O engenheiro eletricista Gusta-
vo Rincon, diretor de produção de 
estrutura metálica da Tecnomont, é 
responsável pela unidade industrial de 
Senador Canedo e também de Bicas 
(MG), que tem a mesma capacidade da planta goiana. 

Em uma área próxima de 45 mil m², a empresa constrói um gal-
pão de cerca de 1.500 m² (em estrutura metálica, claro) para fabrica-
ção de módulos habitacionais. A empresa já trabalhava com aluguel 
de contêineres, mas produzirá seus próprios. “Os módulos habitacio-
nais evoluíram, com mais qualidade e condição”, conta Gustavo.

No mesmo terreno, será implementada área para manutenção 
de frota e escritório da Engelift, empresa de locação do grupo. 
(Augusto Diniz – Senador Canedo/GO)

Gustavo Rincon: Módulos 
habitacionais evoluíram

O p i n i ã o

O mercado que está por vir
Luiz Carlos Botelho*

O ano de 2014 foi especialmente difícil para a construção civil e para o setor imobiliário. Com imóveis em oferta, os empre-
sários mantiveram seu desempenho fortalecido pelo recuo de lançamentos. A economia nacional seguiu em crise e o segundo 
governo da presidente Dilma entrou o ano com forte descontentamento popular, sobretudo depois do anúncio de que o ajuste 
fiscal seria inevitável. 

Vieram novas manifestações populares, ainda maiores que as de junho de 2013. Desta vez, o foco era o fim da corrupção, a 
punição para os envolvidos na Operação Lava Jato e o impeachment da presidente. No Distrito Federal, a conjuntura econômica 
também não é animadora: o governador Rodrigo Rollemberg enfrenta uma crise financeira sem precedentes deixada por seu 
antecessor, com dificuldades até para arcar com os compromissos da folha salarial dos funcionários públicos. 

Mas, mesmo assim, com o cenário economicamente desfavorável, o setor da construção civil tem a expectativa de que o mercado imobiliário, cuja retomada 
de tendência reativa melhore, encontre em 2015 um ano de ajustes, com o crescimento gradual e seguro das vendas. Não teremos um “boom”, é claro, até porque, 
no momento, há uma constrição econômica no País. Mas será um momento de revitalização do mercado. 

Acreditamos que, mesmo com as dificuldades enfrentadas hoje, as empresas saberão adaptar-se às novas condições de crédito e às possibilidades financeiras 
que a economia trará ao setor produtivo. Como resultado positivo, teremos um mercado que especule menos e seja mais confiável. Os consumidores, prudentes, 
irão optar pela compra de apartamentos mais compatíveis com seus orçamentos domésticos. 

Com a venda das unidades em oferta, já alcançamos o equilíbrio entre imóveis e clientes. A partir daqui, se o governo não atrapalhar o setor produtivo e o 
cidadão, seguiremos, avançando. Vamos recuperar a vitalidade do setor, que é o maior gerador de emprego e renda do DF.

*Luiz Carlos Botelho é presidente do Sinduscon-DF

Fábrica de celulose
Em regime de EPC, foram constru-

ídos pela Sertenge, em nova fábrica de 
celulose da Votorantim, em Três Lagoas 
(MS), laboratório de análises físico-
-químicas, depósito de inflamáveis e 
refratários, edifício de manutenção e 
almoxarifado e a central de operações, 
com escritórios da equipe de coorde-
nação e gerenciamento das operações 
da unidade - onde se destaca a sala de 

controle de dados, no qual é supervisionado todo o funcionamento da planta.
No prédio da central de operações, a Sertenge empregou solução tec-

nológica de Composit, sistema estrutural misto de aço e concreto armado, 
em que vigas metálicas de aço galvanizado, compostas com a laje de con-
creto armado, permitiram vencer vãos de até 19 m.

Em virtude do seu desempenho na construção dos prédios, a Sertenge 
conquistou dois novos contratos no projeto: a construção da rede de incên-
dio subterrânea e serviços complementares de construção civil das caldeiras 
de força, evaporação e recuperação, estação de tratamento de águas da 
caldeira e a subestação de 138 kV.
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Obra vertical aumenta espaço útil Fo
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Shopping vertical  
de 100 mil m² surge vizinho  
ao aeroporto de Cuiabá

Grupo empreendedor planeja  
abrir dois centros de compras por 
ano até 2018, para atender a novas 
regiões consumidoras

José Carlos Videira

N
o último dia 4 de julho, um evento marcou a fina-
lização da cobertura do Várzea Grande Shopping, 
na cidade de Várzea Grande (MT). Conhecido como 
“Festa da Cumeeira”, o evento ainda abre a con-
tagem regressiva para a inauguração do centro de 
compras, marcada para o dia 27 de outubro. Com 
mais de 80% das obras concluídas, a solenidade 

também é uma espécie de senha de acesso para as equipes que irão 
montar as futuras 220 lojas do empreendimento. O shopping nasce com 
área bruta locável (ABL) de 35 mil m², mas com expansão prevista para 
até 40 mil m².
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O primeiro centro de compras 
da cidade de Várzea Grande repre-
senta investimentos de cerca de 
R$ 200 milhões do grupo empre-
endedor, formado pela Saga Malls, 
que desenvolve, comercializa e faz 
a gestão de shopping centers do 
Centro-Oeste, com sede em Goiânia 
(GO), e o Grupo São Benedito, a GMS 
Imobiliária e Construtora e o Grupo 
AS, todos de Cuiabá (MT). “Outros 
R$ 150 milhões devem ser aplicados 
pelos lojistas, para a implantação de 
seus pontos de venda”, acrescenta o 

diretor da Saga Malls Fernando Castanheira.
Com estrutura e cobertura finalizadas, a obra está em fase final de 

acabamento e de montagem hidráulica, elétrica e de ar-condicionado. 
Terá dois pisos de estacionamento no subsolo, para 1,5 mil vagas, e 
três pavimentos de lojas convencionais e de serviços, além de seis salas 
de cinema. “Os pisos de lojas do shopping terão 6 m de pé-direito”, 
destaca Castanheira. 

A proposta, segundo a Saga Malls, é reunir compras, lazer, serviços, 
centro de convenções e hotel, num mesmo local. “Também reservamos 
uma área de 6 mil m² para a instalação de uma universidade e de um 
centro médico”, afirma o executivo.

Vertical
A edificação, em cinco pavimentos, que começou a ser erguida em 

2013, tem 102 mil m² de área construída, num terreno de 25 mil m². 
De acordo com Castanheira, o espaço exíguo exigiu uma obra bastante 
vertical. Situado bem ao lado do aeroporto internacional de Cuiabá (MT), 
a 15 minutos da capital mato-grossense, o shopping deve atingir 366 mil 
habitantes dentro da sua região de influência. Mas a localização privi-

legiada mira ainda um público flutuante de quase 6 milhões de pessoas 
por ano que utiliza o aeródromo cuiabano e um terminal de VLT, que fica 
em frente ao empreendimento.

“Essa obra foi bem tranquila”, ressalta Castanheira. Ele lembra que 
até mesmo as fundações foram bem rasas, com uso apenas de sapa-
tas, sem necessidade de reforço, porque o solo da região tem muita 
resistência. “Utilizamos muitos elementos industrializados e estrutura 
metálica”, acrescenta.

Todo o fechamento do shopping foi feito com placas termoacústicas 
que, segundo o diretor da Saga Malls, permite execução rápida. “Com 
uma equipe reduzida, de sete pessoas, é possível instalar 300 m² de pla-
cas por dia”, destaca. Castanheira conta ainda que a utilização de laje 
tipo steel deck, autoportante, que não precisa de escoramento, também 
deu agilidade e limpeza à obra.

O projeto, a cargo da Medabil Sistemas Construtivos S/A, que tam-
bém responde pelas obras, contempla uma torre de água gelada de 4 
milhões de litros. “A região de Cuiabá é bastante quente e precisamos 
oferecer um sistema de ar-condicionado eficiente do ponto de vista de 
energia”, diz. Castanheira conta que a região também enfrenta crise hí-
drica. Por isso mesmo, o empreendimento vai contar com poços artesia-

Perspectiva do futuro Várzea Grande Shopping

Castanheira: “Nosso 
foco é o novo Brasil”

SAGA MALLS - DOIS shOppings pOr AnO Até 2018
Empreendimento Localidade Previsão

Várzea Grande Shopping Várzea Grande (MT)
2015

Aparecida Shopping Aparecida de Goiânia (GO)

América Shopping Goiânia (GO)
2016

DF Plaza Águas Claras (DF)

Não definidos

Goiás (Anápolis)

2017  
e 2018

Distrito Federal (Sobradinho)

Tocantins

Região Sudeste

Fonte: Saga Malls

M a t o  G r o s s o  |  D e s e n v o l v i m e n t o  U r b a n o





120 | O Empreiteiro | Julho 2015

nos para garantir o abastecimento de água potável, além de estação de 
tratamento de água e de esgoto.

O centro de compras de Várzea Grande também vai abrigar uma miniusi-
na de força e gerar sua própria energia para garantir o funcionamento de todo 
o empreendimento durante o horário de pico. “Um conjunto de geradores com 
capacidade total de 3,5 MW vai dar conta da demanda durante 3h por dia, de 
segunda a sexta-feira”, informa o diretor da Saga Malls. Ele acrescenta que o 
conjunto gerador vai sustentar a energia também em casos de apagões.

Distante da rede de gás natural do Centro-Oeste, a produção de 
energia elétrica no shopping será feita por meio de geradores movidos a 
diesel. “Nos próximos empreendimentos, vamos estudar o uso de fontes 
renováveis, como a fotovoltaica”, prevê Castanheira.

Todo o gerenciamento dessa obra de Várzea Grande está sendo feito 
localmente, por equipe dos próprios empreendedores. “Nosso sócio, o 
Grupo São Benedito, tem expertise em construção civil”, explica Cas-
tanheira. E isso facilitou o controle e administração da contrução do 
centro de compras. Para as outras obras, o diretor da Saga Malls diz que, 
normalmente, a empresa contrata gerenciadoras terceirizadas.

Ficha Técnica - Várzea Grande Shopping (MT)
- Empreendedor: Saga Malls, São Benedito Imobiliária  
 e Construtora, GMS Imobiliária e Construtora e Grupo AS 
- Valor: R$ 200 milhões 
- Área do terreno: 25.845,71 m² 
- Área construída: 102.591,21 m² 
- Conclusão da obra: Outubro de 2015 
- Projeto de arquitetura: Griffe Arquitetura 
- Projeto estrutural: Entec Engenharia Técnica e Econômica  
 e Medabil Sistemas Construtivos
- Gerenciamento e construção: Várzea Grande Investimentos  
 e Participações
- Projeto de instalações hidráulicas e elétricas: Tecno Projetos  
 e Automatize Engenharia 
- Paisagismo: Takeda Arquitetos Paisagistas 
- Empresa responsável pelos serviços de terraplenagem:  
 Escavarocha Locações e Transportes, Escavoeste   
 Terraplanagem e Alvarenga Escavações 
- Empresa responsável pelos serviços de fundações: Funsolos  
 Construtora e Engenharia
- Montagem industrial: Medabil Sistemas Construtivos 
- Principais fornecedores de máquinas, equipamentos,   
 materiais e insumos: ArcelorMittal, Votorantim, Copacel,  
 Concremax, Marcon Guindastes, J.C. Munk, Mills Rental, Atlas,  
 Ciplan – Cimentos Planaltos, CEL Engenharia e JAM Engenharia

hotel junto ao shopping 
Anexo ao shopping, está sendo erguido um hotel com 218 quar-

tos, com bandeira de rede ainda não definida. “Mato Grosso tem 
um grande potencial turístico, tanto de negócios, pelo agronegócio, 
quanto de lazer, com o Pantanal Mato-Grossense”, diz Castanheira. A 
previsão é de que o hotel entre em operação no ano que vem.

As obras estruturais do hotel seguiram simultaneamente o cro-
nograma das do shopping, afirma o diretor da Saga Malls. Segundo 
ele, houve otimização das estruturas e dos canteiros de obras. “Mas, 
a partir de agora, a prioridade é para a finalização das obras e para a 
montagem das lojas do shopping”, ressalta. Para ele, “não se inaugura 
shopping em época de liquidação”, brinca.

O hotel anexo ao Várzea Grande Shopping é o segundo empreen-
dimento da Saga Malls no segmento hoteleiro. A empresa também é 
dona do Hotel Go Inn, em Goiânia (GO), integrado ao Araguaia Shop-
ping, um dos centros de compras pertencentes à empresa.

Aposta no novo Brasil
A Saga Malls tem outros investimentos em shopping centers 

na região. “Nosso foco é o novo Brasil, na região central do País, e 
buscando oportunidade no norte”, define Fernando Castanheira, di-
retor da empresa, pertencente ao Grupo Saga, que atua há 35 anos 
no varejo de veículos e representa 16 montadoras no Centro-Oeste.

No cronograma de inaugurações para este ano, além do Várzea 
Grande, a Saga Malls promete entregar ainda o DF Plaza, em Águas 
Claras (DF). Para o ano que vem, estão na programação o Aparecida 
Shopping, em Aparecida de Goiânia (GO), e o América Shopping, em 
Goiânia (GO). Todos esses empreendimentos vão somar 260 mil m² 
de área bruta locável e cerca de 3 mil lojistas, informa a empresa. 

Com isso, até 2018, a estratégia da empresa é inaugurar dois 
empreendimentos por ano. Na prateleira, a Saga Malls revela mais 
quatro projetos de centros de compras, que estarão localizados no 
Estado de Goiás (Anápolis), no Distrito Federal (Sobradinho), em 
Tocantins e, possivelmente, na Região Sudeste.

Especialização em transporte vertical
Em um mercado de forte presença de multinacionais, a brasileira Elevadores Villarta cresce em transportes verticais no País. A empresa produziu os elevadores 

e escadas rolantes para a primeira loja Sodimac, do grupo chileno Falabella, recém-inaugurada em Barueri (Grande São Paulo). 
“Nossos equipamentos são planejados para atender o grande fluxo de consumidores. Temos nos especializado em escadas rolantes e elevadores para áreas de grande 

movimentação”, afirma Jomar Cardoso, presidente da empresa. 
A Villarta também fornece elevadores e escadas rolantes para shopping centers, como o Taubaté Shopping, no interior de São Paulo, e o Jardim Guadalupe 

Shopping, do Rio de Janeiro. Além disso, atende grandes redes varejistas, como Tok Stok, Leroy Merlin, Etna, Leader e Americanas. 
A empresa produziu ainda elevadores e escadas rolantes como parte do projeto de reforma do aeroporto internacional do Rio de Janeiro - Galeão. Outra 

importante conquista são os elevadores e escadas rolantes instalados no estádio Allianz Park, do Palmeiras - foram 15 elevadores e 26 escadas rolantes. 
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Na obra da UHE do Jari, cimento e aço eram 
transportados durante quatro dias por rios amazônicos

Usina tem potência nominal de 390 MW

Dominando a logística para 
construir hidrelétricas no Amapá
Uma das usinas foi construída  
com vertedouro de 1,34 km  
de extensão

Augusto Diniz

A 
Cesbe desenvolve duas importantes hidrelétricas no 
Norte do País. Uma já está em funcionamento e a outra, 
em obras.

A UHE Santo Antônio do Jari, na divisa dos Estados 
do Amapá e Pará, no rio Jari, do grupo EDP, está em plena 
operação desde o início do ano. São três turbinas princi-
pais, tipo Kaplan de eixo vertical, e uma turbina tipo Ka-

plan S de eixo horizontal funcionando na central hidrelétrica complementar. 
Segundo a Cesbe, a potência instalada inicial era de 373,4 MW, com 

geração média de energia de 201,6 MW, mas ajustes recentes na casa 
de força elevou a potência nominal para aproximadamente 390 MW. A 
usina está interligada ao sistema nacional de energia elétrica.

O vertedouro da UHE Santo Antônio do Jari tem 1,34 km. A adoção 
de tão extensa estrutura teve como principal motivo permitir que, no pe-
ríodo de cheia, toda a “ferradura” da cachoeira de Santo Antônio ficasse 
abastecida de água. 

Além disso, foi levada em conta a disponibilidade de materiais locais 
de construção, e a vantagem de não precisar executar um vertedouro 
controlado, que requer maiores custos de obra, operação e manutenção.

Apesar da baixa altura (12 m, em média), a Cesbe acredita tratar-
-se de um dos vertedouros livres mais longos do mundo. O volume da 

barragem de concreto é de 125 mil m³, e do vertedouro, 95 mil m³. A 
fundação foi direta sobre rocha.

Para a construção da usina no rio, foram executadas ensecadeiras 
e estrutura de desvio composta de nove adufas (regulador de vazão), 
junto à margem esquerda, que garantiram que em nenhum momento 
a cachoeira deixasse de apresentar a vazão mínima estabelecida pelas 
exigências ambientais.

A principal dificuldade encontrada para executar a obra, dentro do 
cronograma, de acordo com a empresa, concentrou-se na logística de 
transporte de insumos, equipamentos e pessoal. A logística de transporte 
de materiais se deu por via rodoviária e fluvial (por meio de balsas), e a 
de pessoal, por via aérea e terrestre.

Foi implantado rigoroso plano de transporte fluvial, de modo a asse-
gurar a chegada dos recursos previstos dentro do prazo estipulado, atra-
vés de gerenciamento em tempo integral, visando não acarretar atrasos 
ou paralisações, em todas as etapas da obra.
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De difícil acesso, o rio Jari foi o principal meio de movimentação dos 
componentes da usina. 

A maior parte do cimento foi transportada em “big bags” por balsa, 
tendo como origem a fábrica de cimento da Nassau, em Capanema (PA), 
com deslocamento rodoviário até o porto da Navegação Sion, em Belém 
(PA). Na sequência, o transporte do cimento era feito por meio fluvial 
durante quatro dias até o porto de Munguba, no rio Jari, situado abaixo 
da cidade de Monte Dourado (AP); depois, o insumo seguia até o canteiro 
por carretas rodoviárias em trecho não pavimentado de cerca de 60 km.

O aço foi transportado por via rodoviária também até Belém, onde 
era feito carregamento para as balsas, seguindo por via fluvial até o por-
to de Munguba, de onde depois seguia por meio rodoviário - utilizando 
a mesma logística do cimento. 

Uma média de 1.350 colaboradores se envolveu nas obras da UHE 
do Jari, com 2.838 colaboradores no pico. Cerca de 650 colaboradores 
ficaram alojados, sendo que, no auge dos trabalhos, chegou-se a alugar 
um navio-dormitório, que ficou ancorado junto à obra, para atender ao 
pessoal mobilizado.

As máquinas pesadas envolvidas no projeto incluíam 12 escavadei-
ras, 12 caminhões fora de estrada convencionais, seis caminhões fora 
de estrada articulados, nove tratores de esteira, cinco rolos compacta-
dores, nove pás-carregadeiras, cinco motoniveladoras, três guindastes 
de pneus, quatro gruas, além de diversos equipamentos de menor porte.

O canteiro de obras da UHE do Jari teve a seguinte configuração: na 
margem direita, uma usina de concreto misturadora (capacidade 80 m³/h), 
uma usina de CCR (300 t/h), uma usina de concreto dosadora (40 m³/h), 
uma fábrica de gelo (100 t/dia) e uma central de britagem (160 m³/h); já na 
margem esquerda, foi instalada uma usina de concreto dosadora (40 m³/h).

Uma linha de transmissão de 230 kV, também construída pela Cesbe, 
com extensão de 19,6 km, conectou a usina à subestação Laranjal do 
Jari (AM). 

A nova hidrelétrica aproveitou o desnível de rio, de 15 m, na altura 
da Cachoeira de Santo Antônio do Jari. A área de represamento do rio 
Jari é de 31,7 km² e houve realocação de 37 famílias. Novas vilas foram 
construídas para receber a população realocada - essas obras também 
foram executadas pela Cesbe.

Como contrapartida, a empresa EDP realizou investimentos em saú-
de, segurança pública e educação, nos municípios de Laranjal do 
Jari, Almeirim (PA) e Vitória do Jari (AP), região impactada pela 
construção da usina. Foram implementados 38 programas socioam-

Vertedouro de 1,34 km para manter a “ferradura”  
da cachoeira abastecida de água no período de cheia

UHE Cachoeira Caldeirão, em obras, tem arranjo mais compacto que o do Jari
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bientais, como monitoramento da fauna, da flora e da qualidade da 
água, capacitação profissional da população local e fortalecimento 
de serviços públicos.

As obras da UHE Cachoeira Caldeirão, no rio Araguari, em Porto 
Grande (AP), executadas também pela Cesbe, estão com aproximadamen-
te 80% de avanço físico. O empreendimento possui três turbinas do tipo 
Bulbo, com 73 MW de potência cada, totalizando 219 MW instalados. A 
obra tem dois vertedouros, controlado e livre.

Em relação à UHE do Jari, a UHE Cachoeira Caldeirão tem um arranjo 
mais compacto, o que facilitou sobremaneira, segundo a construtora, 
o início das obras, a configuração das ensecadeiras e a distribuição e 
controle das equipes no campo. 

As turbinas do tipo bulbo, com as quais a Cesbe ainda não tinha 
experiência, demandou estudos de execução. Embora as turbinas tragam 
uma série de facilidades com relação às geometrias e etapas de concre-
tagem, há um maior rigor de posicionamento e especificidades constru-

tivas, exigindo o emprego de tecnologias especiais - que tiveram 
que ser assimiladas e desenvolvidas pela empresa, através de 
pesquisas e consultorias.

Apesar do cronograma limitado, os esforços para entregar 
a obra dentro do prazo têm sido intensos e efetivos. A cons-
trutora afirma ter conseguido efetuar as entregas parciais até 
antes do prazo, a exemplo do que aconteceu na UHE Santo 
Antônio do Jari.

A UHE Cachoeira Caldeirão também tem uma logística 
complexa, que demanda modal misto rodoviário e fluvial. Po-
rém, por estar mais próxima à capital do Estado, Macapá, dis-
põe de maior oferta local de suprimentos secundários, além de 
mais disponibilidade de rodovias pavimentadas. 

Além disso, a oferta de voos, para transporte dos colabo-
radores, e de balsas, para fazer a travessia entre Belém (PA) e 
Macapá, é mais regular.

O empreendedor, o grupo EDP, além de efetuar as inde-
nizações referentes às áreas atingidas, realiza diversas ações 
socioambientais na região. Entre elas, fará a remodelação da 

orla do rio Araguari na cidade de Porto Grande, obra esta que também 
contará com a participação da Cesbe.

Ficha Técnica –  
UHE Santo Antônio do Jari (AP)
- Proprietária: EDP
- Projetista: MEK Engenharia
- Construtora: Cesbe
- Consórcio eletromecânico: Alstom/Areva

Ficha Técnica –  
UHE Cachoeira Caldeirão (AP)
- Proprietária: EDP
- Projetista: VLB Engenharia
- Construtora: Cesbe 
- Montagem: Alstom

Desafio sobre o rio Madeira
A construção de uma ponte sobre o rio Madeira foi uma das obras mais complexas da Emsa. Com extensão de 1,9 km, a ponte está localizada entre o km 17,47 e o km 19,32, 

da rodovia BR-319/RO. Trata-se da segunda ponte de grandes proporções construída na Bacia Amazônica - a primeira é sobre o rio Negro, em Manaus (AM), inaugurada em 2011. 
A correnteza do rio Madeira (14 km/h) e a descida constante de troncos (6 mil por dia, em média, de todos os tamanhos, chegando alguns a medir 60 m de 

comprimento) criaram dificuldades à obra, principalmente às balsas posicionadas para a execução das fundações dos pilares da ponte.
“Formavam aqueles aglomerados embaixo da obra. Usávamos uma balsa para tirar os troncos enganchados nas outras balsas que faziam as fundações dos 

pilares da ponte”, destaca José Almeida Lourenço, responsável pela obra.
A navegação intensa na região é outro ponto com que a construtora teve de tomar cuidado durante os trabalhos. Próximo à estrutura encontra-se o terminal 

portuário de Porto Velho e algumas indústrias. “Tivemos de fazer proteção nos pilares centrais por conta disso”, menciona. “Houve algumas ocorrências ao longo 
da construção, com balsas à deriva no rio”.

De acordo com o engenheiro, foi a fundação mais difícil de executar de que ele tem conhecimento no Brasil. Foram 10 m de profundidade para alcançar rocha 
sã no meio do rio. Antes, a perfuração atravessou rocha instável e de resistência baixa, entremeada com argila e areia, e, por causa disso, foi preciso fazer uma 
camisa nesse trecho para que a concretagem pudesse ser realizada de forma segura. “Tivemos de atravessar 10 m nessa rocha para descer o pino (da fundação) 
na rocha segura”, explica José Almeida.

A ponte, em balanços sucessivos, possui um vão central de 165 m, dois adjacentes de 80 m cada, e o restante em vãos de 45 m. No total, a ponte tem 18 pilares.

Embora as turbinas tipo Bulbo 
apresentem mais facilidades 
nas etapas de concretagem, 

o posicionamento delas exige 
estudos rigorosos
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Nildo Carlos Oliveira

A palavra é do presidente da Norte Energia, Duílio Diniz Figueiredo: 
“Belo Monte, que vai gerar energia limpa e sustentável para cerca 
de 60 milhões de pessoas, está com as obras civis na fase final e 

com a instalação de equipamentos eletromecânicos ganhando ritmo e 
volume. A próxima e definitiva etapa é a obtenção da licença de opera-
ção e a consequente geração de energia em novembro deste ano”. 

A previsão inicial era a entrega da obra no dia 28 de fevereiro último. Mas 
problemas de toda ordem, como invasão de canteiros, obstrução de acessos atri-
buída a organizações ambientalistas, dificuldade na obtenção de licenciamento 
e demora nas negociações com tribos indígenas da região - apesar do atendi-
mento a uma série de condicionantes - acabaram emperrando o desenvolvi-
mento natural das obras. Apesar disso, a Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) não aceitou tais razões como justificativas para o atraso do cronograma. 

Belo Monte, no rio Xingu (PA), vai operar a fio d´água. Tem potência 
instalada de 11.233 MW, mas corre o risco de gerar apenas 4.500 MW 
em épocas de estiagem na Amazônia, nível de geração considerado mui-
to baixo, se levado em conta o volume de investimentos ali aplicado.

Na época em que a Norte Energia venceu o leilão da concessão da 
hidrelétrica (abril de 2010), o valor de referência do empreendimento era 
de R$ 25,8 bilhões. Mas, como as receitas provenientes dos contratos de 
venda de energia são corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), e houve reajuste no período, o valor atualizado do 
empreendimento é da ordem de R$ 31,5 bilhões. 

A obra, em seu conjunto – estruturas e outras instalações distribuí-
das em quatro sítios e emprego das diversas modalidades da engenharia 
priorizando a sustentação do meio ambiente mediante uma rede hidráu-
lica de proteção dos igarapés e suas áreas de influência –, se revela uma 

Norte Energia aciona  
primeira turbina em novembro 

das mais complexas obras desse tipo no País (ver na OE 542 a matéria O 
aprendizado com as soluções inovadoras de Belo Monte no Xingu). 

Situação das obras civis. Até meados de junho último a situação 
das obras nos quatro sítios de Belo Monte, antes da mobilização geral 
para concluí-las, era a seguinte: 

• Canal de derivação. Mais de 20% da extensão do canal de derivação, que 
vai levar água do Xingu para a casa de força do sítio Belo Monte, estava comple-
tamente concluída. E haviam sido executados 68,20% do volume total previsto 
de escavação em solo e 38,16% do volume total de escavação em rocha. 

• Diques de proteção. Os 28 diques que estavam em construção, 
para a formação do reservatório intermediário, continuam evoluindo. 
Alguns possuem mais de 1.950 m de extensão e perto de 68 m de altura.

• Desvio da segunda fase. A concessionária começou em junho últi-
mo as obras do desvio da segunda fase do rio Xingu. Em 2011, no início 
da construção do empreendimento, o curso do rio fora desviado do canal 
central para um canal lateral entre a Ilha da Barra e a margem direita, 
para isolar uma área que permitiria a construção da casa de força com-
plementar e os vertedouros, no sítio Pimental, ora em fase de conclusão. 

No conjunto, 56% das obras civis são consideradas concluídas. 
Montagens eletromecânicas. Já em relação às montagens eletromecâ-

nicas, a Norte Energia informa que 12 mil t de equipamentos se encontram 
instalados. O avanço nesses trabalhos se registra na casa de força principal 
(Belo Monte) e na casa de força complementar (sítio Pimental). As primeiras 
quatro unidades geradoras estão com os seus pré-distribuidores instalados e 
os serviços prosseguem para a instalação das comportas no Pimental.

Dois rotores de 320 t, que são as peças principais das turbinas, foram 
desembarcados no canteiro no começo deste ano. E, no dia 31 de maio 
último, a primeira unidade geradora de Belo Monte recebia o estator do 
gerador, equipamento de 530 t. 
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Currículo destaca obras  
de infraestrutura

A Aterpa, fundada em 1951, assina obras renomadas em diferentes re-
giões do Brasil, como a primeira ponte sobre o rio Madeira, em Porto Ve-
lho (RO). A obra foi um grande desafio técnico, já que foram executadas 
fundações de grande diâmetro em ambiente extremamente difícil devido à 
correnteza do rio. 

No contrato para a execução da ponte de Laguna, que integra a du-
plicação da BR-101 em Santa Catarina, o grande desafio foi a tecnologia 
empregada para a construção da primeira e única ponte estaiada em curva 
do Brasil, sustentada apenas pelo eixo central. 

No setor portuário, a empresa realiza a construção do Terminal 
Portuário da Hidrovias do Brasil, em Barcarena (PA), enquanto na 
área de ferrovias executa 111 km da Extensão Sul da Ferrovia Norte-
-Sul, em Goianira (GO), e a duplicação da estrada de ferro de Carajás, 
no Maranhão.

Na área de saneamento, a Concessionária de Saneamento Serra Am-
biental tem participação da Aterpa, ao lado das empresas Sonel e Mauá. 
Juntas, administram o sistema de esgotamento sanitário da Serra (ES), 
em concessão com prazo de 30 anos. 

Empresa cria sistema de junta  
específico para barragem no Peru

Chaglla, na Amazônia peruana, 
é considerada, em sua categoria, a 
segunda maior barragem de face de 
concreto do mundo, com 8,4 milhões 
de m³ de concreto, 210 m de altura e 
270 m de crista.

Pelas características únicas da 
obra, as juntas, perimetral e de tração, 
podem abrir até 260 mm.

Para vencer esse desafio, a Jee-
ne desenvolveu dispositivos especiais 
para testar no seu novo Sistema Ôme-
ga E com quatro bulbos - estruturado 
com tecido de aramida e fixado no 
concreto com chapas de aço e chum-
badores -, e provar que ele resiste a 
pressões hidrostáticas de 2,5 MPa e 
abertura na tração de 260 mm, con-
forme determinação da Intertechne, 
projetista de Chaglla.

Além dos estudos em 3D com si-
mulações dos movimentos máximos, 
foram feitos cálculos finitos com atu-
ação das cargas hidrostáticas sobre o 
Sistema Jeene. Diversos ensaios em 
caixas herméticas de aço foram rea-
lizados para comprovar a eficácia do 
sistema nas máximas solicitações, que 
atingiu a marca de 400 mm de abertu-
ra com pressão de 3,3 MPa.

Os ensaios foram comprovados 
por laudos de laboratório indepen-
dente, sob a fiscalização do projetis-
ta; o sistema também foi aprovado 
pelo time de consultores.

Em razão da grande dimensão do perfil elastomérico, que não admite 
curvas ou emendas em Cruz ou T, foram fabricados moldes especiais, o que 
possibilitou a aplicação segura do sistema.

O Sistema Ômega E foi apresentado, pela primeira vez, no Chincold, na 
China, em novembro de 2013.

A Jeene foi contratada pela Odebrecht Internacional para aplicar 3.850 
m do selantes JJ550 Ômega E, com finalização prevista para agosto de 2015.

Além do Sistema Ômega E, a Jeene forneceu o JP100, placas de EPDM 
aplicadas entre as lajes para absorver a maior parte das tensões de compres-
são, sem que sejam transmitidas às bordas das lajes de concreto adjacentes.

O projeto também previa uma barreira de proteção sobre o selante 
Ômega E.    

A Tecbor, parceira da Jeene, desenvolveu o JP210, um mastique com 
estrutura permanentemente flexível, tixotrópico e de fácil aplicação sobre 
todo o sistema. Para cobrir o sistema, utilizou-se uma manta de EPDM (simi-
lar à JM330 da Jeene), fixada com chapas de aço e chumbadores.

O departamento técnico da Jeene criou o Manual de Aplicação do 
Sistema com todos os detalhes e, com a colaboração da engenharia 
da Odebrecht, vem aplicando o Sistema Jeene Ômega E na barragem 
de Chaglla. 

A Ponte Transamazônica
Até meados de junho, a concessionária considerava concluído o lan-

çamento das 75 vigas de sustentação da ponte da rodovia Transama-
zônica (BR-230), em construção defronte da hidrelétrica no sítio Belo 
Monte. O trabalho foi concluído na segunda semana de maio último 
e dá sequência à montagem dos tabuleiros da pista, dos quais três se 
encontram concretados. 

A ponte tem 15 vãos de 41 m, 614 m de extensão e 41 m de altura. 
A estrutura transpõe o canal de fuga por onde as águas, que sairão das 
turbinas, retornarão ao leito natural do rio Xingu. A conclusão dessa 
estrutura está prevista para setembro próximo. 

Estão concluídas as 32 sapatas e os 32 pilares. As vigas de susten-
tação começaram a ser lançadas em março e cada uma tem 39 m de 
extensão por 2,10 m de altura, com peso total de 723 t. 

Conclusão
“De forma que estamos dando passos e ações importantes na obra 

e em toda a sua área de influência”, destaca o presidente da concessio-
nária, Duílio Diniz Figueiredo. “Tanto assim, que o mais novo dos cinco 
bairros planejados segundo o programa de condicionantes, o Laranjeiras, 
está com quase todas as 536 casas construídas e com a infraestrutura 
urbana em fase de conclusão.” 

A empresa entregou o Hospital Geral de Altamira, que terá capaci-
dade para 100 leitos. Na fase atual, a empresa finaliza a instalação de 
equipamentos do novo espaço hospitalar, que será administrado pelo 
poder municipal.

Nessa caminhada, segundo Duílio Diniz, a geração de energia da 
UHE de Belo Monte se dará em novembro próximo. Contudo, a primeira 
máquina do segundo maior sítio, o de Belo Monte, só deverá entrar em 
operação comercial a partir de março de 2016. 
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Companhia Siderúrgica  
do Pecém entra na fase final
Com capital brasileiro e sul-coreano, 
será a primeira usina siderúrgica  
do Ceará e poderá estimular formação 
de polo metal-mecânico na região

Guilherme Azevedo

A 
execução da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), 
no município de São Gonçalo do Amarante (CE), no 
interior do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, 
chegou à fase final, com cerca de 80% das obras con-
cluídas. A expectativa é que a usina entre em operação 
no segundo trimestre de 2016, com capacidade inicial 
de produzir 3 milhões de t de placas de aço ao ano. As 

execuções começaram em julho de 2012. 
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É o maior empreendimento privado industrial no Ceará e a primeira 
usina siderúrgica do Estado, numa associação da brasileira Vale (50% de 
participação) com as sul-coreanas do setor siderúrgico Dongkuk Steel 
(30%) e Posco (20%). As empresas dividirão a produção da seguinte for-
ma, nos primeiros 15 anos: 1,6 milhão de t ficará com a Dongkuk, 800 
mil t com a Posco e 600 mil t com a Vale. O investimento total soma US$ 
5,4 bilhões (cerca de R$ 19 bilhões, ao câmbio de julho), sendo 45% dos 
recursos próprios e 55%, financiados.

A CSP terá área construída total de 571 ha, em terreno de 989 ha 
localizado no km 11,5 da rodovia CE-155 (antiga CE-422), também cha-
mada de Via Portuária, pois leva diretamente ao Porto do Pecém. A res-
ponsabilidade pela construção é da Posco Engenharia e Construção do 
Brasil, braço construtivo da Posco, conforme contrato que soma projeto 
de engenharia, montagem, aquisição de equipamentos e construção. 

Peças e insumos vindos da Ásia
Aliás, parte significativa das grandes estruturas metálicas e insumos 

básicos da usina foi importada da Coreia do Sul e da China e trazida de 
navio ao Porto do Pecém. Um volume que chegou a representar, em 2014, 
30% do total importado pelo Ceará, segundo a Receita Federal. A CSP é 
a primeira empresa no Brasil a operar em regime de Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE), como área de livre comércio com o exterior 
que se beneficia de tratamentos tributário, cambial e administrativo 
específicos. No caso da CSP, desonera, por exemplo, as importações e 
as compras no mercado interno tanto para a montagem da siderúrgica 
quanto para a aquisição de seus insumos.

Do ponto de vista humano, a história da construção da Companhia 
Siderúrgica do Pecém tem uma peculiaridade: o relacionamento direto 
de gestores e engenheiros sul-coreanos com mão de obra fundamen-
talmente brasileira. Um trabalho muitas vezes marcado pelo choque 
de culturas e divergências de processos, mas também de aprendizados 
mútuos. No pico dos trabalhos, em junho deste ano, eram quase 13 mil 
trabalhadores brasileiros colaborando com engenheiros e gerentes sul-
-coreanos nos múltiplos canteiros do empreendimento. Esse contingente 
de trabalhadores deve se manter nos próximos meses.

O intercâmbio Brasil-Coreia do Sul incluiu viagens de líderes bra-
sileiros à Coreia, às plantas da siderúrgica Posco em Pohang e Gwan-
gyang, e à Indonésia, à planta de Krakatau, semelhante à que está sendo 
executada no Ceará. Engenheiros, operadores e gerentes brasileiros da 
CSP tiveram oportunidade de conhecer formal e diretamente métodos 
de trabalho, ferramentas de gestão, tecnologias e sistemas que também 
estarão presentes no dia a dia da futura siderúrgica.

Linha única de produção
Do ponto de vista das instalações, a CSP se caracteriza como single 

line, isto é, possui uma linha única de produção, com somente uma 
coqueria (prédio onde se transforma carvão mineral em coque), uma 
edificação de sinterização (para aglomeração do minério de ferro) e 
um alto-forno. Por isso o diretor de projetos da CSP, Dong Ho Kim, a 
qualifica como “empreendimento arriscado”. “Se algo acontece numa 
pequena instalação da linha, influencia todo o processo. Mas nós te-
mos exatamente a mesma instalação na Indonésia, a Krakatau Posco, 

Prédio de arquitetura do complexo 
executado por construtora brasileira: 
Compartilhamento de processos com 
engenheiros sul-coreanos
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Instalações já vão sendo finalizadas 
e montadas, com vistas a testes
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que já está funcionando desde o ano passado”, confia o diretor, em 
comunicado oficial.

A Posco Engenharia e Construção do Brasil, responsável geral pelo 
projeto, conta também com uma série de empresas e fornecedores bra-
sileiros como parceiros, entre eles, a Makro Engenharia (executora dos 
serviços de içamento e movimentação de cargas), com sede em Fortaleza 
(CE), e a Rio Verde Engenharia, com sede em Limeira (SP). Cabe a esta úl-
tima, especificamente, a construção das estações de tratamento de água 
(denominadas raw water, waste water e yard waste water), dos prédios 
de arquitetura (edifício do controle de operações, laboratório central e 
de matéria-prima, facilidades de transportes, armazém central e de ma-
nutenção das máquinas) e das utilidades (duas subestações de energia e 
distribuição dos cabos elétricos, fundações dos tanques de gases). Obras 
para as quais a Rio Verde contou com 1,5 mil trabalhadores diretos no 
pico, em dezembro de 2014. Agora, em julho, os serviços gerais esta-
vam em fase final, com 500 trabalhadores no local. Especificamente, 
executava-se a última estação de tratamento de água e concluíam-se os 
prédios de arquitetura.

João Ridinaldo, gerente de contratos da Rio Verde, avalia assim o 
trabalho e o aprendizado até aqui: “Passamos a ter mais experiência 
com obras de grandes volumes e atingimos um novo patamar, além de 
ter como desafio atender um cliente com uma cultura muito diferente da 
nossa, como é o caso da sul-coreana Posco”. Ridinaldo aponta também, 
como características singulares da obra, “entregas com prazo muito ar-
rojado” e utilização de materiais e equipamentos importados da Coreia. 
“Trouxe um ganho de conhecimento a todos.”

A CSP, quando estiver plenamente ativa, deverá empregar 4 mil tra-
balhadores diretos e estimular a geração de outros 12 mil postos de 
trabalho indiretos. “A CSP para nós cearenses representa a concretização 
de um sonho antigo de termos nossa usina siderúrgica e, mais do que 
isto, termos um marco inicial de um importante polo metal-mecânico 

em nosso Estado”, projeta Ricardo Pereira, presidente do Sindicato das 
Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico do Ceará (Si-
mec), em documento da CSP.

Economia em alta
Diferentemente da média geral do País, o Ceará expande bens e 

serviços produzidos localmente, com alta de 4,36% do seu Produto 
Interno Bruto (PIB) em 2014 e de 1,05% no primeiro trimestre deste 
ano, segundo dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica 
do Ceará (Ipece). A CSP pode ser, assim, reforço necessário ao for-
talecimento industrial regional, diversificando atrativos para muito 
além da agricultura e do turismo. Para isso, o olhar direcionado ao 
mercado externo, para onde vai a produção da CSP, precisa vir acom-
panhado de uma mirada local, também. Senão, poderá ser só um 
empreendimento destinado à exportação, com capacidade de trans-
formação local reduzida.

Ficha Técnica - Companhia Siderúrgica  
do Pecém (CE)
- Local: São Gonçalo do Amarante (CE), a 55 km de Fortaleza
- Proprietários: Vale (Brasil) e Posco e Dongkuk Steel  
 (Coreia do Sul)
- Investimento: US$ 5,4 bilhões
- Projeto e construção geral: Posco Engenharia e Construção  
 do Brasil
- Construção das estações de tratamento de água, dos prédios  
 de arquitetura e das utilidades: Rio Verde Engenharia
- Terraplenagem: Craft
- Fundações e serviços diversos: Dongyang, Braco, Seil, Samjin,  
 Daehyuk e Daehah
- Içamento e movimentação de cargas: Makro Engenharia
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Lúcio Mattos

No final de abril foi inaugurado o primeiro complexo da indús-
tria automobilística no Estado de Pernambuco, no município de 
Goiana. Em uma área de 530 mil m², o Polo Automotivo Jeep foi 

planejado para explorar ao máximo as vantagens logísticas e operacio-
nais, incorporadas em minúcias aos processos produtivos, para reduzir 

Com investimento de R$ 7 bilhões, novo polo 
automotivo da Fiat-Chrysler em Pernambuco fabrica 
modelo Jeep com 40% dos componentes vindos  
de fornecedores que ajudou a instalar em terreno vizinho

custos e ganhar eficiência. O complexo recebeu investimento de R$ 7,1 
bilhões ao longo de quatro anos, no que se tornou a primeira unidade 
construída depois da fusão entre a Fiat e a Chrysler.

A unidade pernambucana faz parte de um plano de negócios para os 
quatro anos posteriores à fusão (2014-18). Desse planejamento saiu a 
meta de fazer com que a marca Jeep cresça globalmente, passando de 1 
milhão de unidades vendidas no ano passado para 1,9 milhão em 2018. 
Nesse plano encaixa-se o Polo Automotivo Jeep, com capacidade para 
produzir 250 mil veículos por ano. Atualmente, está sendo montado ali 
um único modelo, o Jeep Renegade. 

As obras
O terreno do novo polo automotivo era ocupado por canaviais até 

2012 – foi preciso esperar a colheita terminar para começar os trabalhos 
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Complexo automotivo projetado para 
oferecer vantagens logísticas e operacionais

O segredo da integração
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Av. Lineu de Paula Machado, 1000
Cidade Jardim - São Paulo - SP

CEP 05601-001 - Fone: (11) 2196-2450
www.paulitec.com.br

Não importa a complexidade da obra,
a responsabilidade socioambiental

vem primeiro. Simples assim...

Pontes, complexos viários, estações de tratamento de água, edifícios públicos, terminais rodoviários, hospitais 

e parques. Em cada obra que realiza, a Paulitec coloca em primeiro lugar o seu compromisso com o bem-estar 

das pessoas e o respeito ao meio ambiente. As práticas socioambientais começam nas atividades internas da 

empresa, e continuam na operação de aterros sanitários, sem poluir os mananciais, e na implantação de parques 

que aliam lazer e preservação ambiental. Paulitec: em todo o Brasil, o mesmo compromisso. Simples assim.

SESC - Jundiaí UNIFESP - São José dos 
Campos

Recuperação da Ponte MojuPonte - HortolândiaParque do Utinga 
- Belém
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de terraplenagem, em dezembro do mesmo ano. Para isso foi formado o 
Consórcio Construcap-Walbridge (CCW), uma parceria entre a Constru-
cap e a norte-americana Walbridge, com base em Detroit (EUA), onde 
começou construindo fábricas para a própria Chrysler.

O consórcio envolveu outros 200 fornecedores nas obras que devem 
terminar no final do ano - faltam concluir algumas utilidades externas, 
como centrais de tratamento de efluentes e equipamentos elétricos. 
Ainda há 7.500 operários do CCW trabalhando no local.

A parte de automação industrial ficou a cargo da italiana Comau, o 
braço de automação industrial da Fiat-Chrysler, que responderá ao final 
pela instalação de 700 robôs (650 no setor de funilaria, 40 no de pintura 
e dez no de montagem).

Os 16 vizinhos
O complexo tem seu espaço dividido quase ao meio: 260 mil m2 

ficaram para as instalações da fábrica e 270 mil m² foram reservados 
para receber 16 fornecedores de componentes, que respondem pelo 
equivalente a 40% do conteúdo dos veículos montados nas instalações 
vizinhas, mantendo o nível de nacionalização dos automóveis produzi-
dos ali em 70%, com planos de atingir 80%.

Se o investimento na nova unidade própria exigiu R$ 5 bilhões, o Par-
que de Fornecedores recebeu outros R$ 2,1 bilhões. Pelo acordo, a monta-
dora entrou com R$ 1 bilhão para as obras civis e utilidades, enquanto as 
empresas aportaram outro R$ 1,1 bilhão em equipamentos e maquinário.

Também no Parque de Fornecedores fica o Centro de Consolidação 
Fiat-Chrysler, ocupando uma área de 54 mil m². É a estrutura montada 
para lidar com os componentes que virão de fora do parque. 

As estruturas
Dos cinco prédios da chamada planta principal do complexo da Fiat-

-Chrysler, quatro foram construídos com estrutura metálica pré-fabrica-
da - o que inclui as instalações da prensa, funilaria, montagem e centro 
de comunicação. Para o edifício da pintura, optou-se por uma estrutura 

Complexo automotivo movimentou 3,5 milhões de m3 de terra
A implantação da fábrica da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), em Goiana (PE), contou com a participação 

ativa da empresa Minerbo-Fuchs Engenharia, responsável pela elaboração de projeto e gerenciamento de im-
plantação das unidades integrantes do conjunto industrial.

O Polo Automotivo Jeep foi dividido, de forma simplificada, em duas áreas produtivas. A Planta Principal 
(Main Plan) caracteriza-se por uma extensa área de produção onde são desenvolvidas todas as etapas de mon-
tagem dos veículos contemplando área de pintura, montagem, funilaria, prensa e prédios auxiliares diversos. 
Ao lado da planta principal, encontra-se o Parque de Fornecedores de insumos, que engloba 16 empresas 
responsáveis pela produção de peças e componentes, como pneus, sistema de condicionamento de ar, painéis, 
bancos, vidros, suspensão, tapeçaria e mecanismos diversos.

O complexo industrial, com área construída de mais de 600 mil m², teve números expressivos de consumo 
de concreto (300 mil m³), estrutura de aço (50 mil m³ de estruturas industriais), pavimentação asfáltica (650 mil m²), movimentação de terra (3,5 milhões m3), 
entre outros itens.

Coube à Minerbo-Fuchs atuar em duas frentes de trabalho: desenvolver projetos de engenharia civil das áreas de fornecedores, incluindo 12 unidades pro-
dutivas (com área total de 330 mil m²) e áreas de apoio diversas (restaurantes, portarias, subestações elétricas) - as atividades incluíram o projeto detalhado de 
arquitetura, concreto, instalações hidráulicas, pavimentação e drenagem; e gerenciamento da construção da Planta Principal, contemplando o acompanhamento 
da implantação dos prédios de pintura, montagem, funilaria, prensa, communication center e prédios de apoio diversos.

mista, composta de peças pré-moldadas com concreto armado e partes 
metálicas pré-fabricadas.

O fechamento lateral dos edifícios é formado por duas telhas 
trapezoidais metálicas, tipo sanduíche (interna e externa), separa-
das por isolamento térmico com lã de rocha. As coberturas são de 
manta ultraply TPO sobre telha trapezoidal, com enchimento de 
placas de poli-isocianurato ISO + 95 GL 1”1/4 Firestone, ou equi-
valente técnico.

Para a seção de montagem foram construídos 34 pits, compostos de 
concreto, ferragens e cantoneiras.

Polo Automotivo Jeep
- Localização: Goiana (PE)
- Área total: 530 mil m²
- Planta Fiat-Chrysler: 260 mil m²
 Parque de Fornecedores: 270 mil m²
- Investimento: R$ 7,1 bilhões
 Planta Fiat-Chrysler: R$ 5 bilhões
 Parque de Fornecedores: R$ 2,1 bilhões
- Capacidade de produção: 250 mil veículos/ano,  
 com possibilidade de chegar a 600 mil veículos/ano
- Grau de nacionalização: 70%
- Parque de Fornecedores: Adler Pelzer (acabamento interno   
 e isolamento acústico), Brose (componentes mecatrônicos  
 e  sistemas de portas), Denso (sistemas térmicos), 
 Lear (bancos), Magneti Marelli (sete fornecedores  
 de  componentes plásticos, pedais e suspensão), Pirelli (pneus  
 e montagem dos pneus nas rodas), PMC (conjuntos soldados  
 estruturais de chassi e estruturas dos bancos), Revestcoat  
 (tratamento de peças metálicas, aplicação de adesivos  
 em peças de reposição, montagem de subcomponentes e  
 preparação de embalagens para peças metálicas de  
 reposição), Saint-Gobain (vidros, montagem e preparação  
 de vidros) e Tiberina (conjuntos soldados estruturais de chassis)

Fonte: FCA (Fiat Chrysler Automobiles)

Minerbo-Fuchs elaborou projeto da fábrica
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Nildo Carlos Oliveira

Tudo pode acontecer. Afinal, o projeto está pronto. Só faltava, até 
fins do mês de junho passado, para ser viabilizada a aprovação do 
contratante. E o presidente de uma das empresas do consórcio pro-

jetista, a Enescil, se revelava convencido de que, ainda neste segundo 
semestre de 2015, o governo da Bahia poderia providenciar a licitação 
da Parceria Público-Privada (PPP) da construção da ponte Salvador-Ita-
parica, que deixará em segundo plano a maior ponte até hoje construída 
no Brasil: a Rio-Niterói.

A ideia para a ligação Salvador-Ilha de Itaparica não é de hoje. Na esteira 
dessa possibilidade, o governo baiano lançou, em 2010, conforme diz o enge-
nheiro Rogério Giglio, da Maia Melo (PE), o Procedimento de Manifestação de 
Interesse, para os estudos preliminares de viabilidade técnica, ambiental e eco-
nômico-financeira e jurídica com vistas à estruturação do projeto e concessão 
do Sistema Viário Oeste de Salvador (SVO), que incluía a construção da ponte.

Mas, esses estudos, segundo o engenheiro Catão Francisco Ribeiro, 
da Enescil (SP), pecavam pela falta de arrojo. As soluções ali recomenda-
das não se coadunavam com o que considera “a grandiosidade da obra”. 

Diante disso, e com base naqueles estudos, o então governador do 
Estado, Jaques Wagner, resolveu contratar a empresa de consultoria 
internacional McKinsey & Company, que tem expertise em projetos de 

Ponte estaiada de 15 km pode mudar
cenário da Baía de Todos os Santos

Projeto poderá ser executado por meio de PPP.  
Concluído, deixará paisagem icônica apenas na memória, 
e na pintura de Pancetti e literatura de Jorge Amado

desenvolvimento, infraestrutura e financiamento para governo em todo 
o mundo, a fim de estudar a viabilidade do empreendimento, analisar o 
projeto segundo a sua magnitude e prever meios para reduzir custos. É 
que o preço da construção da obra, em valores de hoje, estava orçado em 
mais de R$ 10 bilhões, o que seria demasiadamente oneroso.

O projeto teria de considerar algumas peculiaridades: provocar saudável 
impacto econômico em Salvador, Itaparica e em outros municípios de sua área 
de influência; permitir a criação de um novo polo industrial e logístico na 
região metropolitana; promover a reconfiguração da rodovia BA-001 e melho-
rias em outras estradas que servem àquela capital e criar os meios para bene-
ficiar mais de 4 milhões de pessoas com investimentos públicos e privados três 
vezes maiores do que os recursos que poderão ser aplicados nas obras que, se 
iniciadas este ano, deverão ser concluídas até 2019 ou começo de 2020. Além 
do projeto da ponte, a Maia Melo elaborou o projeto da reconfiguração da BA-

Obra de arte especial precisará vencer 12 km de mar aberto

Extensão superaria à da ponte Rio-Niterói
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001 e de uma nova rodovia (variante) em Itaparica, com 21 km de extensão.
O governo, orientado por aquela consultora internacional, mandou 

fazer o edital, cuja elaboração teve a participação da Universidade de 
São Paulo, por intermédio do professor Fernando Stuck. Na licitação do 
projeto o vencedor foi o consórcio internacional formado pelas empre-
sas Enescil e Maia Melo, do Brasil, e COWI, da Dinamarca, com larga 
experiência em estruturas desse porte na Escandinávia. Ele apresentara 
proposta de R$ 22,5 milhões, com deságio de 15,4% em relação ao valor 
inicialmente estimado. 

 
A maior ponte brasileira

A maior ponte brasileira, a viabilizar-se via PPP, se inspira em várias 
outras obras desse tipo no mundo, sobretudo a Rio-Niterói. Esta, incluindo 
os acessos, alonga-se por 13.290 m sobre a baía de Guanabara. Já a ponte 
Salvador-Itaparica terá 15 km de comprimento. Contudo, com mais de 40 
anos de uso, a Rio-Niterói prossegue como exemplo internacional do ponto 
de vista de obra de arte bem-acabada, com soluções ainda consideradas 
inovadoras. E não se trata de uma corrida pela maior extensão da ponte.

Há algumas peculiaridades que mostram os diferenciais avaliados entre 
uma obra e outra. De início, será necessário superar as dificuldades para ven-
cer a extensão de 12 km de mar aberto na Baía de Todos os Santos, apontada 
como uma das maiores do mundo e a maior do Brasil. Ela espraia-se por mais 
de 1.200 km² e registra profundidade de mais de 60 m. Enquanto as águas da 
baía de Guanabara praticamente não se renovam, as da Baía de Todos os San-

tos se renovam em cerca de 60% ao dia. E, enquanto a maré, lá na Guanabara, 
é da ordem de 1,5 m, no mar da Bahia ela chega a 3 m de variação. 

Diferentemente da Rio-Niterói, que tem 26,6 m de largura, a Salva-
dor-Itaparica terá 32,40 m de largura, com tabuleiro único. Ela incluirá 
uma faixa a mais para o tráfego ida e volta. Será, portanto, maior que 
a Rio-Niterói em largura, em extensão e no comprimento sobre o mar.

Catão Ribeiro informa que ela terá algumas características inovado-
ras. O tabuleiro será disposto a 125 m acima do nível do mar. Segundo 
ele, atualmente não há ponte marítima cujo tabuleiro seja tão alto as-
sim. Foi dimensionada com essa altura porque há um estaleiro operando 
em São Roque do Paraguaçu, que monta plataformas para exploração de 
petróleo, e que deverão ser movimentadas, ao menos cerca de 40 vezes 
ao ano, passando sob a ponte. 

Como construir uma ponte móvel, para atendimento àquelas opera-
ções, seria muito oneroso, a solução foi projetar o tabuleiro com aquela 
altura de vão para navegação, prevendo-se, por conta da grande exten-
são da obra sobre o mar, suave rampa de subida e descida. Catão afirma 
que a Salvador-Itaparica será recorde mundial com o maior vão de con-
creto protendido: 550 m. A Rio-Niterói tem 300 m em seu trecho central. 

A exemplo do que ocorreu com a Rio-Niterói, a nova ponte em-
pregará equipamento Bade-Wirth para executar as fundações. Só para 
lembrar: para as fundações da Rio-Niterói foram utilizadas plataformas 
flutuantes com pernas elevatórias sobre as quais operavam os equipa-
mentos de cravação e escavação, os equipamentos de perfuração tipo 
Wirth e, os de cravação, que incluíam a entubadeira Bade. 

Com um tabuleiro de 125 m sobre a linha d’água e com o mastro dos 
estais com 275 m de altura, a obra de arte especial subverterá a imagem 
da grande baía. Por isso, é bom preservar na memória o que há, antes que 
o cenário de hoje só possa ser observado iconograficamente ou nas telas 
de José Pancetti ou nos romances do mestre Jorge Amado. 

Dinamarquesa tem  
expertise de pontes  
em alto-mar

Talvez o trabalho mais emblemático da empresa de engenharia 
e consultoria dinamarquesa COWI seja a ponte Oresund, entre Sué-
cia e Dinamarca, que mede 7.884 m e inclui a ponte estaiada mais 
longa já construída para tráfego combinado rodoferroviário de alta 
velocidade. Foi entregue em 2000. A ponte cruza o canal de nave-
gação com um vão principal de 490 m e dois vãos laterais adjacen-
tes de 160 m e 141 m, 57 m acima do nível do mar. As pontes para 
acesso do lado da Suécia e Dinamarca medem 3.739 m e 3.013 m.

A viga para a ponte estaiada é uma treliça composta de aço e 
concreto. O deque superior de concreto comporta uma rodovia de 
duas pistas mais faixas de emergência. O deque inferior suporta 
uma ferrovia de trilhos gêmeos.

As torres de concreto possuem 203,5 m de altura e têm suas fun-
dações executadas sobre rocha calcária. Ensecadeiras pré-fabricadas 
em dique foram posicionadas numa lamina d’água de 15 m de pro-
fundidade, e as torres foram moldadas in loco. Ilhas artificiais foram 
construídas em torno das torres para protegê-las do impacto de navios.

O contrato foi na modalidade projeto+construção, assinado com o 
consórcio formado por Skanska, Hochtief e duas empresas locais, que 
confiou o projeto básico e detalhado ao consórcio COWI e VBB da Suécia.

Crescendo com solidez
Empresa atuante no mercado há 22 anos, a Qualidados Engenharia 

caminha na sua consolidação como referência do segmento de engenharia 
de gestão de projetos e consultoria. A companhia vem buscando de forma 
contínua a adoção de melhores práticas e tecnologias, com foco em gera-
ção de resultados otimizados na atuação em diversos setores industriais, 
como óleo e gás, petroquímico, siderurgia, mineração, celulose, alimentos 
e bebidas.

A Qualidados foi criada para atender as demandas do primeiro comple-
xo petroquímico planejado do País, o Polo de Camaçari (BA), desenvolvendo, 
a partir daí, know-how no setor. 

Entre os trabalhos diferenciados no portfólio da Qualidados estão ser-
viços técnicos de planejamento e controle e apoio à coordenação nas pa-
radas programadas de manutenção, em unidade de processo, transferência 
e escoltagem, tochas e utilidades da Refinaria Henrique Lage, da Petrobras. 
Em 2013, participou na unidade em uma das maiores paradas programadas 
já registradas no Brasil, que envolveu mais de 7 mil pessoas e cerca de 60 
contratos entre grandes e pequenas empresas.

Também realizou serviços técnicos de planejamento, controle e apoio à 
coordenação nas paradas programadas de manutenção da Refinaria Landul-
pho Alves, também da Petrobras. 
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Lúcio Mattos

O governo da Bahia planeja colocar em prática em outubro a se-
gunda edição de seu programa de recuperação da malha rodovi-
ária estadual, chamado de Premar II (Programa de Restauração 

e Manutenção de Rodovias do Estado da Bahia). Para isso, o Estado vai 
realizar dois empréstimos e aportar uma contrapartida própria, tornando 
disponíveis US$ 520 milhões para as obras. O Bird (Banco Mundial) irá 
emprestar à Bahia US$ 200 milhões, o BEI (Banco Europeu de Investi-
mentos) financiará outros US$ 200 milhões e o governo estadual entrará 
com US$ 120 milhões de dinheiro próprio.

O Premar II distribuirá obras de recuperação em 41 trechos de 21 
rodovias estaduais, totalizando 4.200 km, de acordo com a superinten-
dente de Transportes da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), 
o órgão estadual responsável por gerir o programa e os investimentos, 
Maria Amelia Pompeu do Amaral.

“Mais de 200 municípios serão beneficiados pelo programa, 

Bahia terá R$ 1,6 bilhão  
para 4.200 km de estradas estaduais
Programa de recuperação envolve  
obras em 21 rodovias do Estado

que prevê a recuperação de 3.800 km de rodovias estaduais, po-
dendo chegar a 4.200 km, a depender da variação cambial na in-
ternação dos recursos durante o período de execução”, explica 
Maria Amelia.

Sertão, oeste agrícola e corredores
Os recursos do Bird serão dedicados a trabalhos nas estradas vici-

nais, para tratar de pontos críticos identificados em 62 municípios do 
sertão baiano, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento eco-
nômico à região.

Essa parcela dos recursos também será empregada nas estradas es-
taduais da zona oeste do Estado, a principal fronteira agrícola da Bahia, 
com o intuito de melhorar o desempenho da cadeia logística de produ-
ção e exportação, reduzindo os custos para agricultores estabelecidos 
em municípios como Luís Eduardo Magalhães, Barreiras e São Desidério. 

A região é a maior produtora brasileira de algodão, respondendo por 
aproximadamente um terço de todo o volume nacional (1,2 milhão de t 
previstas para ser colhidas na safra 2014-15). É ainda uma das maiores 
plantadoras de soja do País (neste ano, deve colher 4,8 milhões de t, 5% 
do volume brasileiro). Juntas, essas duas culturas da zona oeste devem 
movimentar cerca de R$ 4,8 bilhões na safra 2014-15, segundo a esti-
mativa da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba).

O segundo empréstimo, proveniente do BEI, será utilizado nas rodovias 
com grande volume de tráfego, incluindo corredores rodoviários como a BA-
001, que corta a Bahia desde o município de Bom Despacho, no Recôncavo 
Baiano, até o extremo sul do Estado, num trecho de quase 700 km.
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A estrada com previsão de receber obras na maior extensão é a 
BA-210, que terá sete trechos beneficiados, no total de 564 km, na 
região de Juazeiro e da Barragem de Paulo Afonso, no extremo oeste 
da Bahia.

O plano do Premar II é realizar as obras em vários trechos simultane-
amente, segundo a superintendente de Transportes da Seinfra. “As obras 
deverão ser licitadas a partir de outubro, após a assinatura do contrato 
com o Banco Mundial”, explica.

Após assinado o acordo com as instituições financeiras, o governo 
da Bahia terá um prazo máximo de seis anos para cumprir o cronograma 
apresentado aos conselhos das duas entidades.

Maria Amelia explica que o programa de recuperação das rodovias 
estaduais é parte das ações da Bahia no Pacto Nacional pela Redução 
dos Acidentes de Trânsito, lançado em 2011, que visa reduzir à metade o 
número de vítimas fatais no País até 2020.

Premar I
A primeira versão do Programa de Restauração e Manutenção de 

Rodovias do Estado da Bahia, o chamado Premar I, teve obras realizadas 
entre 2007 e 2013, na recuperação de 1.190 km de 11 rodovias estaduais 
(BA-001, BA-046, BA-052, BA-148, BA-152, BA-156, BA-160, BA-172, 
BA-262, BA-263, BA-432).

O primeiro programa envolveu US$ 186 milhões (aproximadamente 
R$ 576 milhões, ao câmbio atual), com financiamento do Bird.

Premar II (Programa de Restauração e 
Manutenção de Rodovias do Estado da Bahia)
- Os recursos
 Total – US$ 520 milhões
 BIRD – US$ 200 milhões
 BIE – US$ 200 milhões 
 Governo do Estado da Bahia – US$ 120 milhões 
- As obras
 21 rodovias estaduais
 41 trechos
 Extensão – de 3.800 km a 4.228 km
- Estradas beneficiadas: BA-001 (323,6 km), BA-046  
 (293,6 km), BA-048 (80,9 km), BA-052 (459,1 km),   
 BA-130 (216,5 km), BA-142 (243 km), BA-148 (283 km),   
 BA-152 (93,9 km), BA-156 (212,7 km), BA-160  
 (223,8 km), BA-161 (148,9 km), BA-172 (210,5 km),   
 BA-210 (564,4 km), BA-225 (77,2 km), BA-262  
 (126,8 km), BA-263 (51,8 km), BA-290 (156,8 km),  
 BA-432 (134,3 km), BA-459 (157,2 km), BA-460 (45,7 km)   
 e BA-463 (125,2 km).

Fonte: Seinfra (Secretaria de Infraestrutura da Bahia)
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Nildo Carlos Oliveira

Palavra do atual ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi: 
“As obras da Transposição do Rio São Francisco serão concluídas 
e entregues em 2017”. Ele reconhece que elas estão atrasadas, 

mas busca uma justificativa para isso recorrendo a exemplos no ex-
terior. Diz que transposições semelhantes, projetadas e colocadas em 
execução em outros países, também atrasaram. 

Comparações à parte, Occhi assegura: “Nós vamos estar compa-
tíveis com a execução mundial de obras dessa natureza”. No fundo, a 
justificativa não se justifica. Ou, ao menos, não deveria justificar-se. As 
obras foram iniciadas em 2007, prevendo-se a sua conclusão em 2012. 
Depois, houve paralisação e enorme extensão de canais concretados 
ficou entregue às intempéries, com trechos rachados, cedendo espaços 
ao crescimento de pequenas plantas do sertão. 

Obra do Velho Chico tem  
nova promessa para entrega em 2017 
Atrasos gerais no projeto são sucessivos,  
mas algumas obras importantes já foram concluídas, 
entre elas, as do túnel Cuncas 1, o mais extenso
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Elas foram reiniciadas no começo de 2014, com outras empresas 
contratadas. O então ministro Francisco Teixeira, daquele ministério, 
anunciou: “Lá para dezembro (daquele ano) as águas do Velho Chico 
estarão passando pelos 477 km de canais”. Não passaram. Em outra 
ocasião, ele previu a entrega para o primeiro semestre de 2015. 

Nesse intervalo, Teixeira deixou o ministério, assumindo a Integra-
ção Nacional Gilberto Occhi, que afirmou na Câmara dos Deputados: 
“As águas estarão lá no segundo semestre de 2016”. Mais concentrado, 
e de posse de novos dados sobre os contratos e o andamento dos tra-
balhos, ele acabaria reconhecendo que a transposição só deverá ficar 
pronta em 2017. Ao longo desse período, o custo do empreendimento, 
que era de R$ 4,7 bilhões em 2007, pulou para R$ 8,2 bilhões em 2014. 
Aparentemente, não há mudanças à vista, nesse orçamento, embora 
fontes do ministério admitam tal possibilidade, “dada a necessidade 
de suplementação”. 

Na fase atual, as obras do Projeto de Integração chegaram a 76,7% 
de execução física: 77,9% no Eixo Norte e 74,9% no Eixo Leste. Os 
índices de execução física de cada meta são os seguintes: 1Norte: 
78,7%; 2Norte: 58,6%; 3Norte: 85,9%. 1Leste: 93,7%; 2Leste¨77,7% 
e 3Leste: 47,5%. 

No estágio de hoje, o túnel Cuncas 1, localizado entre Mauriti (Cea-
rá) e São José de Piranhas (Paraíba), está com 97,4% de execução física 
concluída, segundo o ministério. Contudo, outros dados apurados pela 

Execuções incluem canais, reservatórios e túneis
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revista O Empreiteiro revelam que os dois túneis – Cuncas 1 e Cuncas 
2 - estão completamente concluídos. Tanto é, que foram entregues em 
fevereiro deste ano (2015). 

Duas obras que não pararam
As obras dos túneis Cuncas 1, com 15,4 km de extensão, e do 

Cuncas 2, com 4 km de extensão, consideradas complexas, nunca pa-
raram, diferentemente de outras do projeto. Ambas foram entregues 
à reponsabilidade do consórcio formado pelas empresas Construcap, 
Ferreira Guedes e Toniolo, Busnello, que desde o início tratou de ava-
liar as diversas interfaces – logística, equipamentos e contingente 

Construtora atua em diversos  
lotes da Transposição

No Projeto de Integração do Rio 
São Francisco com as bacias hidro-
gráficas do Nordeste Setentrional, 
a S.A. Paulista é responsável pelas 
obras dos Lotes 1 e 2 do Eixo Nor-
te, que vão de Cabrobó a Salgueiro 
(PE), com mais de 99% dos trabalhos 
concluídos, além da execução das 
obras das Metas 1L, 2L e 3L.

A Meta 1L compreende a cap-
tação no reservatório de Itaparica até o reservatório de Areias, ambos em 
Floresta (PE). É uma meta piloto para testes do sistema de operação e apre-
senta 93,3% de conclusão.

A Meta 2L se inicia na saída do reservatório de Areias, em Floresta, e 
segue até o reservatório de Barro Branco, em Custódia (PE). Ela apresenta 
76,4% de execução. As obras passam pelos municípios de Floresta, Custódia 
e Betânia (PE).

Já a Meta 3L está situada entre o reservatório de Barro Branco, em 
Custódia, e o reservatório de Poções, em Monteiro (PB). Ela apresenta 
37,7% de execução. As obras passam pelos municípios de Custódia, Ser-
tânia e Monteiro (PB). 

Uma história que cresce com o País
Fundada formalmente como Toniolo, Busnello, em 1954, é hoje uma 

das mais sólidas empresas do Brasil, referência na construção pesada, cons-
trução de túneis, construção civil, urbanismo, saneamento, barragens, hi-
drelétricas e mineração. Especializada em perfuração de túneis, mineração 
subterrânea e desmonte de rocha, ágil na mobilização e execução de gran-
des obras, contribui com inovadoras soluções de engenharia na realização 
de cada projeto.

Em 2013, foi certificada com a ISO 9001:2008 em execução de obras de 
escavação subterrânea, mantendo até hoje.

Atualmente, a empresa possui a maior frota nacional de jumbos para 
perfuração subterrânea, num total de 32 equipamentos, de dois e três bra-
ços, operando continuamente. Além disso, possui equipamentos auxiliares 
de carregamento e transporte, plataformas elevatórias, sistemas de venti-
lação, entre outros. 

A Toniolo, Busnello faz parte da história do Brasil, tendo construído 
mais de 280 km de túneis, e realizado cerca de 500 obras pelo Brasil. 

Dentre as principais obras, destacam-se túneis da Rota do Sol (RS) 
- execução de quatro túneis rodoviários totalizando 1.150 m; túneis da 
Linha Amarela (RJ) – execução de dois túneis com 2.200 m cada; túnel 
Santa Luzia (Rodoanel Leste/SP) – execução de dois túneis totalizando 
2.100 m; e Complexo Jacobina de Mineração (Bahia) - contrato com a 
Yamana Gold há oito anos, atualmente desenvolve mais de 1 km de ga-
lerias por mês. 

- a fim de que, iniciados os trabalhos, não fosse surpreendido por 
nenhum risco de interrupção.

Em razão do planejamento inicial foram previstas soluções para 
alguns problemas, dentre eles, a carência de fornecimento de energia 
elétrica convencional. O consórcio teve de utilizar geradores, o que 
obviamente implicou custo adicional significativo. 

Na perfuração, foi previsto um plano de fogo controlado. Cada ci-
clo de detonação levou de 12 a 15 horas, empregando-se perto de 700 
kg de explosivos em cada etapa. O avanço médio das perfuratrizes 
hidráulicas (jumbos), ali utilizadas, foi da ordem de 4,5 m de túnel es-
cavado. Além desses equipamentos foram utilizadas pás-carregadeiras 
e caminhões convencionais nas operações para transporte de material 
escavado. O canteiro incluiu centrais de britagem e de concreto. 

 Um contingente de cerca de 1.600 profissionais foram distribuí-
dos em quatro frentes simultâneas de serviço, nas duas extremidades 
dos túneis 1 e 2 e em mais duas frentes de serviços em janelas de 
acesso intermediário. Na medida em que as perfurações avançavam, 
as equipes se deslocavam em sentido oposto, até as escavações se 
encontrarem. Foi considerado muito importante, durante todo o pro-
cesso de construção dos túneis, a expertise da Toniolo, Busnello, es-
pecializada em obras desse tipo. 

No conjunto, as empresas envolvidas nas obras do Projeto de In-
tegração do Rio São Francisco são as seguintes: Eixo Norte - Cario-
ca, Serveng, S. A. Paulista, Mendes Júnior, Queiroz Galvão, Ferreira 
Guedes, Construcap e Toniolo, Busnello; e Eixo Leste - Batalhões de 
Engenharia do Exército brasileiro e as empresas S.A. Paulista, Soma-
gue e FBS Engenharia.

Canais concretados abandonados foram 
tomados por areia e vegetação do sertão
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Só com as miniescavadeiras da YANMAR Série ViO você 
tem a o melhor custo-benefício do mercado, com maior 
economia de combustível e ergonomia de trabalho.

Yanmar é sinônimo de solução ideal para movimentar-se 
em locais de difícil acesso, como edi�cações, reformas 
internas, instalação de tubulações, paisagismo e outros.
Faça um teste de qualidade YANMAR e comprove!

Distribuição e assistência técnica em todo o território nacional.       Para mais informações: (19) 3801-9200 ou consulte nossos revendedores. 

Dimaq (MT)
Tel.: (65) 3685-1040
diego@dimaqcampotrat.com.br

Tramec (BA / SE)
Tel.: (71) 3391-1553
tramixequipamentos@tramixequipamentos.com.br

Tratomaq (PA / MA)
Tel.: (91) 3342-4400
tratomaq@tratomaq.com.br

Formáquinas  (CE / PI)
Tel.: (85) 3474-3819
formaquinas@formaquinas.com.br

Ecoeng (SP)
Tel.: (18) 3908-3358
eduardoecoengbr@gmail.com

Dafonte (RN / PB / PE / AL)
Tel.: (81) 3087-0266
dafonte@dafonte.com.br

Unyterra (RS)
Tel.: (54) 3238-8800
compras@tunyterra.com.br

Massuda Equipamentos (MS)
Tel.: (67) 3346-4533
massudamaquinas@gmail.com

Nova Fase Empilhadeiras (PR)
Tel: (41) 3344-4988 / (43) 3339-3046
comercial@novafaseempilhadeiras.com.br

Tractorgyn  (GO)
Tel.: (62) 3923-2871
carlos@ftractorgyn.com.br

Tratormaq (AP)
Tel.: (96) 3251-1017
tratormaq@tratormaquinas.com.br

Sermaq (PR / SC)
Tel.: (49) 3329-9994
sermaq@sermaq.com.br

Sami Máquinas (SP)
Tel.: (16) 3713-9600
comercial@samimaquinas.com.br

Yamadiesel (PR)
Tel: (41) 3555-3723
yamadiesel.minimaquinas@gmail.com
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Nova Filial - Osaco (SP)
Tel.: (11) 2284-2350
R. Frei Egídio Laurent, 341

Lass Máquinas (SP)
Tel.: (15) 3282-5109
augusto@lass.com.br

SOS Guindastes (SP)
Tel.: (19) 3542-7777
kleber@sosempilhadeiras.com.br

Tractorbel  (RJ / MG / ES)
Tel.: (31) 2105-1455
rafael@ltractorbel.com.br
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Segmento de construção multiúso também avança no Nordeste

Lúcio Mattos

Um complexo multiúso com prédios residenciais, comerciais e um 
hotel em Fortaleza (CE) terá suas primeiras unidades entregues 
no ano que vem. O empreendimento, que ocupa 92 mil m² de 

terreno, é uma parceria entre duas construtoras da Região Nordeste, a 
pernambucana Moura Dubeux e a cearense Otoch Empreendimentos, em 
que cada uma detém 50% do negócio.

Batizado de Evolution Central Park, o projeto contempla 18 torres, 
distribuídas entre seis módulos residenciais (15 edifícios), dois empresa-
riais e o complexo hoteleiro, tudo ao redor de uma praça de 10 mil m², 
com arborização e equipamentos de lazer.

Cerca de 80% da área construída será dedicada ao segmento resi-
dencial, 14% ao comercial e 6% ao hotel, explica Fernando Amorim, di-
retor Regional da Moura Dubeux para os Estados do Ceará e Rio Grande 
do Norte. “O VGV (valor bruto de venda) previsto para o empreendimento 
é de R$ 1 bilhão”, afirma.

O complexo ocupará parte de um terreno de 200 mil m² em que 
funcionou uma antiga fábrica de cerveja, implodida em 2010.

As obras começaram no final de 2013 e as primeiras oito torres resi-
denciais serão entregues em outubro de 2016, prevê Amorim. Os edifícios 

Complexo multiúso em Fortaleza (CE) 
compõe-se de 18 torres

Com valor bruto de venda de R$ 1 bilhão,  
Evolution Central Park contará com edifícios 
residenciais, comerciais e um hotel

são parte de três módulos, de características e valores diferentes: Broa-
dway Central Park, Metropolitan Central Park e Brooklin Central Park.

Evolution Central Park
O Broadway Central Park terá três torres de 21 andares cada, com 

126 apartamentos de três e quatro dormitórios. Trata-se do módulo em 
que as obras estão mais adiantadas (51% completas) – e 70% dos imó-
veis já foram comercializados.

O segundo módulo, Metropolitan Central Park, também terá três torres 
de 21 andares, mas com 210 apartamentos de três ou quatro dormitórios. 
Cerca de 50% das obras estão prontas e 85% dos imóveis já foram vendidos.

Os últimos edifícios residenciais a ser entregues no ano que vem 
fazem parte do Brooklin Central Park, que já está todo comercializado. A 
estrutura tem duas torres de 21 andares cada e 352 apartamentos. Nessa 
área, 46% das obras foram completadas.

O projeto do complexo multiúso ainda prevê outros três módulos re-
sidenciais, que ficarão para depois de 2017: Soho Central Park, American 
Central Park e Madison Central Park.

A parte comercial do empreendimento começará a ser entregue em 

Perspectiva de um dos módulos do projeto
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outubro de 2017. Com nome de ITC Central Park, serão duas torres de 
20 pavimentos cada (ITC 1 e ITC 2), com 720 salas e áreas que variam de 
28 m² a 533 m². Nos dois módulos empresariais, 18% das obras estão 
concluídas e 65% das unidades já foram comercializadas.

“O projeto é um novo conceito empresarial na cidade”, afirma o di-
retor Regional da Moura Dubeux. “O ITC 1 está sendo comercializado 
visando salas individuais, com perfil de profissionais liberais e pequenas 
empresas. O ITC 2 é para empresas que compram no mínimo quatro 
salas, tendo um perfil mais corporativo.”

O complexo hoteleiro, que recebeu o nome de Beach Class Central 
Park, terá capacidade para 193 quartos, segundo Amorim.

Mesa voadora
Entre as técnicas de construção utilizadas no empreendimento 

está a execução de lajes com forma do tipo mesa voadora, no ITC Cen-
tral Park, setor que reúne os edifícios comerciais. A estratégia permite 
que sejam concretados grandes módulos (a partir de 50 m²), sem que 
a forma precise ser desmontada para fazer o próximo nível - é possível 
içá-la com uma grua e posicioná-la no local em que será executada a 
laje seguinte.

Todas as obras são realizadas dentro do conceito de lean construc-
tion, com uso de ferramentas e filosofia de gestão da produção.

 

Ficha Técnica –  
Evolution Central Park em Fortaleza (CE)
- Localização: Fortaleza (CE)
- Área ocupada: 92 mil m²
- Área total do terreno: 165 mil m²
- Edifícios: 18 torres
 15 residenciais
 2 comerciais
 1 hotel
- VGV: R$ 1 bilhão
- Início das obras: 2013
- Empreendimento e construção: Moura Dubeux  
 e Otoch Empreendimentos
- Gerenciamento: Level Engenharia e PL Engenharia
- Projeto de arquitetura: Cia. de Arquitetura e Nasse Hissa
- Projeto estrutural: Hepta BSB
- Instalações prediais: JCV Instalações (projeto),  
 CS  Engenharia (Brooklin Central Park) e GR2 Engenharia   
 (Broadway Central Park e Metropolitan Central Park)
- Projeto de Fachada: Tecomat
- Climatização: Artech Projetos e Consultoria
- Terraplanagem: Mary Empreendimentos
- Fundações: Gusmão Engenheiros Associados e Tecnord  
 (projeto) e GNG Fundações
- Concreto: Apodi e Engemix
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Empreendimento terá 1,7 milhão de m2 de área 
construída. As primeiras 15 torres foram entregues

Lúcio Mattos

U
m empreendimento imobiliário com o intuito de 
estabelecer um bairro autossuficiente, quase uma 
minicidade, começa a ganhar corpo no município 
de Palhoça (SC), na Grande Florianópolis, distante 
20 km do centro da capital catarinense. Batizado de 
Cidade Pedra Branca, o plano urbanístico prevê um 
complexo multiúso com 1,7 milhão de m² de área 

construída, distribuída em 47 quadras, com cerca de 12 mil unidades 
habitacionais e comerciais. 

O valor bruto de venda de todos os imóveis – o chamado VGV no 
jargão imobiliário – é estimado em R$ 6 bilhões pela Pedra Branca Em-
preendimentos Imobiliários, administradora do negócio.

O projeto teve início em 1999, quando foi criada uma sociedade para 

Minicidade sustentável
Cidade Pedra Branca materializa 
o conceito de morar e trabalhar 
no mesmo lugar.  Até 2040, o local 
poderá reunir 80 mil pessoas entre 
residentes e não residentes 

incorporar uma fazenda de 250 ha, de propriedade dos investidores. No 
momento, 10% do que está em projeto já está implantado.

“A Pedra Branca é um modelo bem-sucedido de projeto urbanístico 
com práticas sustentáveis”, explica Renato Ramos, gerente de Negó-
cios do empreendimento. “Acreditamos que as cidades são a solução 
para termos um mundo mais equilibrado e sustentável, pois é nela 
que nossa realidade acontece. Se tivermos cidades mais humanas, mais 
compactas e conectadas, certamente caminharemos para um mundo 
mais sustentável.”

Desde os primeiros passos, a bússola foram os princípios do chamado 
“Novo Urbanismo”, uma corrente de pensamento urbanístico surgida nos 
Estados Unidos, nos anos 90 do século passado, que busca soluções para 
o crescimento exagerado das cidades modernas, dependentes do auto-
móvel. O diagnóstico, aplicado à maior parte dos aglomerados urbanos 
brasileiros, é de que, junto com a abertura de autopistas e avenidas lar-
gas, estabeleceu-se a prática de deslocamento da população por grandes 
distâncias entre o local de moradia e o de trabalho. 

Assim, ampliou-se a divisão entre os espaços comerciais e habitacio-
nais, fazendo com que o ambiente urbano perdesse a mistura e convi-
vência de diferentes públicos, distanciando o morador da própria cidade.

O plano do “Novo Urbanismo” - e da Cidade Pedra Branca, por con-
sequência - é recuperar o sentido de centro da cidade, estabelecendo 
moradia, trabalho, educação, comércio, serviços e lazer a distâncias con-
fortáveis para serem percorridas a pé ou de bicicleta.

Quando completo, em 2040, o projeto prevê um público circulante 
de 80 mil pessoas, metade morando e metade trabalhando ou estudando 
na Pedra Branca. Dessa forma, o bairro-cidade teria 40 mil moradores, 
30 mil pessoas que a ele viriam para trabalhar e 10 mil estudantes no 
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campus da Unisul (Universidade do Sul de Santa Catarina), em funciona-
mento no bairro desde 1996.

Atualmente, o empreendimento conta com 150 mil m² de área cons-
truída, incluindo 15 torres. Em 2013 foram entregues as duas primeiras 
quadras de uso misto, com dez edifícios de apartamentos, escritórios e 
lojas comerciais (Condomínio Pátio da Pedra), além de outros dois edifí-
cios de escritórios (Office Green e Inaitec).

Neste ano foi inaugurado o Passeio Pedra Branca, uma alameda co-

mercial que funciona como um shopping center a céu aberto, envolven-
do 30 operações, com supermercado, farmácia, loja de bicicletas e 11 
restaurantes. “Em agosto serão entregues mais 200 novos apartamentos 
e em 2016 outras 200 salas comerciais”, afirma Renato Ramos.

Atualmente, a Cidade Pedra Branca tem 5 mil moradores, outras 5 
mil pessoas que vão ao bairro diariamente para trabalhar e 7 mil estu-
dantes. Cerca de 200 empresas já estão instaladas no complexo, que 
respondem por aproximadamente 6 mil empregos.

Empreendimento combina áreas construídas com extensas áreas verdes
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Setores agroalimentar, têxtil e pesca são estratégicos no Estado

Fundação Clinton
A atenção à sustentabilidade no empreendimento fez com que a Ci-

dade Pedra Branca fosse convidada pela Fundação Clinton (a ONG criada 
pelo ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton) a participar de uma 
iniciativa chamada Desenvolvimento do Clima Positivo, parte da Clinton 
Climate Initiative.

A ONG dos Clinton trabalha com governos e empresas em todo o mundo para 
desenvolver soluções locais, que sejam sustentáveis econômica e ambientalmente. 

O programa para o qual a Cidade Pedra Branca foi convidada visa apoiar o plane-
jamento e implementação de empreendimentos imobiliários e estabelecer padrões 
pelos quais os construtores possam medir o impacto sobre o clima.

O projeto de Palhoça é o único da América do Sul entre os 18 proje-
tos selecionados pela Fundação Clinton.

Os investidores
A Cidade Pedra Branca é um empreendimento que tem dois só-

Lúcio Mattos – Joinville (SC)

Lançado há três anos, um programa estratégico para ampliar a compe-
titividade da indústria catarinense entra agora em sua fase final. O chama-
do PDIC (Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense), desenvolvi-
do pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), define 
os caminhos que os 16 setores mais representativos do setor no Estado 
querem e devem seguir, tendo em vista o horizonte de 2022. O grande obje-
tivo é identificar as oportunidades e dificuldades à frente da indústria cata-
rinense, para posicionar esses negócios em situação de destaque nacional e 
internacional, explica o presidente da Fiesc, Glauco José Côrte.

Durante a primeira fase do programa, concluída em abril de 2013, 
foi realizado um estudo detalhado para cada uma das seis regiões ca-
tarinenses (Norte, Oeste, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Serrana 
e Sul). A pesquisa, que envolveu empresas, universidades, sindicatos 
e prefeituras, com a realização de painéis por todo o Estado, identifi-
cou as tendências tecnológicas, oportunidades e os setores industriais 
com maior capacidade de impulsionar a economia estadual.

No final, o estudo chegou a 16 segmentos, classificados como Setores 
Portadores de Futuro para a indústria estadual, posicionados como prioritá-
rios: agroalimentar, bens de capital, celulose e papel, cerâmica, construção 
civil, economia do mar, energia, indústrias emergentes, meio ambiente, me-
talomecânica e metalurgia, móveis e madeira, produtos químicos e plástico, 
saúde, tecnologia da informação e comunicação, têxtil e confecção e turismo.

Rotas estratégicas
Após a definição dos setores, passou-se à segunda fase do PDIC, a 

investigação da situação atual de cada segmento industrial para definir o 
ponto em que se deseja chegar em 2022, identificar os desafios e propor 
soluções, no que a Fiesc chamou de Rotas Estratégicas Setoriais – em 
outras palavras, estabelecer o caminho a seguir. Nessa fase, já concluída 
para 12 setores, foi realizado o planejamento em si, baseado em estudos 
e com a participação de especialistas setoriais de cada uma das regiões.

Mapa para novos negócios
Algumas tendências e dificuldades 

valem para todos os setores catarinen-
ses e até nacionais, como a necessida-
de de reforço na qualificação da força 
de trabalho. Mas foram identificadas 
também dificuldades regionais, como 
o adensamento das cadeias produtivas.

A Fiesc identificou como ingre-
diente decisivo na competição indus-
trial futura não só a concorrência en-
tre empresas, mas também a disputa 
entre cadeias de valor. Assim, companhias complementares que traba-
lham integradas e fortalecem uma cadeia têm maior chance de ocupar 
uma posição de destaque. Analisando os fluxos de insumos e produtos 
acabados que chegam e saem do Estado, estudos do PDIC apontaram 
que Santa Catarina tem elos em falta em algumas cadeias. O desafio, 
para o bem de todos os negócios envolvidos, é desenvolver ou atrair 
companhias que ocupem esses vazios.

Para solucionar esse problema, a Fiesc trabalha com o governo 
catarinense na criação de uma agência governamental apenas para 
atrair investimentos ao Estado, explica Côrte. “Ela vai se concentrar 
em questões críticas, com a atração de projetos de alto valor e base-
ados em inovação, com foco na melhoria do ambiente de inovação, 
o desenvolvimento de setores prioritários e a construção da marca 
e imagem de Santa Catarina como destino global de investimentos”.

Fatores críticos
Outras dificuldades, identificadas como “fatores críticos” nas rotas 

estratégicas do PDIC, são velhas conhecidas. O presidente da Fiesc enu-
mera: “Falta de infraestrutura adequada para o escoamento da produ-
ção, inexistência de políticas públicas focadas em setores estratégicos, 
baixa transparência nas regulamentações e marcos legais, burocracia 
que dificulta a interação entre a indústria e a academia e a falta de 
investimentos consistentes em pesquisa, desenvolvimento e inovação.”
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Glauco José Côrte, da Fiesc: 
Identificar oportunidades
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Geradores na Ponte de Laguna (SC)
A conclusão do projeto da ponte Anita Garibaldi, em Laguna (SC), pro-

põe a resolução de um dos piores gargalos do trânsito catarinense, no trecho 
sul da BR-101, que em alta temporada chega a registrar filas de até 20 km. 
Trata-se da segunda maior ponte estaiada em funcionamento no Brasil - a 
primeira é a do Rio Negro, no Amazonas. As obras da ponte de Laguna 
começaram em 2012, e a Motormac Rental iniciou a parceria ainda no ano 
de 2013, como fornecedora exclusiva do maquinário necessário para a cons-
trução da estrutura.

Durante essa jornada, a utilização dos equipamentos locados pela Mo-
tormac Rental foi primordial ainda na fase inicial, quando os geradores for-
neceram energia para a montagem das balsas. Após isso, foram necessários 
geradores para suprir o canteiro e a usina de concreto, mantendo contínuo 
o uso nas balsas. Quando a estrutura já estava pronta, as plataformas eleva-
tórias, também locadas pela Motormac, foram os principais equipamentos 
utilizados para deslocamento dos profissionais. 

Destaque para as jornadas de 20 horas de operações ininterruptas ne-
cessárias para o cumprimento do cronograma de entrega da obra. A deman-
da total de locação foi de 45 equipamentos, que permaneceram durante 
dois anos na obra, incluindo 20 geradores de energia, oito plataformas, dois 
manipuladores telescópicos e 15 torres de iluminação.

cios, a Família Gomes e a ESPB (Espírito Santo Property Brasil). A 
Família Gomes é proprietária da Cerâmica Portobello, uma compa-
nhia que fabrica porcelanatos, pisos e revestimentos cerâmicos com 
sede em Tijucas (SC), com receita líquida de R$ 950 milhões em 
2014. A família também possui uma empresa de soluções logísticas 
em Itajaí (SC), a Multilog.

A ESPB tem sede em São Paulo (SP) e é uma sociedade entre os 
portugueses Grupo Espírito Santo-Rioforte e o empresário brasileiro 
Oscar Americano. 

Cidade Pedra Branca (SC)
- Localização: Palhoça (SC) - Grande Florianópolis
- Área construída projetada: 1,7 milhão de m²
- Área construída atual: 150 mil m²
- Unidades habitacionais e comerciais previstas: 12 mil
- Valor Bruto de Venda (VGV): R$ 6 bilhões*
- População esperada: 80 mil pessoas
- População atual: 17 mil pessoas**
- Investidores: Família Gomes e ESPB  
 (Espírito Santo Property Brasil)

*Estimado pelo empreendimento/**Incluindo público flutuante
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Lúcio Mattos

A menos de um ano de completar 90 anos, a ponte Hercílio Luz, 
em Florianópolis (SC), está em obras para garantir a sustentação 
e a integridade da estrutura, antes de dar início à restauração de 

fato. Os trabalhos que estão em andamento fazem parte de um contrato 
de R$ 10,3 milhões, firmado em fevereiro entre o Governo do Estado e a 
construtora Empa S.A. – Serviços de Engenharia, controlada pelo grupo 
Teixeira Duarte. 

As obras que estão sendo realizadas são consideradas de emergên-
cia, necessárias para que as etapas seguintes de recuperação aconteçam 
em segurança, sem risco de colapso de alguma parte da estrutura. Estão 

Obras emergenciais preparam  
recuperação definitiva da ponte Hercílio Luz 
Intervenções somam R$ 10 milhões e visam instalar 
torres de sustentação para estabilizar estrutura;  
ponte completa 90 anos em 2016

sendo erguidas quatro torres de sustentação na parte inferior, uma es-
trutura provisória que será retirada ao fim da restauração.

Os trabalhos começaram em abril e têm prazo de entrega previsto para 
outubro. No momento, cerca de 100 operários e 40 máquinas estão envol-
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Cartão-postal de Florianópolis, ponte tem 820 m  
de extensão e está interditada desde 1991

Obras incluem serviços submersos, 
a 30 m da superfície do mar
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vidos no processo, que emprega até mergulhadores, trabalhando a 30 m de 
profundidade. O setor de Engenharia do Departamento Estadual de Infraes-
trutura (Deinfra) avalia que em torno de 50% do trabalho já foi realizado.

Talvez o maior símbolo da capital catarinense, a Hercílio Luz está 
totalmente interditada ao tráfego de pessoas ou de veículos há mais de 
20 anos, desde 1991. A estrutura, a maior ponte pênsil do Brasil, foi tom-
bada pelo Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico do Município 
de Florianópolis no ano seguinte.

As obras de restauração de fato ainda não têm prazo para começar. 
O governo catarinense espera receber em julho uma proposta da em-
presa norte-americana American Bridge, herdeira das duas companhias 
que construíram a Hercílio Luz nos anos 20 do século passado, as firmas 
associadas Byington&Sundstrom.

Em abril, uma equipe da American Bridge visitou a Hercílio Luz para 
avaliar a situação e pediu um prazo de 90 dias para apresentar uma pro-
posta. Em maio os funcionários da empresa norte-americana retornaram 
a Florianópolis, para uma nova avaliação. O governo de Santa Catarina 
tem verbas de R$ 130 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) para a recuperação.

O plano é utilizar o mesmo projeto encomendado à empresa fran-
cesa L’Engerrot, no final dos anos 90, que inclui o reforço das bases das 
torres principais, dos blocos de ancoragem, reforço das fundações das 

torres dos viadutos, troca das barras de olhal, recuperação dos elemen-
tos estruturais do vão central e torres principais, recuperação da pista de 
rolamento e a reforma da passarela de pedestres no lado norte, além da 
construção de outra passarela no lado sul.

A dificuldade da recuperação está na complexidade da obra, por ser 
uma estrutura antiga e com muitos detalhes técnicos. A American Bridge 
diz que o detalhamento exige especificar até os tipos de parafusos que 
serão utilizados e como serão ajustados.

Muitas das barras de olhagem, por exemplo, estão trincadas ou rom-
pidas. Articuladas, essas estruturas são móveis, para que possam oscilar 
na horizontal e na vertical, para acomodar a ponte aos movimentos pro-
vocados pelo vento ou por veículos de pesos diferentes que a atravessam.

Após a restauração, a expectativa do Deinfra é que a Hercílio Luz 
absorva o equivalente a 12% do tráfego de 178 mil veículos que atra-
vessam do continente à Ilha de Santa Catarina e vice-versa, diariamente, 
através das pontes Colombo Machado Salles e Pedro Ivo Campos. Recu-
perada, a Hercílio Luz acomodaria 22 mil veículos/dia.

Construção, interdição e ensaio de recuperação
A ponte Hercílio Luz foi construída entre novembro de 1922 e maio 

de 1926, quando foi inaugurada para ser a primeira ligação viária entre 
a Ilha de Santa Catarina e o continente. A primeira interdição pelo seu 
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mau estado de conservação aconteceu em janeiro de 1982, quando a 
estrutura ainda respondia por mais de 40% do tráfego que ia e vinha de 
Florianópolis, recebendo quase 30 mil veículos diariamente.

Seis anos depois, a Hercílio Luz foi reaberta à travessia de pedestres, 
bicicletas, motos e veículos de tração animal, mas em julho de 1991 
seria totalmente fechada novamente, com a posterior retirada do piso 
asfáltico do vão central, para aliviar o peso sobre ela.

Em 1997, a L’Engerrot foi contratada para traçar o projeto de recu-
peração, a um custo de US$ 5 milhões – o plano foi entregue em 2002, 
mas só seria anunciado em 2005. A primeira fase da obra, a recuperação 
dos acessos nas duas cabeceiras, foi orçada a um custo de R$ 26 milhões 
na época.

Em 2008, o governo catarinense lançou um edital para a segunda 
fase da recuperação, estimada em R$ 170 milhões, que inicialmente 
estava prevista para ter sido concluída em 2012 – o consórcio ven-
cedor era liderado pela construtora Espaço Aberto. Em junho do ano 
passado o governo estadual decidiu rescindir o contrato, alegando que 
a empresa não cumpria o cronograma de obras. A construtora, por sua 
vez, dizia ter suspendido os trabalhos porque o Estado não realizava 
os pagamentos. Em agosto de 2014, o Deinfra anunciou oficialmente a 
rescisão e o governo começou a negociar com a TDB Produtos e Servi-
ços como empresa substituta – três meses depois, porém, a companhia 
desistiu do contrato.

Em dezembro do ano passado, o Tribunal de Justiça de Santa Catari-
na aceitou um recurso da construtora Espaço Aberto e suspendeu a con-
tinuidade das obras (apesar de elas não estarem em andamento), mas 
a Procuradoria-Geral do Estado reverteu a decisão dias depois, abrindo 
caminho para a contratação da Construtora Roca.

O governo e a nova empresa passaram janeiro negociando ajus-
tes contratuais e a Roca terminou por também desistir das obras, 
alegando riscos de novas interdições dos trabalhos pela Justiça e 
possíveis prejuízos.

Em fevereiro, o Governo do Estado assinou contrato com a Empa 
S.A. – Serviços de Engenharia, que atualmente trabalha na ponte Her-
cílio Luz.

Ficha Técnica - Obras Ponte Hercílio Luz
- Inauguração: maio de 1926
- Última interdição: julho de 1991
- Comprimento: 821 m
- Vão-livre: 339 m
- Altura do vão pênsil: 30,8 m
- Altura das torres: 74 m
- Peso: 5.000 t
- Obras de sustentação:
 Construtora: Empa 
 Valor do contrato: R$ 10,3 milhões
 Início dos trabalhos: abril de 2015
 Término previsto: outubro de 2015
- Trabalhos:
 Movimentação/organização das estruturas metálicas  
  das torres 1, 2, 3 e 4
 Montagem dos andaimes da torre TA1 
 Montagem da balsa para apoio do guindaste/   
  mergulhadores e transporte de materiais
 Preparação das estruturas metálicas do módulo III da torre TA1
 Forma e armação das bases de apoio a montagem dos   
  tubos dos contraventos
 Atividades de mergulho (filmagem)
 Ensaio do guindaste sobre a balsa
 Desmontagem dos acessos e guarda-corpos da TA1   
  (contrato anterior)
 Montagem de acesso ao píer
 Preparação/montagem dos equipamentos de mergulho na balsa
 Pintura das boias de sinalização
 Instalação dos equipamentos de mergulho na balsa
 Concretagem do piso da área de vivência e viga da rampa do cais
 Manutenção da Grua Torre 02
 Descarregamento de estruturas metálicas
 Montagem das balsas para apoio aos mergulhadores e   
  transporte de materiais
 Mobilização e preparação do equipamento de mergulho
 Teste e qualificação dos soldadores
 Desmontagem de estruturas de madeira do contrato anterior
 Supressão vegetal do canteiro de obras e praça de montagem
 Montagem das boias de sinalização de navegação

Fontes: Deinfra (Departamento Estadual de Infraestrutura) e Governo do Estado de Santa Catarina
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Lúcio Mattos – Joinville (SC)

A inauguração da primeira fábrica da BMW na América Latina, 
em outubro do ano passado, fez muita gente ouvir falar pela 
primeira vez de uma pequena cidade do norte de Santa Ca-

tarina, de pouco mais de 30 mil habitantes. A expectativa era que o 
investimento de R$ 600 milhões na fábrica de Araquari (170 km de 
Florianópolis), hoje ocupando um terreno de 500 mil m² à margem 
da BR-101, fosse suficiente para atrair uma série de fornecedores 
da montadora alemã à região – o que não se confirmou, pelo menos 
até o momento.

Nos bastidores da indústria de autopeças catarinense há quei-
xas de que os alemães têm se mostrado bem menos abertos à na-
cionalização de componentes do que o esperado, mas isso não quer 
dizer que o município não tenha se beneficiado da sua chegada.

Farol de crescimento
Vinda da BMW ainda não trouxe a enxurrada  
de fornecedores que Araquari (SC) esperava, mas 
colocou a cidade no mapa de negócios brasileiro

Fabricante de parafusos e porcas 
também está se instalando em Araquari: 
Investimento de R$ 143 milhões
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Se a montadora não atraiu diretamente o volume de novos negócios 
que se esperava, acabou servindo como um chamariz, que fez com que ou-
tras empresas descobrissem o município. A grande vantagem competitiva 
que a vinda dos alemães tornou notória, explica Clenilton Carlos Pereira, 
secretário de Desenvolvimento Econômico de Araquari, é a logística: “Somos 
cortados por duas estradas federais (BR-101 e BR-280), há quatro portos 
disponíveis (São Francisco do Sul, Itapoá, Itajaí e Navegantes) em um raio 
de 100 km, estamos localizados entre duas capitais estaduais (Curitiba-PR e 
Florianópolis-SC), somos vizinhos da cidade mais populosa de Santa Catari-
na (Joinville), e São Paulo está a apenas 500 km de distância”.

Novos investimentos
De olho nesses benefícios e também em possíveis fornecedores da 

BMW, o grupo VTO criou um Polo Empresarial quase vizinho à montadora 
– a 1 km da fábrica, no km 67 da BR-101. A área total é de 636 mil m², 
com 58 terrenos disponíveis. São 53 lotes entre 2.000 m² e 8.000 m² e 
outras cinco grandes áreas com 20 mil m² cada.

Além das redes de abastecimento de água e energia elétrica, o em-
preendimento aposta também em uma infraestrutura que incluirá uma 
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rede de vias pavimentadas, sistema de drenagem pluvial, ciclovia e é 
servido por uma rede de gás natural.

Lançado em junho, a VTO espera que o polo empresarial esteja ple-
namente ocupado em dois anos, até 2017, com a estimativa de 50 em-
presas instaladas, segundo Danielli Simões, responsável pela supervisão 
comercial do negócio.

“A BMW foi um elemento dinamizador da economia local”, afir-
ma Danielli. “O polo poderá receber empresas sistemistas (voltadas à 
cadeia automobilística), atuantes em logística, armazenagem ou na 
operação fabril).”

 Também não se pode dizer que a empresa alemã não tenha atra-
ído nenhum novo negócio a Araquari. Duas empresas fornecedoras de 
logística à BMW - transportam os veículos da montadora nos grandes 
caminhões chamados de “cegonhas” - estão se instalando em terrenos 
ao longo da BR-101, segundo o secretário de Desenvolvimento do mu-
nicípio. A Tegma Gestão Logística ocupará uma área de 80 mil m² e a 
Brazul se instalará em outra, com 60 mil m².

Outra empresa a caminho de Araquari é a Ciser, maior fabricante de 
porcas e parafusos da América Latina, que está construindo uma unidade 

A fábrica da BMW tem capacidade para 
produzir até 32 mil automóveis por ano

Linha de montagem da BMW 
em sua fábrica catarinense
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com a previsão da conclusão das obras em janeiro de 2016. A transferên-
cia das operações, no entanto, será gradual – a primeira etapa, concluída 
em abril, foi a mudança do processo de preparação da matéria-prima. 
Cerca de 25% de todos os trabalhos, iniciados em julho do ano passado, 
já foram realizados.

A nova planta da empresa estava planejada para Joinville, em um 
terreno que chegou a ser terraplenado. Problemas nas condições do solo 
e alterações na urbanização do entorno, porém, levaram à opção por 
Araquari. Entre as razões para a escolha da cidade vizinha, a Ciser lista 
uma maior facilidade na solução dos entraves burocráticos, a disponibi-
lidade de mão de obra e o “visível fortalecimento de um vetor de cresci-
mento naquela região”.

Além da BMW e da Ciser, nos últimos cinco anos o município atraiu 
também outras grandes empresas, entre as quais a fabricante de moto-
bombas Franklin Electric, a indústria de plásticos Durín, a sul-coreana 
Hyosung (fios de elastano), Global Housing (construção civil) e Fort Lev, 
que fabrica reservatórios de água.

A maior preocupação do município no momento é como fazer com 
que o avanço siga um ritmo ordenado. “A questão para nós hoje não é se 
vamos crescer, mas como vamos crescer”, comemora de forma contida o 
secretário de Desenvolvimento. “Não há muito o que fazer para segurar 
o crescimento.”

de 90 mil m² em um terreno de 280 mil m², localizado na Estrada Rio 
do Morro. Com sede no município vizinho de Joinville, a companhia tem 
suas operações divididas em seis endereços e vê vantagens na consoli-
dação em uma só estrutura, como ganhos de produtividade, aumento de 
capacidade e melhoras no processo produtivo e na logística – além da 
possibilidade de trabalhar em três turnos, um limite imposto à fábrica na 
região central de Joinville.

O investimento total da Ciser na mudança será de R$ 143 milhões, 

ArAquAri em números

População
2010 - 24 mil

2014 - 31 mil

PIB (Produto Interno Bruto)

2009 – R$ 297 milhões

2010 – R$ 423 milhões

2011 – R$ 512 milhões

2012 – R$ 570 milhões

2015 – R$ 700 milhões*

Arrecadação municipal
2009 - R$ 29 milhões

2015 - R$ 100 milhões*

*Estimado
Fonte: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e Prefeitura de Araquari
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Central Eólica Trairi (CE)
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José Carlos Videira

A 
água sempre foi um recurso muito abundante no Brasil, 
tanto para o abastecimento quanto para a geração de 
energia elétrica. Mas o cenário tem mudado nos últimos 
anos, e o País enfrenta hoje grave crise hídrica que com-
promete o potencial de geração hidráulica e tem obri-
gado o acionamento do parque de geração termelétrica. 
Isso encarece o custo da energia e não diminui o risco 

Usinas eólicas já representam 
5% da matriz elétrica brasileira
Em tempos de crise hídrica, 
que reduz a capacidade dos 
reservatórios das hidrelétricas, 
a fonte oriunda dos ventos que 
sopram em abundância no Brasil 
ganha relevância e gera, além de 
eletricidade, oportunidades para a 
cadeia produtiva

de apagões, haja vista que as terme-
létricas em operação no País não fo-
ram concebidas para complementar o 
sistema por períodos tão prolongados.

A construção de novas hidrelétricas 
no País, além de demandar longo tempo 
entre construção e geração, acarreta im-
pactos ambientais que exigem contrapar-
tidas complexas, principalmente quando 
há comunidades nas áreas alagadas. “A 
geração de energia hidráulica está cada 
vez mais complicada no Brasil”, avalia 
Guilherme Oliveira Arantes, da área de Fi-
name do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES-Fina-
me). Ele participou de evento da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos (Abimaq), em junho, em São Paulo, sobre as oportunidades no 
setor eólico para a indústria brasileira. 

Segundo Arantes, qualquer grande projeto nessa área, necessaria-
mente, terá de ser feito na Região Norte do País. Outro complicador, na 
opinião do presidente do Conselho de Energia Eólica da Abimaq, Roberto 
Veiga. “O custo para a transmissão encarece, sem contar a perda de 
energia ao longo dos milhares de km das linhas para distribuir a energia 
até os grandes centros consumidores no Sul e Sudeste”, afirma.

Diante desse quadro, cresce no Brasil a busca pela geração de energias 

Veiga, da Abimaq: Geração  
de oportunidades

MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA
(PoR fonTES EM oPERAção)

Tipo Quantidade

Hidrelétrica 199

Termelétrica 2.677

Eólica 264

Pequena Central Hidrelétrica 475

Nuclear 2

Central Geradora Hidrelétrica 506

Fotovoltaica 23

TOTAL 4.146

                                                      Fonte: Aneel
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alternativas, ou complementares à hidráulica. Nesse sentido, a eletricidade 
produzida com a força dos ventos ganha cada vez mais espaço na matriz ener-
gética brasileira. Não é à toa que o Brasil subiu quatro posições no ranking 
mundial de capacidade instalada dessa matriz no ano passado. “O ano de 2014 
foi marcante para o nosso setor, com a adição ao sistema de 2,5 GW de po-
tência instalada”, lembrou a presidente da Associação Brasileira de Energia 
Eólica (Abeeólica), Elbia Gannoum. Segundo ela, isso fez do Brasil o 10º país no 
mundo em capacidade e o 4º que mais acrescentou potência no ano.

No Brasil, atualmente, estão em operação 271 parques eólicos, segun-

do a Abeeólica, que estima existir mais de 3.200 torres eólicas instaladas. 
De 1998 até 2019, terão sido investidos no setor quase R$ 80 bilhões, mé-
dia de R$ 4 bilhões por ano, ou R$ 9 bilhões anuais, se forem considerados 
somente os anos a partir de 2012, de acordo com a entidade.

A capacidade instalada da energia eólica no Brasil é de 6,6 GW, res-
ponsável por garantir cerca de 5% da matriz elétrica brasileira. Essa fonte, 
segundo a Abeeólica, já ocupa a terceira posição da escala renovável no 
País. Elbia acrescenta que o Brasil também foi considerado um dos pa-
íses mais atrativos para investimentos em energia renovável, citando o 

Tractebel investe R$ 1,8 bilhão para erguer  
termelétrica com mina de carvão

A Tractebel Energia vai mais que dobrar a sua capacidade atual instalada 
de energia eólica no País. Hoje, com seis parques eólicos, a maior geradora 
privada de energia do Brasil produz 159,4 MW. Com a entrada em operação 
dos 11 parques eólicos no Complexo Campo Largo, na região da Chapada Dia-
mantina, na Bahia, a capacidade da Tractebel com a energia dos ventos saltará 
para 326,7 MW, em 2019. O início das obras para a instalação do complexo 
está previsto para 2016, assim que for concedida a licença de instalação.

“A fonte que mais cresceu nos últimos três anos na Tractebel foi a eóli-
ca”, afirma o diretor-presidente da empresa, Manoel Zaroni Torres. Segundo 
ele, esse crescimento está em linha com a diversificação do portfólio da 
companhia e o investimento em fontes renováveis.

O empreendimento faz parte do investimento de R$ 3,6 bilhões da Tractebel para aumentar sua capa-
cidade de produção e diversificação de suas fontes de energia. Com capacidade de 7.044 MW, a empresa 
concentra hoje quase 80% de sua produção de energia na matriz hidráulica, seguida de termelétrica, com 
16% do total. As fontes complementares, que incluem energia eólica, representam hoje 5% do total produ-
zido pela companhia, ou 365 MW, dos quais 44% (159,4 MW) de eólicas.

Mas a empresa também não descuida das demais matrizes energéticas de seu negócio. Tanto que, me-
tade do investimento anunciado está destinado à construção de uma termelétrica a carvão no Rio Grande 
do Sul. “As obras da usina termelétrica Pampa Sul/Miroel Wolowski começaram neste mês de julho, após a 
obtenção da licença de instalação”, informa o presidente. Segundo Torres, a UTE Pampa Sul, de R$ 1,8 bilhão, 
é a obra mais complexa do ponto de vista de engenharia, devido à sua dimensão e localização.

Movida a carvão, a Usina Pampa Sul, de 340 MW de capacidade instalada, está sendo construída na 
cidade de Candiota (RS). A construção está a cargo da chinesa SDEPCI, e o empreendimento deverá entrar em operação em janeiro de 2019. 

A UTE Pampa Sul vai aproveitar o potencial da maior jazida de carvão conhecida do Brasil. Segundo a empresa, dados da Aneel apontam que as 
reservas brasileiras de carvão ocupam o 10º lugar no ranking mundial, totalizando 7 bilhões de t. (José Carlos Videira)

 Torres: Diversificação com 
fontes renováveis

Central Eólica Mundaú (CE)
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Perspectiva da Usina Pampa Sul: 
Termelétrica vai custar R$ 1,8 bilhão

Diferenciais na construção de parque eólico
 A Seta Engenharia atua em grandes obras, principalmente na construção civil para geração de energia limpa. O modal eólico concentra-se nas regiões Nor-

deste e Sul do País, fato esse que torna a implantação dos parques diferenciada em vários aspectos.
A água é relevante nesse tipo de projeto. No Sul é um item em abundância, devido ao alto nível do lençol freático, diferente do Nordeste, onde a escassez da 

água dificulta ainda mais os serviços de terraplenagem. Porém, nas duas regiões, a obtenção de água de qualidade para dosagem do concreto e demais serviços é, 
em geral, proveniente de poços artesianos devidamente licenciados. 

Além disso, as obras de parques eólicos no Nordeste têm logística diferenciada das do Sul, devido à distância dos grandes centros, o que dificulta o acesso a 
fornecedores de insumos para a construção e aumenta o custo com produtos, com fretes e mobilizações. 

Com relação à geologia das regiões, a areia do Sul assinala a necessidade de fundações profundas, tais como estacas com hélice, cravadas e escavadas. No 
Nordeste, o terreno rochoso, com alguma presença de solos sedimentares, possibilita a execução de fundações diretas, com ou sem o auxílio de chumbadores, nos 
casos mais extremos se utilizam estacas-raiz, bem mais esbeltas que as robustas estacas utilizadas no Sul.
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“Climatescope 2014”, que classificou 
o País como o 2º mais atrativo mun-
dialmente e o 1º colocado no ranking 
para a América Latina e Caribe.

A presidente da Abeeólica diz 
que a contribuição da fonte não se 
restringe à esfera energética. “Ga-
nhos sociais para a comunidade, 
fixação do homem no campo, au-
mento de oferta de emprego e renda 
por meio dos arrendamentos de ter-
ras são alguns dos benefícios sociais 
transversais à fonte eólica”, diz.

Oportunidades
No Brasil, a indústria eólica está em franca expansão, na contramão 

da crise. O crescimento do setor eólico no Brasil ainda traz oportunida-
des para a indústria nacional de componentes e também para empresas 
de engenharia e construção. Segundo Veiga, um parque eólico, em mé-
dia, tem de 13 a 15 torres para gerar cerca de 30 MW. “Todas as obras 
de infraestrutura necessárias para a implantação do parque, construção 
e pavimentação de vias de acesso, fundações, que levam cerca de mil t 
de concreto, envolvem obras de engenharia”, ressalta.

MAIoRES gERAdoRAS PoR CAPACIdAdE  
InSTALAdA no PAíS 

(USInAS EM oPERAção)

Posição Agentes do Setor Potência Instalada 
(kW)

1º Companhia Hidro Elétrica do São 
Francisco - Chesf 10.615.131

2º Furnas Centrais Elétricas 9.907.492

3º Centrais Elétricas do Norte do 
Brasil - Eletronorte 9.191.214

4º Tractebel Energia 7.323.818

5º Itaipu Binacional 7.000.000

6º Petrobras 6.715.075

7º Companhia Energética de São 
Paulo - Cesp 6.649.820

8º Cemig Geração e Transmissão 6.167.594

9º Copel Geração e Transmissão 4.929.407

10º AES Tietê 2.652.050

Fonte: Aneel

Elbia: “2014 foi marcante 
para o setor”

Para Bruno Araújo, do Programa do BNDES de Apoio ao Desenvol-
vimento do Setor de Bens de Capital (BNDES ProBK), as cadeias de su-

A Intertechne é uma empresa de Consultoria, Projetos de Engenharia, e 
Gerenciamento de Obras de geração de energia, metrô, aeroportos, portos, 
ferrovias, óleo e gás e outras obras de infraestrutura, com uma larga e bem 
sucedida experiência no setor, em todas suas etapas: estudos de viabilidade, 
projetos básicos, projetos executivos e gerenciamento da construção.

Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Macaé - Brasil 

Neuquén - Argentina | Cidade do México - México

SOLUÇÕES CRIATIVAS
E SOB MEDIDA PARA

GRANDES OBRAS

Bacia de Campos | Brasil

Metrô de São Paulo - Linha 15 | Brasil

UHE Belo Monte - 11.233 MW | BrasilExpansão do Aeroporto Internacional do Galeão | Brasil
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Soluções em geradores de energia
A Pramac, marca de grupos geradores de energia e torres de iluminação, 

fornece soluções para todos os segmentos de mercado, incluindo empresas e 
atividades recreativas, entre outras situações.

Os grupos geradores de energia são basicamente divididos em duas li-
nhas, explica a empresa: portáteis (menor porte em 3.600 RPM, gasolina ou 
diesel – monofásicos) e estacionários (maior porte em 1.800 RPM, diesel – 
trifásicos), estes com modelos silenciados e abertos.

Quanto à aplicação, a Pramac esclarece que é necessária análise pre-
liminar da solução a ser proposta até definir qual o melhor equipamento, 
entendendo o uso do grupo gerador. 

De acordo com a empresa, as melhores opções do mercada são equipamentos 
profissionais produzidos com componentes de qualidade e projetados segundo 
normas técnicas rigorosas, resultando em máquinas fortes, robustas e resistentes. 
Outro fator diferencial é o correto dimensionamento das cargas e a automação 
do gerador para entrar em funcionamento em curto espaço de tempo (segundos); 
e, sem dúvida, a concepção total do projeto e sua instalação, por profissionais 
especializados do setor, visando cumprir seu papel de solução eficaz. 

InvESTIMEnTo EM EnERgIA EÓLICA no BRASIL

Ano Potência Acrescida  
(Em MW)

Investimento  
(Em R$ milhões)

1998 5,0 22,50

1999 12,5 56,25

2002 3,0 13,50

2003 1,8 8,10

2004 4,8 21,60

2006 208,3 937,35

2007 10,2 45,90

2008 77,8 350,10

2009 278,0 1.251,15

2010 330,4 1.486,80

2011 498,7 2.244,15

2012 1.083,4 4.875,48

2013 952,1 4.284,41

2014 2.495,5 11.229,85

2015 3.868,5 17.408,07

2016 2.981,6 13.417,25

2017 1.577,5 7.098,75

2018 2.483,8 11.177,12

2019 904,0 4.067,78

Total 17.776,9 79.996,11

Fonte: Abeeólica

primento estão se estruturando no Brasil no setor metal-mecânico para 
atender esse crescimento das eólicas. “Empresas estão diversificando 
suas atuações para entrar nesse nicho ou se associando a empresas de 
capital estrangeiro, absorvendo tecnologia”, diz. 

Araújo informa que o BNDES ProBK tem dotação de R$ 1,5 bilhão. O 
objetivo do programa é incentivar o aumento da capacidade produtiva e 
da prestação de serviços, modernização de instalações, fusões e aquisi-
ções e inovações no setor de bens de capital.

Veiga afirma que no Brasil, o potencial de energia eólica é de 350 
GW, somente com torres até 100 m. “Todas as hidrelétricas juntas so-
mam 80 GW” compara. Segundo ele, quando a participação da energia 
eólica atingir 20% da matriz elétrica do Brasil, vai garantir mais confor-
to e segurança ao sistema. 

“Quanto mais o País substituir o hídrico por qualquer outra fonte, 
vai sobrar mais água guardada nos reservatórios para os períodos de 
estiagem, como o que estamos vivenciando neste momento no Brasil”, 
ressalta o presidente do Conselho de Energia Eólica da Abimaq.

Eólicas pelo mundo
- Representam 370 GW
- 241 mil turbinas instaladas, em 14 anos
- No ano passado, recorde de 51,5 GW gerados por eólicas, 
equivalentes a cinco Itaipus
- Na Dinamarca, atende 39,1% da demanda de energia 
- Na Europa, representa 10,2% da demanda e atende 73 
milhões de consumidores
- Na China, cresceu 45% no ano passado
- Na Espanha, representa quase 60% do consumo

No Brasil, até 2019 
- 333 parques
- Mais de 3.100 aerogeradores
- 18 GW em operação

Fonte: Conselho de Energia Eólica da Abimaq/Abeeólica

Fonte: Abeeólica/Aneel

MATRIZ ELÉTRICA (gW)

Gás Natural

Óleo

Carvão

Nuclear

Hidrelétrica

Biomassa

Eólica

PCH

12,9
9,4%

4,8
3,5%

85,2
62,1%

12,5
9,1%

6,6
4,8%

9,6
7,0%

2,0
1,5%

3,6
2,6%
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Consolidação  
em projetos hidrelétricos

A Intertechne, empresa de consultoria, projetos de 
engenharia e gestão de obras, possui bem-sucedida ex-
periência em estudos de viabilidade, projetos básicos e 
executivos e gerenciamento de construção nas áreas de 
energia, metrôs, ferrovias, portos, óleo e gás, entre outras. 

Fundada em 1987, ampliou ao longo do tem-
po sua atuação, adquirindo e desenvolvendo novas 
tecnologias de análise e elaboração de iniciativas. 
O escritório principal da Intertechne se localiza em 
Curitiba (PR). 

A experiência no segmento de centrais hidrelé-
tricas está consolidada em obras, como: UHE Belo 
Monte, UHE Cana Brava, UHE Estreito, UHE Garibal-
di, UHE Irapé, UHE Salto Caxias, UHE Santo Antônio, 
UHE Sinop e UHE Teles Pires. 

No exterior, destacam-se: UHE Caculo Cabaça 
(Angola), UHE Chaglla (Peru), UHE El Cajón (México), 
UHE Laúca (Angola), UHE Manduriacu (Equador), UHE 
Mphanda Nkuwa (Moçambique) e UHE Palomino (Re-
pública Dominicana).

Na área de transportes, desenvolve, por exemplo, 
trabalhos para o Metrô de São Paulo, projeto de ex-
pansão dos aeroportos de Viracopos e Galeão e Nova 
Subida da Serra de Petrópolis (BR-040/RJ).

Já no segmento de óleo e gás, destaque para pro-
jetos básicos e detalhados para manutenção de 31 
plataformas na Bacia de Campos.

Fábrica da Honda em SP  
é abastecida com energia do Sul

A energia elétrica produzida pelos ventos de 
Xangri-lá, município do litoral gaúcho, a cerca de 130 
km de Porto Alegre (RS), abastece toda a demanda da 
fábrica da Honda Automóveis, localizada a mil km de 
distância, na cidade paulista de Sumaré (RS). A mon-
tadora japonesa, por intermédio da Honda Energy 
Brasil, investiu R$ 100 milhões para montar seu pri-
meiro parque eólico no mundo, com capacidade para 
gerar 95 mil MW/ano, o equivalente ao consumo de 
uma cidade com cerca de 35 mil habitantes.

Num terreno de 3,27 milhões de m², o parque da 
Honda abriga nove aerogeradores, instalados numa 
área de 30 mil m². Com torres de 94 m de altura e pás 

com 112 m de diâmetro, cada equipamento pode produzir 3,075 MW. Segundo a Honda, 
não existe no Brasil nenhum parque com equipamentos com essas dimensões.

Inaugurado em novembro do ano passado, o parque da Honda Energy registrou, em maio, 
6.121 MW de energia, seu melhor desempenho desde o início da operação. Além de atender 
toda a demanda de energia elétrica da fábrica, com capacidade de produção de 120 mil car-
ros por ano, também gerou energia excedente, que foi vendida no mercado livre.

Com os bons resultados da usina de Xangri-lá, a empresa estuda a possibilidade de 
estender o uso dessa energia limpa para a sua nova fábrica, que está sendo construída 
em Itirapina, também no interior de São Paulo. A companhia, no entanto, ressalta que a 
energia eólica, por enquanto, está concentrada para uso apenas na planta automotiva de 
Sumaré. (José Carlos Videira)

Usina de Xangri-lá, no litoral 
gaúcho, abastece fábrica da 

Honda em Sumaré (SP)

As responsabilidades pelo aumento na conta de luz
Cláudio J. D. Sales* 

A revisão extraordinária das tarifas, visando a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras, 
em fevereiro, elevou a conta de luz em 23,3%. A “Bandeira Tarifária”, que dá um sinal econômico ao consumidor 
para aumentos na geração de energia, continuará vermelha por todo o ano (pleno acionamento das termelétricas) e 
deverá impactar em 16,3% a tarifa. Há ainda os reajustes regulares das distribuidoras que, no ano, são estimados em 
10%. Somadas essas parcelas, em 2015 o custo da energia elétrica terá, aproximadamente, um acréscimo de 50%.

A causa dos aumentos, segundo o governo, e na palavra da própria presidente da República, seria essencial-
mente a falta de água. Mas a análise objetiva dos números não corrobora esta tese governamental. A escassez de 
oferta, decorrente da hidrologia desfavorável, mas também dos atrasos na entrada em operação de usinas e linhas de 
transmissão, é responsável por apenas 54% do aumento. Outros 35% decorrem do aumento do encargo CDE (Conta 
de Desenvolvimento Energético) cobrado na conta de luz. Os 11% restantes decorrem de erros de gestão do governo 
que levaram as distribuidoras à descontratação involuntária e as forçou a comprar grandes volumes de energia a 
preços elevados no mercado de curto prazo.

É indispensável compreender esses fatos para se ter uma perspectiva realista do futuro. 
Na Medida Provisória 579 de 2012 o governo atribuiu à CDE a obrigação de arcar com subsídios até então bancados pela tarifa via outros encargos (CCC e RGR). Os 

recursos viriam do Tesouro. No início isso foi verdade, mas em 2015 deixou de ser e os consumidores de energia, que pagaram R$ 1,7 bilhão para a CDE em 2014, terão que 
pagar R$ 18,9 bilhões este ano. Um aumento de 1.013%. Olhando para o futuro, ou o Tesouro volta a fazer os aportes ou essa parte do aumento da conta de luz veio para ficar. 

Quanto ao custo da energia comprada pelas distribuidoras, o governo deve promover leilões de energia existente com maior antecedência para diminuir os 
riscos e os custos para as concessionárias e consumidores finais. 

*Claudio J. D. Sales é presidente do Instituto Acende Brasil
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Redução de reservatórios amplia 
crise hídrica e energética
Viés ideológico equivocado, 
preconceito e interesses políticos 
não confessados têm contribuído 
para reduzir reservatórios dos 
aproveitamentos hidrelétricos.  
O resultado, em tempos de seca, 
pesa na sociedade e nas  
atividades produtivas

em Juiz de Fora (MG) há 125 anos, e Usina de Monjolinho, construída em São 
Carlos (SP), há 123. 

O País chegou aos anos 1970 e 1980 com um portfólio de empreendi-
mentos de reconhecimento internacional: os aproveitamentos pioneiros do rio 
São Francisco; aqueles que exploram o potencial da bacia do rio Paraná; e os 
aproveitamentos na Amazônia e nas demais regiões. Jupiá, Ilha Solteira, Itaipu, 
Tucuruí, Jirau, Santo Antônio e, hoje, Belo Monte, são algumas das hidrelétri-
cas que constituem mostruário da evolução brasileira em obras desse tipo. 

Essa evolução, os riscos inerentes e os cuidados para evitá-los na fase de 
projeto e execução e os debates em torno da segurança que as grandes bar-
ragens exigem, além de uma política ambiental que tem inibido a construção 
de reservatórios de acordo com a escala dos aproveitamentos, constituíram 
os temas principais do recente 30º Encontro Nacional de Grandes Barragens, 
realizado em Foz do Iguaçu, organizado pelo Comitê Brasileiro de Barragens 
(CBDB) e pela Itaipu Binacional.

Jorge Miguel Samek, diretor-geral brasileiro de Itaipu, deu o tom das ma-
nifestações do encontro, ao afirmar, na instalação dos trabalhos: “A falta de 
informações mais aprofundadas, somada a questões ideológicas e a interesses 
políticos obscuros, tem desembocado no preconceito contra a construção de 
barragens, especialmente para a formação de reservatórios de usinas hidrelé-
tricas consideradas, por parte da opinião pública, como prejudiciais ao meio 
ambiente e às populações do entorno. Infelizmente, a influência desse con-
texto equivocado tem contribuído para aumentar o rigor das exigências para 
o licenciamento dessas obras em nosso País, a ponto de paralisá-las ou de 
provocar a redução sistemática do tamanho das barragens em novos projetos, 
para evitar possíveis embargos”. 

Esse viés equivocado leva ao subaproveitamento do maior potencial hídri-
co do planeta (13%) que está aqui, no Brasil, 80% dos quais, na região ama-
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Nildo Carlos Oliveira

C
onstruir barragens, para os mais diversos usos, é ativida-
de milenar. Começaram a ser feitas e exploradas há mais 
de 4 mil anos. No Brasil, a engenharia de barragens tem 
sido uma das mais avançadas. E, se elas originalmente 
multiplicaram-se pelo País afora, em pequenos municípios, 
para atendimento de necessidades locais, com o passar do 
tempo foram aumentando de tamanho e capacidade tanto 

para abastecimento quanto para geração de energia. No Brasil, duas das pri-
meiras usinas hidrelétricas mais longevas são a Usina de Marmelos, construída 
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zônica. O caso mais evidente e, no entanto, exemplarmente justificável, dadas 
as circunstâncias ambientais, geográficas e urbanas, mas que não deve ser 
argumento técnico generalizado para outros aproveitamentos, é Belo Monte.

Concebida para gerar 11.233 MW a fio d´água, essa hidrelétrica poderá 
gerar, em períodos de seca, apenas 4.500 MW daquele volume. Contudo, con-
siderando os altos investimentos e a necessidade de uma geração mais está-
vel, já está sendo cogitada a construção de uma barragem de acumulação a 
montante, no rio Iriri. Ele nasce na Serra do Cachimbo e deságua no rio Xingu. 
Essa barragem só será construída depois de estudos e projetos que garantam a 
necessária segurança do entorno, sem nenhum sacrifício das áreas e do hábi-
tat de tribos indígenas. Com ela, Belo Monte poderá assegurar geração maior 
nos períodos de estiagem do rio Xingu. 

O presidente do Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB), engenheiro 
Brasil Pinheiro Machado; o engenheiro Fábio De Gennaro Castro, coorde-
nador do 30º Congresso; o engenheiro Carlos Henrique Medeiros, diretor 
técnico do CBDB, e Ricardo Aguiar Magalhães, diretor de comunicações do 
comitê, analisaram, para a revista O Empreiteiro, o conteúdo e o alcance 
do evento no contexto da evolução da engenharia brasileira de barragens. 

Oposição e interesses obscuros
Brasil Pinheiro Machado diz que a colaboração da Itaipu Binacional, 

na realização do congresso, foi uma demonstração da importância que ela 

está conferindo às atividades de ino-
vação e desenvolvimento tecnológico 
nos segmentos de engenharia de re-
cursos hídricos, meio ambiente e sus-
tentabilidade. Lembra que a constru-
ção de barragens é o meio correto para 
permitir o uso racional dos recursos 
hídricos, armazenando água para uso 
nos períodos de estiagem e retendo as 
cheias nos períodos em que elas ocor-
rem e podem provocar catástrofes.

Embora construir barragens seja 
uma prática milenar, nas últimas dé-
cadas ela vem sendo objeto de oposições, sob o argumento de que provo-
cam modificações no meio ambiente, com os reservatórios interferindo no 
hábitat das populações, contíguo às margens dos rios. 

“Contudo”, diz ele, “como em qualquer outra obra ou atividade hu-
mana, há que se procurar aumentar os benefícios da população afetada e 
diminuir ou mitigar os impactos”.

O presidente do CBDB reconhece a complexidade do problema, pois as 
populações próximas aos locais de construção de barragens tendem a consi-
derar os “supostos efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a interferência 

Brasil Pinheiro Machado: 
Interesses de fornecedores 
atrapalham
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em seu modo de vida”. E têm dificuldade de entender ou avaliar objetiva-
mente os benefícios. Estes, em particular no caso de geração hidrelétrica, 
são apreciados mais positivamente pelas populações urbanas, que moram 
longe dos canteiros das obras e não sofrem as suas consequências.

Por causa disso, segundo o engenheiro, o governo e os demais res-
ponsáveis por esses empreendimentos precisam desenvolver ações que 
mitiguem os efeitos ambientais locais. E precisam difundir a importância 
e custo econômico e social da disponibilidade dos benefícios colocados à 
disposição das populações afetadas. 

Ele acredita, porém, que, apesar das dificuldades e mesmo da incom-
petência das instituições públicas e privadas no trato da divulgação para 
prestar informações corretas às populações, “há interesses espúrios, na-
cionais e internacionais, interferindo no processo”. Enfatiza: “Parte desses 
interesses parece ter origem em fornecedores de equipamentos destinados 
a outros tipos de geração elétrica”. 

Reservatórios de usos múltiplos
O engenheiro Fábio De Gennaro Castro entende que, “se quisermos 

crescer, como país, precisamos de energia. Mas, de energia preferencial-
mente renovável, não poluente e barata, como é o caso das hidrelétricas”. 
Para isso, é preciso utilizar o potencial hídrico disponível, com tecnologia 
dominada e mundialmente reconhecida de alto padrão.

“Poderemos pensar em usinas reversíveis, próximas dos grandes cen-

tros de consumo, que atendam a ponta do sistema e ajudem a equilibrá-lo 
eletricamente. Mas como viabilizar isso? Com planejamento adequado e 
adoção, nos projetos, do conceito de reservatórios de usos múltiplos, com 
volume de regularização de vazões.”

De Gennaro afirma que a usina hidrelétrica de Itaipu se encaixa, como 
uma luva, no modelo de reservatório de que está falando. “O porte, o pro-
jeto, a concepção constituem demonstração concreta de uma obra de in-
tegração de dois países que buscaram o mesmo objetivo. Os usos múltiplos 
que o lago propicia e a forma como integrou o desenvolvimento regional 
são exemplares do que estou analisando.”

Estruturas de valor estratégico
O engenheiro Carlos Henrique Medeiros, diretor técnico do Comitê, 

destaca, em linhas gerais, a atual legislação de segurança de barragens 
e considera que a engenharia brasileira, nesse caso, trabalha com estru-
turas de valor estratégico para o desenvolvimento do País. E considera 
que ela está atenta à complexidade e interfaces dessas obras com os 
variados setores da sociedade. 

Sobre a questão do preconceito difundido contra a construção de 
barragens, especialmente aquelas para a formação de reservatórios de 
usinas hidrelétricas, ele afirma que o CBDB vem procurando manter a 
isenção e a transparência necessárias. “Mas estamos preparados para o 
debate e a defesa do nosso posicionamento, em relação à engenharia de 
barragens. Sabemos do valor desses empreendimentos para o abasteci-
mento humano e animal, indústria e produção de alimentos. O radicalis-
mo se combate com bons argumentos, embasados no relato de casos de 
sucesso e aprendizado de lições sobre experiências malsucedidas”. 

Ele reconhece que já houve soluções equivocadas e que um grande pas-
sivo de empreendimentos não atende às exigências ambientais com base na 
resolução Conama nº 1, promulgada em 1986, que trata da obrigatoriedade 
de impactos ambientais.

“Não quero dizer com isso que erradicamos os impedimentos para a ob-
tenção de licenciamento para a construção de barragens. A solução para um 
novo cenário de caráter positivo reside no diálogo e na transparência, no de-
senvolvimento dos estudos e projetos em todas as suas fases e que atendam 
aos requisitos legais.”

Já Ricardo Aguiar Magalhães, diretor de comunicações do CBDB, diz 
que há conflito entre as diversas formas de geração de energia, cada 

Experiência em linhas de montagem 
A MCM Montagens Industriais é uma empresa especializada em engenharia, com foco em serviços de montagem e ma-

nutenção eletromecânica industrial. Presente com obras em todo o Brasil, a MCM atua em diversos segmentos industriais, 
como cimento e cal, embalagens, siderurgia e metalurgia, indústria têxtil, química, automobilística, offshore, petróleo e gás, 
papel e celulose e infraestrutura. 

Um dos projetos de maior destaque da empresa foi na Crown Embalagens, produtora de latas. A marca possui cinco fábricas no 
País e, em quatro delas, a MCM esteve presente na montagem eletromecânica das linhas de produção. O desafio iniciou-se em 2008, 
com a montagem da primeira linha da fábrica em Estância (SE). Em seguida, montou duas linhas na unidade de Ponta Grossa (PR). 

Paralelamente, iniciou-se a execução do projeto de uma segunda linha de produção, novamente em Estância (SE). O trabalho 
continuou na fábrica de Teresina (PI) e, logo após, iniciou-se a montagem de mais uma linha na unidade de Cabreúva (SP).

 A parceria com a Crown trouxe reconhecimento. Hoje, a MCM é considerada uma das principais montadoras especia-
lizadas em latas do Brasil, uma prova importante que reforça ainda mais o compromisso e qualidade nos serviços prestados. 

Usina de Marmelos foi a primeira a gerar energia no País
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uma demarcando seu território, “infelizmente, muitas vezes, pelo ataque 
às demais formas”. Segundo ele, a geração de energia será cada vez mais 
complementar e que, cada região, tem suas peculiaridades de geração e 
consumo. “Mas há espaço para todas as formas, desde que viabilizadas 
economicamente pela iniciativa privada ou politicamente pelos interes-
ses do Estado.”

Ele concorda com a afirmação de que o rigor das exigências para licen-
ciamento de obras de barragens foi necessário como contraponto às novas 
demandas surgidas nas últimas décadas. Afinal, a população cresceu e, com 
ela, os conflitos em torno das possibilidades de exploração da água e da terra. 
“Mas”, afirma, “os dois lados do conflito amadureceram e estão prontos para 
o diálogo, uma vez que a engenharia vem cumprindo o seu papel, atendendo, 
com estudos e projetos consistentes, as exigências ambientais colocadas”. 

A conclusão dos debates e dos encontros paralelos entre palestran-
tes conflui para o pensamento do presidente do CBDB, Brasil Pinheiro 
Machado: “... na medida em que as populações se urbanizam e avançam 
em seu processo civilizatório, aumentam as exigências por mais luz elé-
trica, transporte, saneamento, moradia. Tudo isso significa energia, que 
pode ser obtida a partir de diversas matrizes. Mas a principal continua 
a ser a hidráulica”.

Hoje, a redução das dimensões dos reservatórios tem contribuído para 
aumentar os impactos da crise hídrica e do preço da energia elétrica. 

Projetos integrados,
diagnósticos detalhados
e a certeza de contratar
especialistas em recuperação 
de Obras de Arte Especiais.

A Finger & Sommer acredita que projetos inteligentes impactam positivamente na 
vida das pessoas. Uma prova disto é nossa atenção especial à recuperação e manu-
tenção de pontes, viadutos e passarelas. Ser inteligente é trabalhar na prevenção de 
problemas, e com isso garantir a segurança e a mobilidade das pessoas. Por esta ra-
zão, atuamos em todas as fases de um projeto e nossa equipe é altamente qualifica-
da para recuperar e vistoriar estas estruturas. Através de nosso método de trabalho 
e equipe, estamos preparados para gerar diagnósticos completos em inspeções e  
certos de encontrar a melhor solução técnica e econômica para o desenvolvimento 
de projetos de recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais.

Projetos de Recuperação, Reforço e Reabilitação 
de Obras de Arte Especiais
Pontes, viadutos, passarelas e Passagens inferiores

· Estudo Hidrológico para validação da seção de vazão;
· Projeto Geométrico para correção de traçado;
· Projeto de reforço e recuperação estrutural;
· Projeto de reforço de fundações;
· Especificações Técnicas e Orçamentação.

· Vistorias Cadastrais, Rotineiras e Especiais ;
· Laudos Técnicos de Estabilidade Estrutural
· Levantamentos de Geometria
· Caracterização e Diagnóstico de Materiais por
  Ensaios Destrutivos e Não Destrutivos

Vistorias de Obras de Arte Especiais
Pontes, viadutos, passarelas e Passagens inferiores

Acesse
www.fingersommer.com

São Paulo: (11) 5185.8664
Rio de Janeiro: (21) 3231-9085
Porto Alegre: (51) 3217.7241

50 anos com foco na diversificação 
Uma das principais empresas de engenharia consultiva da América Latina para 

os mercados de energia e infraestrutura, a Leme Engenharia completa 50 anos com 
o desafio de manter seu ritmo de crescimento em meio a um contexto econômico 
adverso. Para isso, aposta na diversificação de serviços, setores e países onde atua.

“No Brasil, queremos ampliar nossa atuação para projetos de ferrovias, 
mobilidade urbana, portos e aeroportos. Estamos atentos também para o 
potencial de crescimento do setor de gás. Fora do País, o foco permanecerá 
em projetos de energia. Desde o início desse ano, estamos buscando uma 
participação em países onde ainda não atuamos, como Colômbia e Bolívia”, 
revela Cláudio Maia, diretor de Operações da empresa.

A Leme Engenharia iniciou suas atividades em 1965, quando seus pri-
meiros representantes integraram o consórcio responsável pela elaboração 
dos projetos e supervisão das obras da usina hidrelétrica Mascarenhas (ES). 
No decorrer dos anos, a empresa se tornou referência em projetos hidrelé-
tricos e sistemas elétricos para transmissão e distribuição de energia. “Estu-
damos e projetamos mais de 50 aproveitamentos hidrelétricos, 24 mil km de 
linhas de transmissão e 70 subestações de extra-alta tensão”, lembra Maia.

A empresa encerrou 2014 com faturamento de R$ 265 milhões e envol-
vida em importantes projetos e estudos, como as usinas hidrelétricas Jirau e 
Belo Monte, no Brasil; Sopladora e Toachi Pilatón, no Equador; Alto Maipo, 
no Chile; Quitaracsa, no Peru; e Bajo Frio, no Panamá. 
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Lúcio Mattos

A Copel (Companhia Paranaense de Energia) tem um plano de in-
vestimentos de R$ 2,576 bilhões para este ano, valor 7% maior 
que o volume aportado em 2014, que foi recorde para a empre-

sa. Os recursos serão aplicados na construção de duas novas usinas 
hidrelétricas (no Paraná e no Mato Grosso), quatro complexos de ge-
ração eólica no Estado do Rio Grande do Norte, reforço e extensão das 
linhas de transmissão, exploração de gás natural no interior do Paraná 
e a expansão de seu braço de telecomunicações.

As duas hidrelétricas em construção receberão um total de R$ 503 
milhões. A maior delas, a Baixo Iguaçu, fica no sudoeste do Paraná, en-
tre os municípios de Capitão Leônidas Marques e Capanema, em uma 
área vizinha ao Parque Nacional do Iguaçu, próxima à fronteira com a 
Argentina. A planta, uma parceria entre a Copel (30%) e a Neoenergia 
(70%), receberá neste ano um aporte de R$ 158,5 milhões da Companhia 
Paranaense de Energia e quando ficar pronta terá capacidade de geração 
de 360 MW.

Ao final de junho a Usina de Baixo Iguaçu ainda estava com as obras 
paralisadas, situação que persiste desde junho do ano passado, um ano 
depois do início dos trabalhos, em julho de 2013. Uma decisão do TRF 
(Tribunal Regional Federal) da 4ª Região mandou que se interrompessem 
as obras, exigindo que o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade) se manifestasse antes da emissão da licença de 
instalação. Com a paralisação, um novo cronograma de trabalhos será 

Copel planeja investir R$ 2,57 bilhões  
em 2015, inclusive no Nordeste
Projetos envolvem quatro complexos eólicos, 
duas novas hidrelétricas, exploração  
de gás natural no Paraná, sede da empresa,  
e expansão de braço de telecomunicações

elaborado, uma vez que as obras não poderão obedecer ao prazo inicial 
de entrega, fixado em abril de 2016.

A outra hidrelétrica em construção fica em Colíder (MT), cidade de 
30 mil habitantes a 630 km de Cuiabá. Quando completa, a usina terá 
capacidade de gerar 300 MW de energia, o suficiente para abastecer um 
município de 850 mil habitantes. O valor investido pela Copel nas obras 
em 2015 será de R$ 345,1 milhões. Até junho, 85% das obras já tinham 
sido realizadas e a barragem já havia sido concluída. A previsão de inau-
guração é abril do ano que vem.

Atualmente, a Copel tem 19 hidrelétricas próprias em funcio-
namento, todas no Paraná. No total, 89% de toda a capacidade de 
geração de energia da companhia (de um total de 5.455 MW) vem 
dessas usinas.

Parques eólicos 
Ainda no segmento de geração, a companhia disponibilizará R$ 162 

milhões neste ano para o desenvolvimento de parques eólicos no Es-

Investimentos da Copel em 
parques eólicos são crescentes

E n e r g i a  |  I n v e s t i m e n t o s



tado do Rio Grande do Norte. O plano da Copel é ter 28 centrais em 
funcionamento no Estado até 2019, divididas em cinco complexos, um 
investimento total de R$ 3 bilhões que será capaz de disponibilizar 663 
MW de energia, o equivalente a 12% de toda a capacidade de geração 
presente da empresa. Desse total, 331 MW estão programados para ser 
integrados à rede em 2015.

O maior aporte neste ano (R$ 90 milhões) será no Complexo Eólico 
Cutia, que terá sete centrais para transformar vento em eletricidade, 
com capacidade total de 129 MW, a ser completado em 2017. O segundo 
no ranking de investimentos é o Complexo Bento Miguel - com capaci-

dade de gerar 136 MW, receberá R$ 50 milhões em 2015 e tem previsão 
de inauguração final em 2019.

Um terceiro empreendimento, o Complexo São Miguel do Gostoso, 
com capacidade de geração de 108 MW, receberá da Copel R$ 22,6 mi-
lhões neste ano – esse campo é administrado em parceria com a france-
sa Voltalia, que possui 51% no negócio.

Em fevereiro foi inaugurado o Complexo São Bento, com quatro 
parques de geração (94 MW). Até junho, três dos sete parques que o 
Complexo Brisa Potiguar terá já estavam prontos. Este é o maior de 
todos em construção (183,6 MW), com 68 aerogeradores de 2,7 MW 
cada. As torres chegam a 89 m de altura, com um diâmetro de rotor 
de 122 m.

“No segundo semestre começam a operar os quatro parques res-
tantes do Complexo Brisa Potiguar (108 MW) e os quatro do Complexo 
São Miguel do Gostoso (54 MW da Copel)”, afirma o diretor da Copel 
Renováveis, Ricardo Dosso.

Transmissão
A Copel vai destinar R$ 532 milhões à sua rede de transmissão, 

espalhada por nove Estados. Parte dos recursos será distribuída pelas 
cinco linhas de transmissão próprias: Araraquara-Taubaté (R$ 144 mi-
lhões), Bateias-Curitiba Norte (R$ 42 milhões), Assis-Londrina (R$ 19,7 

Usina em Colíder (MT), uma das mais importantes 
em construção no País, terá capacidade para 

atender cidade de quase 1 milhão de habitantes
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milhões), Foz do Chopim-Realeza (R$ 17,5 milhões) e Figueira-Londrina/
Foz do Chopim Osório (R$ 10,5 milhões).

Outras quatro sociedades de propósito específico para distribuição 
receberão R$ 257,9 milhões, incluindo SPE Matrinchã Transmissora de 

Energia (R$ 104,9 milhões), SPE Guaraciaba Transmissora de Energia (R$ 
96,9 milhões), SPE Cantareira Transmissora de Energia (R$ 45,3 milhões) e 
SPE Mata de Santa Genebra Transmissão (R$ 10,8 milhões). A Subestação 
Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo, receberá R$ 40,2 milhões.

Gás natural
Em conjunto com outros três sócios (Bayar Empreendimentos e Par-

ticipações, Petra Energia e Tucumann Engenharia e Empreendimentos), a 
Copel criou em setembro de 2014 a Paraná Gás, uma empresa para ex-
ploração e produção de gás natural na Bacia do Paraná, na região oeste 
do Estado – a participação da Copel no negócio é de 30%.

O início dos levantamentos para a prospecção está previsto para o 
segundo semestre, o que deve envolver parte dos R$ 100 milhões que 
a Companhia Paranaense de Energia reservou para investir na empresa 
neste ano. Desde sua criação, foi investido R$ 1,7 bilhão no negócio.

Telecomunicações
O braço de telecomunicações da empresa, a Copel Telecom, plane-

ja investir R$ 107,7 milhões neste ano, na ampliação de sua rede de 
serviços. Em 2014 a companhia triplicou sua participação de mercado, 
atingindo 22 mil clientes servidos por transmissão de dados residencial 
e corporativa em fibra óptica.

Proteção contra erosão regressiva
A dissipação de energia a jusante de vertedouros é uma preocupação recorrente e de suma importância em projetos 

hidráulicos. Esta observação é feita pelo engenheiro Marcos Vinicius Andriolo e pelo geólogo Eduardo de Oliveira, ambos dos 
quadros técnicos da Copel, em trabalho que eles apresentaram durante o XXX Seminário Nacional de Grandes Barragens. 

O trabalho toma como exemplo a Usina Hidrelétrica Colíder, com potência instalada de 300 MW, que está 
sendo construída no rio Teles Pires, a 680 km da foz, entre os municípios de Nova Canaã do Norte e Itaúba, no 
Estado do Mato Grosso. O reservatório abrange os municípios de Itaúba, Nova Canaã do Norte, Colíder e Cláudia. 

Segundo o trabalho, a dissipação de energia a jusante de vertedores é uma preocupação recorrente e de suma 
importância em projetos hidráulicos. 

Devido à baixa resistência aos esforços do fluxo apresentado pelo arenito do sítio da usina, uma considerável 
erosão a jusante da estrutura de dissipação de energia poderia ocorrer. Desta forma, a escolha do sistema de 
proteção do end-sill da bacia de dissipação se tornou um ponto primordial do projeto. Pormenor: não havia dispo-

nibilidade de materiais nas imediações do sítio, com alta resistência ao fluxo.  
Outro fator preponderante considerado no trabalho: a tentativa de reproduzir, em modelo hidráulico reduzido, o real comportamento erosivo 

do arenito. É que a formação da barra amplificava a erosão no pé das estruturas de concreto devido as correntes de retorno.
Os ensaios em modelo reduzido revelaram a formação de intensa barra a jusante, independentemente da configuração da bacia de dissipa-

ção. Esta barra amplificava a erosão no pé das estruturas de concreto devido às correntes de retorno. Assim, outro desafio foi tentar reproduzir 
em modelo reduzido o real comportamento erosivo do arenito.

Os resultados obtidos indicaram que o processo erosivo atingia profundidade perto de 12 m e desprotegia a fundação da bacia de dissipação. 
Com este resultado, a jusante do trecho revestido de concreto, foi previsto um trecho de 90 m de extensão revestido por enrocamento de diâme-
tro médio de 0,95 m, para evitar a erosão regressiva do arenito e a formação de barras conforme ficou indicado nos ensaios no modelo reduzido.

Ancoragem
Marcos Vinicius Andriolo e Eduardo de Oliveira mostram, em seu trabalho, que a ancoragem de proteção contra a erosão regressiva tem a 

finalidade de proteger as estruturas de concreto de forma a evitar que ela prejudique a fundação da estrutura.
Segundo eles, alguns projetos preveem a execução de cortina com estacas verticais tangentes, com diâmetro variando entre 0,80 m e 1 m, 

formando uma parede-diafragma. 
Na UHE Colíder foi previsto um cut-off ao longo da extremidade de jusante do defletor. O trabalho conclui que o uso do modelo hidráulico 

reduzido mostrou-se indispensável para determinar a profundidade do cut-off contra a erosão regressiva. (Nildo Carlos Oliveira)

Investimentos de R$ 532 
milhões em transmissão
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Plano de investimentos CoPel 2015
Segmento Empreendimentos
Geração Hidrelétricas - R$ 503 milhões

Usina Colíder (MT) – R$ 345 milhões
Usina Baixo Iguaçu (PR) – R$ 158 milhões
Parques Eólicos - R$ 162 milhões
Complexo Eólico Cutia (RN) – R$ 90 milhões
Complexo Bento Miguel (RN) – R$ 50 milhões
Complexo São Miguel do Gostoso (RN) – R$ 22 milhões

Transmissão R$ 532 milhões
Linha de Transmissão Araraquara-Taubaté – R$ 144 milhões
Linha de Transmissão Bateias-Curitiba Norte – R$ 42 milhões
Linha de Transmissão Assis-Londrina – R$ 19,7 milhões
Linha de Transmissão Foz do Chopim-Realeza – R$ 17,5 milhões
Linha de Transmissão Figueira-Londrina/Foz do Chopim Osório – R$ 10,5 milhões
SPE Matrinchã Transmissora de Energia – R$ 104,9 milhões
SPE Guaraciaba Transmissora de Energia - R$ 96,9 milhões
SPE Cantareira Transmissora de Energia - R$ 45,3 milhões
SPE Mata de Santa Genebra Transmissão - R$ 10,8 milhões

Subestação Paraguaçu Paulista R$ 40,2 milhões
Copel Distribuição R$ 784,7 milhões
Paraná Gás R$ 100 milhões
Copel Telecomunicações R$ 107,7 milhões
Total R$ 2,576 bilhões

Fonte: Copel (Companhia Paranaense de Energia)
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Estatal revê 
prioridades para 2015/2019
Novo plano de negócios e gestão,  
de US$ 130,3 bilhões, representa 
corte de US$ 90 bilhões em relação 
ao plano anterior e redireciona 
recursos para exploração e produção 
com ênfase no pré-sal. Só 12% irão 
para obras de abastecimento, área  
de atuação de 90% das empresas  
de engenharia industrial

Nildo Carlos Oliveira

O 
novo conselho de administração da Petrobras, presi-
dida por Aldemir Bendine, deixou claro, no dia 29 de 
junho deste ano, no processo que reavalia o extenso 
programa de investimentos da empresa, que, do total 
de US$ 130,3 bilhões, 83% (US$ 108,6 bilhões) serão 
aplicados nos projetos de exploração e produção de 
petróleo. Os investimentos são perto de 40% inferio-

res ao do plano de negócios e gestão anunciado no ano passado e o 
objetivo principal dessa inversão de rumo é a redução do endividamento 
e a “geração de valor para os acionistas”. 

A edição 533 de O Empreiteiro do ano passado já havia sinalizado, 
na matéria “As informações positivas que vêm da camada pré-sal”, a 
partir da análise do que vinha acontecendo no mercado – sobretudo 
com a sangria desatada de recursos públicos, provocada ininterrupta-
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mente pelo aparelhamento político-partidário tanto da estatal quanto 
de ministérios, secretarias e de outros órgãos de governo - que a ênfase 
da Petrobras seria o campo de exploração e produção de petróleo. O que 
não estava previsto era a dimensão da mudança que adviria.

Resumidamente, o que o plano atual pretende é obrigar o retorno 
dos níveis de endividamento líquido (endividamento líquido + patrimô-
nio líquido) inferior a 40% até 2018 e a 35% até 2020; e endividamento 
líquido/Ebitda inferior a três vezes até 2018 e até duas vezes e meia até 
2020. O plano também prevê reestruturação de negócios, desmobiliza-
ção de ativos e desinvestimentos adicionais, no total de U$ 42,6 bilhões 
entre 2017 e 2018.

Para onde vão os atuais investimentos
O plano assegura que, dos investimentos para a área de E&P, 86% 

serão direcionados, para desenvolvimento da produção, 11% para explo-
ração e 3% para suporte operacional. Serão destinados US$ 64,4 bilhões 
a novos sistemas de produção no Brasil, dos quais 91% para o pré-sal.

Já no campo do abastecimento serão investidos apenas US$ 12,8 
bilhões - 69% em manutenção e infraestrutura, 11% na conclusão das 
obras da Refinaria Abreu e Lima e 10% na distribuição. O montante 
inclui investimentos no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Com-
perj) para recepção e tratamento de gás e manutenção de equipamentos. 

A área de Gás e Energia deverá contar com US$ 6,3 bilhões, com 
destaque para os gasodutos de escoamento de gás do pré-sal e suas 
unidades de processamento (UPGNs).

No conjunto, a área prioritária é a do pré-sal, com destaques para 
os seguintes poços:

• Iracema Norte, no bloco BM-S-11, Bacia de Santos. O projeto 
tem em vista a interligação de 16 poços ao FPSO (unidade flutuante de 
produção, armazenamento e transferência). O FPSO está sendo instalado 
a 300 km da costa brasileira, em lâmina d´água de 2.234 m, e o bloco 
deverá começar a produzir até o final deste ano - 2015. 

• Lula Alto, Lula Central e Lapa. Esses campos, também situados na 
Bacia de Santos, estão programados para começar a produzir em 2016. 
Recentemente, o consórcio Tupi-BV, formado pela Petrobras Netherland 
BV (65%), BG (25%) e Galp (10%), firmou contrato com a Technip para o 
fornecimento de tubos flexíveis destinados ao desenvolvimento de Lula 
Alto. Seriam fornecidos cerca de 200 km de linhas flexíveis e acessórios, 
tudo no valor de 500 milhões de euros, o equivalente a R$ 1,6 bilhão. 

• Lula Sul e Lula Extremo Sul, Búzios 1 e 3, Tartaruga Verde e 
Mestiça. São campos que vêm sendo trabalhados, com instalações em 
andamento, prevendo-se que entrarão em produção em 2017. As reservas 
estimadas nos campos de Lula (Sul e Extremo Sul) são da ordem de 6,5 
bilhões de barris de óleo. Nos campos de Tartaruga Mestiça e Tartaruga 
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Verde está prevista a montagem de uma unidade estacionária de produção 
tipo FPSO. A produção em Tartaruga Mestiça pode começar em 2018.

• Lula Norte, Atapu Sul e Atapu Norte. Nesses campos a produção 
está prevista para 2018.

 • Búzios 2 e 4, Berbigão/Sururu, Sépia e Búzios 5. Esses campos 
entrarão em produção em 2019, segundo o novo plano da estatal. 

Engenharia industrial 
A engenharia industrial é apontada como o segmento mais sacrifica-

do pelo novo plano de gestão e negócios da estatal. As obras na área de 

abastecimento estarão mitigadas e, mesmo ali, 
os serviços que prevalecerão serão aqueles de 
manutenção e operação, onde a totalidade das 
empresas, nesse campo, tem participação muito 
reduzida. 

A situação se agrava, se levado em conta o 
fato de que, tanto a engenharia de consultoria 
e projeto, quanto a engenharia de construção e 
montagem, já perderam, até meados deste mês 
(julho), mais da metade de seus quadros de co-
laboradores (ver artigo do presidente da Associa-
ção Brasileira de Engenharia Industrial na página 
seguinte). 

Nesse cenário, ganha relevo a perspectiva 
para importantes obras, como o Comperj, onde 
instalações importantes, que representam altos 
investimentos, correm o risco de falta de imple-
mentação ou de ficar sujeitas ao desgaste do 
tempo, caso não sejam objeto de manutenção 

especializada, permanente e adequada. 
Além disso – e por culpa das irregularidades na gestão dos contratos 

da Petrobras que estão sendo investigadas pelo Ministério Público - gru-
pos de trabalho detentores de mão de obra especializada em Itaboraí 
(RJ) e em outros municípios onde a estatal está operando acabaram des-
mobilizados. Nas cidades afetadas, a estagnação começa a se refletir na 
receita municipal. 

Enquanto isso, a estatal se prepara para implementar o plano de 
“desinvestimento”: parte para a venda de ativos, em especial nos seg-
mentos petroquímico e de biocombustível. Depois, virão mais.

Emissário transporta efluentes do Comperj
Em setembro de 2014, a Azevedo & Travassos firmou com a Petrobras um contrato para a construção e monta-

gem do trecho submarino do emissário de efluentes do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj).
Para atender requisitos ambientais, o emissário transportará os efluentes gerados no complexo até o ponto de 

descarte situado no mar, a 4 km de distância da Praia de Itaipuaçu, em Maricá (RJ).
Por esta característica, esse contrato contemplou frentes de serviços distintas, em terra e em mar aberto. As ativi-

dades realizadas offshore trouxeram para a empresa novos desafios que enriqueceram seu acervo. Entre eles, destaca-se 
o fato de ser inédita no Brasil a realização de um furo direcional horizontal shore approach (aproximação de praia) com 
a utilização de uma plataforma autoelevatória (jack up), cujas pernas ficam cravadas no leito marinho, ao invés de uma 
balsa oceânica flutuante convencional.

A escolha pelo uso deste tipo de plataforma se deu por conta das condições adversas do mar na região, como: alturas elevadas de ondas, ventos fortes e 
intensas correntezas. E como não havia disponibilidade no Brasil de plataformas prontas, a Azevedo & Travassos optou por reformar e adaptar às necessidades da 
obra uma unidade que estava inativa havia mais de sete anos, o que demandou recursos de engenharia, projetos e montagens mecânicas. 

Nesta obra, destacam-se as seguintes atividades, de acordo com a Azevedo & Travassos:
Perfuração direcional (shore approach) e puxamento da coluna (pull back) - furo direcional horizontal de 960 m de extensão com alargamento de até 40”. A 

coluna (tubulação) puxada possuía 1.100 m de extensão, pesando cerca de 270 t com água e tendo 26” de diâmetro. Nessa atividade foram utilizadas simultane-
amente duas máquinas de perfuração (uma de 300 tf no canteiro de praia e outra de 100 tf embarcada na plataforma autoelevatória).

Tie-in submarino – interligação da coluna puxada pelo furo direcional com a coluna final do emissário, de 2.900 m de extensão. A atividade foi executada 
por uma equipe de mergulho, a 24 m de profundidade, com apoio de balsa dotada de guindastes e rebocadores, para lançamento ao mar das peças pré-fabricadas 
em canteiro pela empresa. 

Enterramento – a obra irá terminar com o enterramento no leito marinho dos 2.900 m da coluna final do emissário. Essa atividade será realizada por um 
veículo submarino operado remotamente a partir de um barco específico de posicionamento dinâmico, além do apoio de uma equipe de mergulho.

Trabalhadores protestam no Comperj
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O p i n i ã o

União de todos no apoio à Petrobras
Antonio E. F. Müller*

A Associação Brasileira de Engenharia Industrial (Abemi), que em seus primórdios, há mais de 50 anos, foi criada como 
Associação Brasileira de Engenharia e Montagens Industriais, conserva a memória dos diversos desafios vencidos ao longo 
desse tempo, no trabalho em favor do desenvolvimento da engenharia industrial brasileira.

Esse trabalho está associado às amplas possibilidades que a Petrobras, desde a sua criação, em 1953, tem proporcionado, pioneira-
mente, a esse desenvolvimento. E o patrimônio que as empresas de nosso segmento têm acumulado, do ponto de vista de experiência 
com aquisição e aprimoramento de tecnologias e qualificação de mão de obra, tem de ser preservado.

Lançado recentemente, o novo Plano Estratégico da Petrobras para o período 2015/2019 apresentou valores para os seus diversos programas de obras que, 
embora realistas, não deixam de ser preocupantes. Elaborado pela atual diretoria, o plano merece cuidadosa reflexão. Considerando a produção de petróleo da 
ordem de 2.100.000 bpd e o pagamento de juros e impostos, observaremos que haverá, para investir, apenas US$ 15 bilhões. Como são previstos investimentos de 
R$ 85 bilhões/ano, cabe perguntar: De onde virão os recursos restantes?

A preocupação se justifica. Afinal, a empresa que pratica política industrial no Brasil é a Petrobras. É natural, portanto, que a previsão que ela faça para os 
seus investimentos provoque impacto imediato no segmento da engenharia industrial. 

Alguns números respaldam a nossa preocupação. Estamos vivendo um momento crítico em que a engenharia industrial brasileira registra a perda de importante capital inte-
lectual. Haja vista que a engenharia consultiva e de projeto perdeu 50% de seus profissionais a partir de 2013; as empresas de construção e montagem demitiram, nos últimos 12 
meses, mais de 80 mil colaboradores e a indústria de bens de capital reduziu, só nos últimos seis meses, cerca de 20 mil colaboradores. Nessa escalada, onde vamos parar?

Diante desse quadro – e considerando a importância estratégica da Petrobras aqui e no mundo – se faz necessário que nos unamos em torno dela para apoiá-
-la, a fim de que ela retome o papel de alavancadora do desenvolvimento brasileiro e, em consequência, de nossa engenharia industrial. 

*Antonio E. F. Müller é presidente da Associação Brasileira de Engenharia Industrial (Abemi)
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Como ficam as empresas de engenharia com as investigações em 
curso na Petrobras? 

Precisamos preservar a função social das empresas investigadas e 
eventualmente condenadas, garantindo a manutenção dos empregos, do 
conhecimento e a capacidade de realização das obras de infraestrutura 
que o País precisa. 

Além disso, existem muitas empresas capacitadas que não foram 
atingidas e podem prestar os serviços e fornecer os bens demandados 
pela Petrobras. Acredito que a Petrobras precisa alterar o modelo con-
tratual de EPC.

Este tipo de contrato restringe o número de empresas potencialmente 
fornecedoras, pelos elevados valores de capital de giro envolvidos, assim 
como pela diversidade de especialidades abrangidas, facilitando a carteli-
zação entre poucos empreiteiros de capital concentrado. Além disso, pela 
amplitude do escopo, dificultam o detalhamento dos bens e serviços a ser 
adquiridos, permitindo a ação do corpo de técnicos e advogados dos con-
tratados na demanda por pleitos de revisão contratual e aditivos. 

A situação é historicamente demonstrada na elevação dos custos 
em relação aos valores contratuais originalmente licitados e firmados. 
A Petrobras havia abandonado esse modelo na década de 1960, pelos 
mesmos motivos agora novamente evidenciados. 

Qual a eficiência hoje da estatal? 
A Petrobras domina diversas tecnologias de classe mundial. Da no-

tória e reconhecida capacidade na exploração e produção do petróleo 
em águas profundas às tecnologias de refino, do processamento do gás 
natural e da produção de biocombustíveis. 

O domínio tecnológico confere vantagem competitiva singular e permi-
te o acesso e a transformação dos nossos recursos naturais em mercadorias 
úteis, ao menor custo para a sociedade brasileira. A utilização das tecnologias 
próprias evita o licenciamento junto a terceiros de tecnologias que podem 
direcionar a aquisição dos principais equipamentos. As tecnologias da Petro-
bras podem ainda ampliar a concorrência no fornecimento de equipamentos e 
serviços críticos, e dificultar a formação de cartéis lesivos à companhia. 

Como enxerga o potencial do pré-sal? 
O pré-sal é a maior província petrolífera descoberta nas últimas três 

décadas. O petróleo é um recurso singular, e não existe nenhum recurso 

Associação de Engenheiros  
defende mudanças na contratação 
pela modalidade EPC

Augusto Diniz

Em entrevista à revista O Empreiteiro, Felipe Coutinho, presidente 
da Associação dos Engenheiros da Petrobras (Aepet), defende a “pre-
servação da função social” das empresas investigadas. Felipe ressalta 
a importância do papel da engenharia em tempo de recursos escassos.

O engenheiro químico do Cenpes sugere ainda mudanças no modelo 
contratual de EPC da estatal, defende o pré-sal nas mãos da Petrobras e 
destaca a excelência da empresa no mundo.

Veja a seguir a entrevista de Felipe Coutinho, presidente da Aepet:

similar em termos de densidade energética e de diversidade de compostos 
orgânicos, dificilmente encontrados na natureza, que o constituem. 

A propriedade do petróleo é estratégica e sua produção deve ser 
compatível com o desenvolvimento da economia nacional e submetida 
ao interesse social. Ao petróleo e ao gás natural devem ser agregados 
valor, com o refino para a produção de derivados e na conversão para a 
produção de petroquímicos e fertilizantes. 

Com a renda petroleira devemos investir em infraestrutura para a pro-
dução de energias renováveis visando à sustentabilidade e a resiliência da 
sociedade, nos preparando para o futuro. Para evitar que interesses privados 
se imponham aos interesses da maioria da população brasileira, a Petrobras 
deve liderar a produção do pré-sal na condição de operadora única.

O que pensa sobre os desinvestimentos promovidos pela empresa? 
Salvo casos excepcionais, como alguns investimentos no exterior, 

não concordo com a alienação dos ativos e a desintegração da cadeia 
produtiva. A capacidade de geração de caixa e de lidar com as flutuações 
de mercado é proporcional à integração produtiva da companhia. Não é 
razoável que por uma questão conjuntural a Petrobras venda ativos, se 
desintegre e se fragilize perante os riscos inerentes ao setor. 

Existem alternativas de financiamento, no mercado interno e na 
China. Por exemplo, o fluxo de caixa pode ser assegurado por política 
de preços adequada e alguns investimentos podem ser postergados para 
lidar com questões financeiras conjunturais. 

Os principais patrimônios da Petrobras são suas reservas de petróleo, 
seu mercado e seus ativos integrados. Com esse patrimônio a companhia 
é capaz de obter os recursos financeiros para produzir petróleo e deriva-
dos na medida do desenvolvimento do nosso mercado.

Qual o papel da engenharia neste momento do País? 
A engenharia é ainda mais importante quando os recursos são es-

cassos. O desenvolvimento tecnológico é sempre muito importante, mas 
quando os recursos naturais e financeiros são de mais difícil acesso ou 
escassos, o conhecimento científico aplicado faz ainda mais diferença. 

Precisamos saber mobilizar a engenharia nacional para impulsionar 
o desenvolvimento brasileiro e, para isso, é necessário ter um projeto 
nacional de médio e longo prazos, e escapar da armadilha de submeter 
as políticas públicas ao calendário eleitoral. 

Felipe Coutinho: Preservar 
função social das empresas
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Crescimento com responsabilidade
A Netherland Engenharia impermeabilizou, em 2014, cerca de 100.000 m² 

de estruturas de concreto armado, com o sistema Radcon Formula #7. Entre as 
obras, destacam-se a Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (ETDI) e 
as torres de resfriamento da Rnest, em Pernambuco, com mais de 35 mil m² de 
reservatórios; e a plataforma de embarque do terminal 3 do Aeroporto Interna-
cional de Guarulhos, em São Paulo, com 11 mil m² de lajes de tráfego intenso.

O sistema Radcon Formula #7 é aplicado ao concreto curado, por asper-
são. O produto penetra profundamente no concreto e reage com os íons de 
cálcio resultantes da hidratação do cimento, e forma uma barreira flexível 
no interior do substrato, impedindo a passagem de água e elementos agres-
sivos, mantendo o alto nível de pH, protegendo o concreto e as armaduras. 

Por ser flexível, é indicado para utilização em estruturas acima da linha 
do solo, sujeitas a movimentações resultantes de carregamentos e variações 
térmicas intensas. Na obra da Estação de Tratamento de Efluentes Industriais 
na planta da Petrobras, o sistema Radcon Formula #7 possibilitou, além da 
grande rapidez e confiabilidade da aplicação, proteção das estruturas de con-
creto contra o ataque dos fluidos agressivos, com pHs variando de 3 a 14. 
O sistema também suporta a vibração constante das hélices das torres de 
resfriamento, sem prejuízo à estanqueidade. Na plataforma de embarque do 
terminal 3 em Guarulhos, o produto possibilitou grande agilidade na execu-
ção das obras e atividades paralelas. 

Oportunidade na área de óleo e gás
O Grupo Via Engenharia está apostando em obras ainda ao longo deste 

ano. Considera que o mercado de infraestrutura está mudando e pretende 
ingressar em novos segmentos, entre eles o da indústria de petróleo e gás. O 
plano de ação empresarial que o grupo estruturou leva em conta a estratégia 
para prospectar e desenvolver negócios com empresas privadas. É o que afir-
ma ao O Empreiteiro o presidente da empresa, Jacques Simbalista. 

Ele diz que o grupo conta com uma área dedicada aos contratos de con-
cessões e parcerias público-privadas, e participa atualmente do primeiro mo-
delo de PPP no Distrito Federal, no consórcio que está construindo o Centro 
Administrativo. Ele vem fazendo o acompanhamento de todas as propostas de 
interesse no Brasil para análise de oportunidades e, sobretudo, de garantias. 
“Posso afirmar que estamos presentes em todos os seminários voltados para o 
tema”, afirma ele, acrescentando: “Nas modalidades de concessões e parceria 
público-privadas são de fundamental importância a formalização de garantias 
e o cumprimento dos contratos para o sucesso dos projetos.”

Simbalista informa que o grupo vê o momento atual como uma grande opor-
tunidade para ingressar em obras da indústria de óleo e gás. Acha que, por causa 
das atuais dificuldades, é natural que a Petrobras esteja buscando novos parceiros.

 “Além disso”, complementa o presidente da Via Engenharia, “estamos 
realizando parcerias estratégicas com empresas globais com o propósito de 
somar expertise e agregar tecnologias em obras de serviços específicos”. 
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Lúcio Mattos

O 
Brasil terá um crescimento acelerado nos investimen-
tos em concessões rodoviárias nos próximos anos, se 
cumpridas as projeções das empresas operadoras que 
gerenciam as estradas concedidas e as expectativas 
do governo federal. A estimativa da Associação Brasi-
leira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) é de que 
o volume de recursos aplicado pelas concessionárias 

some R$ 55 bilhões nos próximos cinco anos, volume 28% superior a 
tudo o que o setor investiu nos últimos 20 anos (R$ 43 bilhões) no País. 
Na média, seriam R$ 11 bilhões por ano entre 2016 e 2021, valor 60% 
maior do que os R$ 6,9 bilhões que o setor investiu no ano passado. 

“O crescimento pode surpreender, mas são investimentos já previs-
tos nos contratos assinados, considerando as concessões nos âmbitos 

Governo se rende à qualidade  
das estradas concessionadas
Setor prevê alta de 60%  
nos investimentos próprios  
nos próximos cinco anos 

federal, estadual e municipal”, explica 
Ricardo Pinto Pinheiro, presidente da 
ABCR. “Mesmo se nada novo for feito, 
esse volume já está garantido.”

Atualmente, o Brasil tem 19,7 mil 
km de rodovias concedidas à iniciativa 
privada, no total de 59 concessionárias 
distribuídas por dez Estados (Bahia, Es-
pírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pa-
raná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e São 
Paulo). Isso ainda representa menos de 
10% dos 204 mil km de estradas pa-
vimentadas existentes no País e pouco 
mais de 1% da extensão da malha rodoviária nacional, de 1,7 milhão 
de km, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit). 

Para este ano, a expectativa já é de um crescimento de até 45% nos 
investimentos das concessionárias na comparação com 2014, para algo 
entre R$ 8 bilhões e R$ 10 bilhões, de acordo com Pinheiro.

Pelos números da ABCR, a arrecadação das concessionárias com pe-
dágios vem acompanhando os investimentos. No ano passado as receitas 
somaram R$ 16 bilhões, quase 50% a mais do que o obtido há cinco 
anos (em 2010, foram R$ 10,8 bilhões). Na comparação com 2013, o 
avanço foi de aproximadamente 4%.

Programa de Investimento em Logística 2
O governo federal apresentou em junho a segunda etapa do Pro-

Ricardo Pinto Pinheiro: 
Há projetos também nas 
rodovias concessionadas
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na BR-230, entre Sinop (MT) e o porto de Miritituba, no Pará, com planos 
de atrair R$ 6,6 bilhões.

Os quatro trechos previstos para ser licitados ainda em 2015 servirão 
de termômetro em relação aos outros 11, explica o presidente da ABCR. 
“Tudo vai depender da atratividade dos projetos”, afirma Pinheiro, des-
tacando que o governo ainda não definiu as condições e exigências que 
constarão nos contratos de concessão.

Outra mudança relevante é o modelo de financiamento das novas 
concessões, com redução de recursos disponíveis através do BNDES. An-
tes as concessionárias podiam financiar até 70% do valor dos investi-
mentos com dinheiro do banco público, sendo metade disso com juros 
subsidiados – TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) mais 1,5% ao ano. 

Agora, o governo espera que as empresas emitam debêntures no 
mercado financeiro para levantar capital para seus aportes, em volumes 
equivalentes de 10% a 25% de cada projeto. De qualquer forma, a dispo-
nibilidade de recursos do BNDES para as novas concessões foi reduzida, 
variando de 45% a 60% do total.

A situação é vista como algo natural pelo presidente da ABCR, por-
que o novo cenário financeiro já vinha sendo sinalizado pelo governo 
nos últimos meses. “Não podemos imaginar ficarmos presos a uma fonte 
única de financiamentos, temos de desenvolver o mercado de capitais 
brasileiro para isso”, afirma Pinheiro.

grama de Investimentos em Logística (PIL), lançado inicialmente em 
2012, que prevê um novo pacote de concessões e investimentos em 
rodovias, ferrovias e aeroportos, no valor total projetado de R$ 198,4 
bilhões. Para as estradas, o aporte calculado pelo governo seria de R$ 
66,1 bilhões.

O pacote anunciado prevê a concessão de 15 novos trechos de rodo-
vias, totalizando cerca de 7 mil km, além de obras em 11 trechos que já 
são gerenciados por concessionárias privadas.

No primeiro estágio do programa, o governo anunciou que iria 
conceder nove trechos de rodovias, somando juntos 7.500 km. O re-
sultado, porém, ficou abaixo do esperado – foram concedidos seis 
trechos, no total de 4.872 km, cerca de 65% do prometido. 

A expectativa do governo é conceder, ainda no segundo semes-
tre, quatro trechos que já tinham sido apresentados ao mercado. 
São 703 km da BR-364 e BR-060, que ligam Rondonópolis (MT) a 
Goiânia (GO), com expectativa de atrair investimentos de R$ 4,1 
bilhões. Há outros 439 km da BR-364, que vão de Jataí (GO) ao en-
troncamento com a BR-153, em Minas Gerais, com aporte estimado 
de R$ 3,1 bilhões.

O terceiro trecho inclui 493 km entre as cidades de Lapa (PR) e Cha-
pecó (SC), envolvendo as BRs-476/153/282/480, com projeção de inves-
timentos de R$ 4,5 bilhões. O último trajeto soma 976 km na BR-163 e 
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PIL 2 (Programa de InvestImento em LogístIca)
Rodovias

Concessões Extensão Investimento previsto

(planejadas) 15 trechos 6.949 km R$ 49,5 bilhões

(existentes) 11 trechos - R$ 15,3 bilhões

Investimento total previsto R$ 66,1 bilhões

Leilões em 2015

4 trechos 2.579 km R$ 18,3 bilhões

Leilões em 2016

11 trechos 4.370 km R$ 31,2 bilhões

Em 2015

Rodovia Extensão Investimento 
estimado Objetivo

BR-476, BR-153, BR-282, BR-480 (PR e SC) 460 km R$ 4,5 bilhões Escoar produção de grãos, aves e suínos pelos portos  
do Arco Sul

BR-364 (MG e GO) 439 km R$ 3,1 bilhões Conectar a região produtora de grãos do sul de Goiás  
ao Triângulo Mineiro

BR-364 e BR-060 (GO e MT) 704 km R$ 4,1 bilhões Escoar produção do Centro-Oeste para portos dos Arcos 
Norte e Sul

BR-163 (MT e PA) 976 km R$ 6,6 bilhões Aumentar o escoamento de grãos pelos portos do Arco 
Norte

Em 2016

BR-101, BR-116, BR-290 e BR-386 (RS) 581 km R$ 3,2 bilhões Duplicar a Rodovia da Produção até Carazinho (RS)  
e duplicar trecho Porto Alegre (RS)-Camaquã (RS)

BR-470 e BR-282 (SC) 455 km R$ 3,2 bilhões Duplicar trecho que liga região agroindustrial do oeste  
do Estado aos portos do Arco Sul

BR-280 (SC) 307 km R$ 2,1 bilhões Melhorar escoamento da safra e produção industrial  
do norte de Santa Catarina pelos portos do Arco Sul

BR-101 (SC) 220 km R$ 1,1 bilhão Ampliar a capacidade e melhorar segurança da via

BR-101, BR-493 e BR-465 (RJ e SP) 357 km R$ 3,1 bilhões Ampliar capacidade do trecho Rio-Santos até Ubatuba (SP) 
e concessão do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro (RJ)

BR-262 e BR-381 (MG) 305 km R$ 1,9 bilhão Duplicar trecho entre Belo Horizonte e a divisa com  
o Espírito Santo

BR-267 (MS) 249 km R$ 2 bilhões
Duplicar ligação entre Mato Grosso do Sul e a divisa 
de São Paulo, e reduzir custos para escoar produção 
agropecuária pelos portos do Arco Sul

BR-262 (MS) 327 km R$ 2,5 bilhões
Duplicar ligação entre Campo Grande (MS) e a divisa 
com São Paulo, reduzir custos para escoar produção 
agropecuária pelos portos do Arco Sul

BR-364 (MT e RO) 806 km R$ 6,3 bilhões Melhorar integração das regiões produtoras de grãos  
do Mato Grosso e Rondônia à hidrovia do Rio Madeira

BR-101 (BA) 199 km R$ 1,6 bilhão Duplicar trecho entre Feira de Santana e Gandu

BR-101 e BR-232 (PE) 564 km R$ 4,2 bilhões
Construção do Arco Metropolitano do Recife, melhoria 
do acesso ao Porto de Suape e duplicação do trecho para 
Cruzeiro do Norte
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O que falta para o sucesso nas concessões
José Romeu Ferraz Neto* 

Embora seu lançamento tenha sido positivo, a nova etapa do Programa de Investimento em Logística (PIL), que pretende alocar R$ 
198,4 bilhões para as concessões de ampliação e administração de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, enseja diversos questionamentos.

Está correta a intenção do governo de estimular os candidatos interessados a buscar mais recursos no mercado. Aqueles 
que colocarem debêntures ganharão uma fatia maior de financiamento subsidiado do BNDES. Espera-se que a atratividade 
dos papéis leve inclusive este banco a também adquiri-los.

A grande incógnita está na taxa de retorno sobre o investimento. Se essa taxa não for suficientemente atrativa, faltarão interessados nas concessões. 
Outra incógnita é a taxa de risco que os bancos privados cobrarão para participar do financiamento.

Ademais, o investidor não tem a plena segurança de que este governo e aqueles que o sucederem manterão as condições pactuadas para as concessões. Esse 
risco pressionará o mercado a elevar o patamar do que considera um percentual atrativo para a taxa de retorno.

No caso das rodovias, será problemático conceder o serviço ao consórcio ou empresa que oferecer a menor tarifa. O ideal seria a concessão por outorga (ganha 
quem prometer o maior valor por ano de contrato) e tarifa fixa, a exemplo do que ocorreu no Estado de São Paulo. Isso proporcionaria mais segurança ao investidor, 
do que cravar uma tarifa que posteriormente se revele inexequível.

Nas rodovias, é salutar a divisão dos trechos em mais lotes, para ampliar a concorrência, possibilitando a participação de um número maior de empresas. No 
entanto, essa intenção será anulada se houver exigências desnecessariamente restritivas em itens como capacitação técnica e apresentação de garantias.

Na mesma linha, é preciso encontrar meios de viabilizar financeiramente a elaboração de projetos. Só esse elevado custo já desmotiva uma série de empresas 
a participar das futuras concessões.

Os efeitos positivos sobre o aumento da atividade e do emprego na construção serão sentidos somente a partir de 2016. Poucos processos licitatórios se inicia-
rão no segundo semestre. A maior parte acontecerá a partir do ano que vem. Vários projetos ainda dependem de licenciamentos ambientais, e outros, de estudos.

*José Romeu Ferraz Neto é presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP)

O p i n i ã o
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Depois de assumir ponte Rio-Niterói, 
Ecorodovias estuda novos negócios 

Mal assumiu a administração da ponte Rio-Niterói, em junho 
último, depois de surpreender o mercado e oferecer o maior 
deságio e vencer o leilão de nova concessão da via, a Ecorodo-

vias já pensa em novas conquistas. “Estamos com estudos em andamen-
to (sobre o novo pacote de concessões do governo federal)”, conta José 
Carlos Cassaniga, diretor de Operações e principal executivo da área de 
concessões do grupo. “Temos experiência de 17 anos e isso nos habilita 
a qualquer projeto, em segmentos variados.”

De acordo com Cassaniga, a premissa da empresa é sempre avaliar 
os projetos disponíveis de concessão, inclusive de segmentos como fer-
rovias e aeroportos. Ele lembra que a operadora alemã do aeroporto de 
Frankfurt, na Alemanha, já é parceira da empresa, mas isso não impede 
novas alianças.

O executivo aponta o Centro de Serviços Compartilhados do grupo, em 
São Bernardo do Campo (SP), como um dos responsáveis na avaliação de 
novos projetos de concessão. “Ali, concentra-se o desenvolvimento de en-
genharia, controladoria, as boas práticas de nossas concessionárias”, diz. O 
acervo do centro permite estabelecer parâmetros no desenvolvimento de 
novas iniciativas do grupo. “Ganhamos escala com ele. As ações eficazes 
de uma concessão podem ser replicadas nas outras”, define.

A Ecorodovias conta hoje com sete concessionárias. A ponte Rio-
-Niterói é a mais nova integrante da lista. Nela, serão investidos pelo 
menos R$ 1 bilhão nos primeiros cinco anos de contrato, em duas obras 
de envergadura nos acessos. 

“É o nosso primeiro projeto no Rio de Janeiro, um Estado importante. 
Estudamos muito bem a nossa proposta”, afirma Cassaniga. Ele explica 

que, até o final deste ano ou início do outro, as obras da passagem ro-
doviária subterrânea, de pouco mais de 500 m, chamada mergulhão, co-
meçam em Niterói. Mais adiante, vem o outro desafio: construir uma via 
elevada de ligação da ponte à Linha Vermelha, em uma extensão de 2,5 
km. “As obras darão uma cara nova à ponte e trarão impactos positivos 
no tráfego intenso do entorno urbano nas duas cidades”, diz.

Ele lembra que os trabalhos de manutenção na Rio-Niterói se de-
senrolam 24 horas por dia e não podem interferir no tráfego. Uma série 
de atividades é executada por plataformas suspensas no lado de fora 
da ponte, com inspeções regulares. A própria estrutura da ponte deverá 
sofrer intervenções técnicas, quando necessárias, para manter seus ele-
vados padrões de integridade, bem como suas fundações assentadas no 
leito da baía de Guanabara.

A ponte Rio-Niterói tem volume diário médio (VDM) de tráfego de 
cerca de 150 mil veículos. Mas é ainda menor do que outra concessão 
importante da empresa: o Sistema Anchieta-Imigrantes, cujo VDM al-
cança 190 mil veículos. Nas rodovias, que ligam a capital São Paulo à 
Baixada Santista, o trabalho recente de maior investimento foi a cons-
trução de um anel viário em Cubatão, não previsto em contrato, entre-
gue no final de 2014. “Fizemos para melhorar o trânsito naquele trecho, 
mas a obra traz reflexos positivos para toda a região”, resume.

Já na concessão do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, também 
em São Paulo, a Ecorodovias entrega em outubro a sexta pista até o 
acesso ao aeroporto de Guarulhos a partir da capital – a concessioná-
ria já tinha investido na quinta pista quando assumiu a concessão. Na 
mesma via, já trabalha junto com a Agência de Transporte do Estado 
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oPrincipal ligação rodoviária Rio-Niterói, ponte 
será administrada pela Ecorodovias por 30 anos
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de São Paulo (Artesp) na construção de uma ligação direta de 8,6 km 
da Carvalho Pinto, na altura do município de Taubaté, até a Rodovia 
Oswaldo Cruz, sem necessidade de o usuário trafegar pela movimentada 
Via Dutra.

Na BR-101/ES, com extensão de 475,9 km (sendo 17,5 km também 
no Estado da Bahia), os trabalhos começaram há dois anos e, segundo 
Cassaniga, em breve se dará início à duplicação do trecho sob concessão, 
realizando 30 km ao ano – a duplicação começará pela Grande Vitória. 
O projeto é extenso e prevê ainda desde adaptações de pontes e viadu-
tos até a construção de marginais na passagem da estrada em centros 
urbanos. Só no ano passado, foram investidos em melhorias na chamada 
Eco101, como custo de construção (ativo intangível), R$ 236,4 milhões. 
Em 2014, em todas as concessões rodoviárias, este valor alcançou R$ 
811,6 milhões.

Ele ressalta também os trabalhos de manutenção das rodovias ad-
ministradas pelo grupo, que demandam também investimentos – no ano 
passado, eles somaram R$ 78,6 milhões.

Tecnologia para ganhar eficiência
A Strata Engenharia, empresa consultiva especializada em infraes-

trutura de transportes, com atuação também nos mercados de mineração, 
energia e saneamento, informa que investiu mais de R$ 20 milhões em tec-
nologia nos últimos três anos. O conjunto de seus equipamentos tecnoló-
gicos e sistemas automatizados de trabalho possibilita à empresa ganho de 
agilidade e eficácia nos resultados. 

Como exemplo, a Strata cita os trabalhos de avaliação da malha rodo-
viária federal, realizados para o Dnit, que consistiram no registro em vídeo 
de alta definição (HD), e na determinação das irregularidades longitudinal 
(IRI) e transversal (flechas nas trilhas de roda), que totalizaram mais de 81 
mil km em três ciclos de avaliações. 

Na evolução de suas técnicas de levantamentos e projetos de enge-
nharia, adquiriu, no ano passado, sofisticado equipamento de perfilamento 
a laser scanner cinemático terrestre conjugado com câmaras métricas. O 
sistema de trabalho proporciona levantamento topográfico e cadastral de 
alta eficiência e precisão para projetos executivos de engenharia, em que 
são empregados softwares muito avançados e integrados. 

O levantamento é feito com o equipamento acoplado em veículo apro-
priado, que percorre as vias em uma velocidade da ordem de 60 km/h. O laser 
emite até um milhão de pulsos por segundo. O equipamento dispõe de um 
sistema que integra automaticamente os pontos captados pelo laser com as 
fotos das seis câmeras métricas, com o sistema inercial e com o georreferen-
ciamento (GPS). Dispõe ainda de conexão wi-fi que permite o acompanha-
mento da operação através de um computador de bordo. Esse computador 
proporciona plena visualização do levantamento em tempo real. 

A BR-101/ES: Concessão inclui duplicação 
e adaptações de obras de arte
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Foco na engenharia  
de agrimensura 

A Setep Construções, de Santa Catarina, vem se 
dedicando à prestação de serviços técnicos especializa-
dos na área da construção rodoviária, engenharia civil 
pesada, engenharia de agrimensura e produção e vendas 
de massa asfáltica. O grupo conta com mais duas em-
presas: a construtora Locks e a mineradora SBM.

Nos 45 anos de atividades, a empresa consoli-
dou sua participação no mercado de prestação de 
serviços, especificamente na área de construção ro-
doviária e execução de serviços de agrimensura, com 
realização de obras para órgãos públicos e empresas 
privadas em diversos Estados.

Atualmente, a empresa investe, principalmente, 
no campo de levantamentos topográficos e cadas-
trais, cadastro técnico urbano, geoprocessamento, 
implantação e pavimentação de rodovias e vias urba-
nas, bem como na produção de materiais britados e 
asfalto usinado a quente.

InvestImentos PrevIstos de concessIonárIas rodovIárIas
Concessionária Investimento Principal destino do recurso

Arteris (Autopista Régis Bittencourt 
e Autopista Litoral Sul)

R$ 2 bilhões (valor envolve todas  
as concessionárias)

Principais obras: Duplicação da Serra do Cafezal (SP)  
e Contorno de Florianópolis (SC)

AutoBAn R$ 183,6 milhões Construção da terceira faixa da Via Anhanguera (SP-330), 
entre os km 128 e km 147

Bahia Norte R$ 250 milhões Construção da Via Metropolitana Camaçari-Lauro de 
Freitas (BA)

MSVia R$ 700,8 milhões

Duplicação de cerca de 90 km da BR-163/MS, construção  
e implantação das nove praças de pedágio, construção das 
17 bases operacionais definitivas do SAU (Serviço  
de Atendimento ao Usuário) e implantação de equipamentos 
e serviços de TI

NovaDutra R$ 184,7 milhões

Construção do trevo do km 162, em Jacareí (SP), 
construção de novas pistas marginais em Guarulhos  
(do km 211,6 ao km 216, sentido SP) e modernização  
e recuperação de pontes e viadutos

RodoAnel Oeste R$ 45,7 milhões Obras de conservação de trecho do Rodoanel, em São Paulo

RodoNorte R$ 196,3 milhões Duplicação da BR-376 (Rodovia do Café - Ponta Grossa  
a Apucarana-PR)

Rota do Oeste R$ 5,5 bilhões Duplicação e manutenção da BR-163 MT ao longo  
do período de concessão

SPVias R$ 70,5 milhões Recuperação de pavimento e faixas adicionais  
(SP-280/258/255/127/270)

Viabahia R$ 2 bilhões

Administração e manutenção da BR-324 (de Feira  
de Santana a Salvador), da BR-116 (de Feira de Santana à 
divisa da Bahia com MG) e 13,7 km das rodovias BA-526  
e BA-528, ao longo do período de concessão

ViaLagos R$ 51,7 milhões Conclusão da divisória de pistas (RJ-124)

ViaOeste R$ 102,6 milhões

Prolongamento do contorno de São Roque, na Rodovia 
Raposo Tavares (SP-270), implantação da intersecção em 
nível no km 58 da Rodovia Raposo Tavares e melhorias no 
dispositivo de intersecção em nível do km 74 da SP-270

Drenagem de córrego na Via Dutra
A Armco Staco, fabricante de materiais para obras de 

infraestrutura, acaba de fornecer 600 m de tubos Weholite, 
fabricados em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), para  a 
drenagem de um córrego na Rodovia Presidente Dutra. A cana-
lização era necessária para permitir a construção das alças de 
ligação da SP-021/Rodoanel Mário Covas-Trecho Leste à BR-
116/Rodovia Presidente Dutra, localizada no município de Aru-
já, em São Paulo. Porém, nesta obra havia um grande desafio: 
o curtíssimo prazo para a entrega e montagem do material, já 
que o cronograma para a execução desses serviços era extremamente reduzido. 

O fator determinante para a contratação da solução foi justamente a rapidez na instalação. 
A fabricação, entrega e instalação dos 600 m de tubos Weholite consumiram, no total, 30 dias. 
Esta linha é fabricada mais rapidamente que os tubos de aço e não necessita de montagem no 
local, apenas do encaixe das partes subsequentes. “Os tubos fornecidos para essa obra têm 12 m 
de comprimento e 1,80 m de diâmetro e podem ser instalados em menos de duas horas. Já a mon-
tagem de um tubo de aço de 12 m com 2 m de diâmetro, por exemplo, poderia demorar um dia in-
teiro”, explica Fernando Beltrão, gerente Nacional de Drenagem, Pontes e Túneis da Armco Staco.  

Os tubos Weholite foram interligados primeiramente através de cintas metálicas e, em segui-
da, foram soldados internamente, utilizando-se extrusoras portáteis.
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A construção pesada no novo cenário
Emir Cadar Filho*

Os últimos meses desenharam um cenário com preocupantes efeitos para a economia nacional. A alta da inflação e retra-
ção do PIB, com estimativa de queda de 1,5% neste ano, endossam o que já vimos percebendo desde o final do ano passado: 
o enfraquecimento da indústria e a estagnação do setor da construção.

A infraestrutura é, sem dúvida, um dos setores que mais impactam e também um dos que mais sofrem com as variações 
do mercado. As empresas trabalham, frequentemente, com margens de lucro apertadas, apresentando baixa rentabilidade. 

Além disso, a falta de pagamento das obras, desde o ano passado, acarretou num arrocho de nossas empresas, com a para-
lisação das obras em andamento no Estado e, consequentemente, demissões de mais de 60 mil trabalhadores neste período. O 
Sicepot-MG vem acompanhando esforços dos governos federal e estadual para superar este momento. 

Não por acaso, o governo federal lançou o Programa de Investimento em Logística (PIL), contemplando rodovias, portos, aeroportos e ferrovias, reafirmando que o setor 
de infraestrutura é a mola propulsora da economia do País. Entre a estimativa de R$ 198 bilhões em investimentos, Minas Gerais foi contemplado com R$ 2,5 bilhões para um 
trecho de 305 km das BRs-381/262 e uma faixa adicional na Fernão Dias.  

Com o mesmo propósito de reaquecer a economia do Estado, o governo de Minas Gerais vem retomando, aos poucos, obras paralisadas desde o ano passado 
e lançou, em maio, o Procedimento de Manifestação de Interesse, ofertando para a análise da iniciativa privada a concessão de toda a malha rodoviária estadual. 
É um ponto de partida, e as empresas vêm buscando maneiras e mecanismos que viabilizem a participação neste plano de concessão. Ainda assim, é importante 
frisar que a experiência e o conhecimento técnico sobre as rodovias mineiras por parte de todas as nossas empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, são 
fundamentais para o sucesso deste programa. 

É relevante o reconhecimento da infraestrutura no desenvolvimento por parte do poder público, porém, nosso setor espera um horizonte com mais robustos investi-
mentos. Essas duas iniciativas, contudo, ainda no planejamento, são indicativos de retomada dos investimentos, mas ainda há muito por fazer. Outras obras de porte e de 
relevância social e econômica para o Estado ainda não foram contempladas. 

Acredito na capacidade do País, que sempre soube superar as adversidades, principalmente no setor da engenharia, o primeiro a sofrer com o desaquecimento da eco-
nomia, mas também o mais ágil para alavancar uma retomada, com incremento imediato no nível de emprego. E, como representante de 312 empresas, afirmo que nosso 
setor está preparado para a retomada das atividades. Vamos perseguir este objetivo e estamos abertos para colaborar na busca de alternativas que viabilizem estas metas.

*Emir Cadar Filho é presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais (Sicepot-MG)
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Nildo Carlos Oliveira

“O ajuste fiscal chegou. Se não for possível começar obras de 
duplicação, não começaremos. E, se houver possibilidade, 
manteremos as obras em andamento.” Palavras de Luiz Gui-

lherme Rodrigues, diretor de infraestrutura do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (Dnit), quando ainda estava na expec-
tativa de que o ajuste fiscal não atingisse o departamento. Mas, atingiu. 

A carteira de contratos do Dnit, para este ano, soma R$ 42,3 bilhões, 
distribuídos em obras de implantação e duplicação, manutenção e res-
tauração, supervisão e consultoria e operação.

Os investimentos em rodovias vinham aumentando, de modo até 
considerado significativo, desde 2007. Isso se devia, em especial, ao estí-
mulo proporcionado pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 
Nada mais importante do que aplicar recursos em obras de responsa-
bilidade daquele órgão que, desde 2001, passou a substituir o antigo 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER). Afinal, ele tem 
sob a sua responsabilidade, para obras de manutenção, 50 mil km de 
malha rodoviária. 

Já imaginando a inevitabilidade do ajuste fiscal, o diretor do Dnit 
vinha hierarquizando as prioridades, e uma das rodovias que, em seu en-
tender, não poderia ter obras paralisadas seria a BR-163, que liga Mato 

Ajuste fiscal compromete
programa de obras do Dnit
Órgão vinha trabalhando na perspectiva  
de investir R$ 5,5 bilhões este ano. O ajuste fiscal,  
no entanto, está criando dificuldades,  
e a prioridade serão os serviços de manutenção

Grosso ao Pará. “É estrada estratégica para a economia, no Pará, por 
causa da saída da soja do Mato Grosso para os modais hidroviários do 
Norte, como Santarém.”

Segundo ele, as obras, naquela estrada, não poderiam receber res-
trição orçamentária ou financeira. Outras rodovias que ele vinha con-
siderando numa escala de muita prioridade são a BR-364, no Mato 
Grosso; a BR-235, na Bahia; a BR-381, em Minas Gerais; a BR-116, no 
Rio Grande do Sul, e a BR-163, no Paraná. Contudo, o PAC, que incluía 
várias rodovias entre as obras previstas, teve corte de R$ 25,9 bilhões, 
o correspondente a 37% do contingenciamento de R$ 69,9 bilhões no 
Orçamento deste ano. 

Apesar disso, Luiz Guilherme Rodrigues garante que a conclusão do 
asfaltamento da BR-163, principal ligação entre os polos produtores de 
grãos da região Centro-Oeste aos portos paraenses, não sairá da pauta 
do departamento. Mas já há queixas de atrasos nas obras de manuten-
ção da BR-364, entre Rio Branco e Tarauacá, no Acre. Os trabalhos são 

Avaliação da malha do RS
A Pavesys Engenharia firmou contrato com o Departamento Autô-

nomo de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul (DAER/
RS) para avaliação da malha rodoviária estadual pavimentada em dois 
ciclos (2013 e 2015). Neste ano, estão sendo realizados levantamentos 
de campo em aproximadamente 7.500 km de rodovias para avaliação 
da condição de defeitos de superfície (LVC), condição estrutural com 
o levantamento deflectométrico com FWD, condição de conforto pelo 
levantamento de irregularidade longitudinal (IRI) e transversal (ATR) 
com equipamento laser e registro em vídeo (com duas câmeras de alta 
qualidade). O objetivo do contrato é possibilitar ao DAER um retrato 
consistente da atual condição da malha rodoviária estadual gaúcha para 
priorização de investimentos futuros.

Demora na conclusão  
da pavimentação da BR-163, no Pará,  

é uma das principais reclamações

R o d o v i a s  F e d e r a i s
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dificultados em grande parte pelas chuvas. Há buracos na pista e o processo erosivo, em alguns 
trechos, não para. 

Além disso, em meados deste mês de julho, as obras de duplicação da BR-280, entre São 
Francisco do Sul e Jaraguá do Sul, e da BR-470, entre Navegantes e Blumenau – todas em Santa 
Catarina – corriam o risco de ser suspensas por falta de recursos. As obras ali em curso haviam 
sido orçadas em R$ 1,67 bilhão. 

O Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem no 
Rio Grande do Sul (Sicepot-RS) informou que o repasse de R$ 400 milhões para obras no Estado, que 
incluem cobertura de despesas já efetuadas e outras com restauração e pavimentação, não seria sufi-
ciente para os compromissos contratados. Entre as obras com algum risco de paralisação se encontram 
a duplicação da BR-290, entre Eldorado do Sul e Pântano Grande; a travessia urbana de Santa Maria; 
o prolongamento da BR-448, entre Sapucaia do Sul e Estância Velha (em projeto, ainda não iniciado), 
e o novo trecho da BR-392, entre Santa Maria e Santo Ângelo, previsto para ficar pronto em 2016. 

Recentemente, representantes empresariais de vários Estados participaram de reunião em 
Brasília, no Dnit, para debater pormenores do contingenciamento que pode afetar obras rodovi-
árias. O Dnit disse que não poderia se manifestar sobre a extensão do corte em cada Estado, pois 
ainda aguardava uma posição do Ministério dos Transportes. 

O p i n i ã o

Valorizar o projeto  
como obstáculo contra desvios 

José Roberto Bernasconi*

A atual conjuntura político-econômica brasileira é desalentadora. Os 
escândalos se sucedem, numa espiral que parece não ter fim. Muitos procu-
ram apresentar o atual quadro como decorrência de problemas da engenha-
ria brasileira, numa confusão entre causa e efeito na qual se misturam, em 
proporções variadas, ignorância e má-fé, ressalvadas as honrosas exceções 
que só confirmam a regra.

Há bastante tempo as entidades representativas da arquitetura e 
da engenharia consultiva brasileiras têm manifestado que os proble-
mas nas obras públicas decorrem, em grande parte, da falta de plane-
jamento e, por consequência, de projetos executivos, completos, para 
embasar as licitações para a execução dessas obras. 

A valorização do projeto, contratado previamente, pela melhor 
solução técnica, com o devido prazo e nas condições adequadas à sua 

correta elaboração, fornecerá aos administradores públicos o instrumento único e insubstituível para o 
total controle dos serviços de construção. Desde a realização dos estudos de viabilidade técnica, econô-
mica e ambiental de uma obra, passando pela fase de projeto funcional, anteprojeto, projeto básico até 
chegar ao projeto executivo, que traz todos os quantitativos e especificações de materiais e serviços, o 
que permite avaliar os prazos necessários e os valores envolvidos em cada etapa. O contratante, assim, 
sabe o que estará comprando; a construtora sabe o que terá de entregar; e os responsáveis pela fiscali-
zação, o que será preciso fiscalizar.

Por isso, o projeto executivo, completo, é comparado a uma “vacina anticorrupção”. Os céticos cer-
tamente dirão que, ainda assim, pode haver problemas. Não ignoramos a existência de variáveis de difícil 
controle, externas à obra propriamente dita. Porém, também sabemos que, para quem busca encontrar 
brechas para desvios de qualquer natureza, o projeto de qualidade representa um obstáculo formidável.

Faltam projetos de qualidade nas obras públicas brasileiras. A mudança necessária é cultural e 
envolve toda a administração pública e parte da cadeia produtiva da construção. Valorizar o projeto e 
a engenharia é dar sustentabilidade, técnica, econômica e ética ao setor e ao País. Por isso, valorizar o 
projeto de qualidade é preciso. E urgente. Para o bem de todos!

*José Roberto Bernasconi é presidente do Sindicato da Arquitetura e da Engenharia 

(Sinaenco)
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Terminal 2 deve elevar capacidade 
para 22 milhões de passageiros
Projeto em Confins já foi aprovado 
por autoridades aeroportuárias; 
concessionária aguarda agora licença 
para instalar canteiro de obras

2013 e 51,3% maior que o de 2010, por exemplo). Confins é o quinto 
aeroporto mais movimentado do País em número de passageiros.

De acordo com a BH Airport, o projeto executivo do novo termi-
nal já foi aprovado pela agência que regula o setor, a Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac), e encontra-se em fase de detalhamento. 
Também está em fase final o processo de assinatura dos contratos 
com as empreiteiras da futura obra, que, para ter início, só depende 
agora da obtenção da licença de instalação do canteiro. O diretor 
de infraestrutura da BH Airport, Adriano Pinho, prevê a entrega do 
terminal em 14 meses.

O TPS 2 é o principal projeto da concessão e faz parte da segunda 
fase de investimentos em melhorias, que soma R$ 750 milhões e in-
clui outras intervenções, como as que seguem, com projetos executi-
vos em fase de detalhamento: 1) construção de central de utilidades, 
que reunirá as instalações necessárias para abrigar os novos sistemas 
de energia, água, esgotamento sanitário, gás, datacenter e geradores 
que vão suprir o novo terminal; 2) Adequação do sistema de pátio e 
pistas em termos de layout, para ampliar a capacidade e melhorar a 

Guilherme Azevedo

A 
construção do segundo terminal de passageiros (TPS 
2) do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em 
Confins (MG), deverá dobrar a capacidade de aten-
dimento local e alcançar a marca de 22 milhões de 
passageiros transportados por ano. Em 2014, se-
gundo a concessionária BH Airport, o movimento de 
passageiros foi de 10,9 milhões (5,8% superior ao de 
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foco de conflito entre 
concessionário e Infraero. 
Estrutura foi parcialmente 
modernizada

R$ 3,5 bilhões, em 30 anos
A BH Airport conquistou o direito de administrar, operar e explo-

rar comercialmente Confins em leilão realizado em novembro de 2013, 
com lance de R$ 1,82 bilhão (ágio de 66% em relação ao valor mínimo 
previsto, de R$ 1,1 bilhão). Ela assumiu a gestão parcial das operações 
locais em agosto de 2014 e integral a partir de janeiro deste ano. Nos 
próximos dez anos, conforme assumido, deve investir R$ 1,5 bilhão e, 
no período total de concessão, de 30 anos, R$ 3,5 bilhões. 

Segundo Adriano Pinho, diretor de infraestrutura da conces-
sionária, o corpo de funcionários da empresa foi constituído com 
o aproveitamento de alguns talentos da Infraero, antiga gestora do 
sítio, e a contratação de profissionais de mercado. (GA)

operação; 3) Adequação do sistema viário local, para chegada e saída 
de passageiros do futuro terminal; 4) e Execução do estacionamento 
do futuro terminal, com 2.227 novas vagas, ampliando a capacidade 
total de Confins para 4.804 vagas.

A primeira fase de investimentos incluiu uma série de ações ime-
diatas. Implantou-se um novo datacenter, para ampliar a segurança 
(redundância) dos múltiplos sistemas de tecnologia da informação 
que coordenam as atividades de todo o sítio, com investimento de R$ 
3,2 milhões. Também se modernizou a sinalização geral de Confins 
aos passageiros (com novas placas, totens e sistemas de avisos, por 

exemplo), se revisaram os sistemas de esteiras de bagagens, elevado-
res e escadas rolantes e se ampliou a cobertura dos estacionamentos. 
Os recursos aplicados totalizam R$ 25 milhões. 

Novo terminal: estrutura modular
Do ponto de vista da arquitetura e da engenharia, o futuro TPS 
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Canais de drenagem garantem segurança em Viracopos
 A ACO, líder mundial em tecnologia de drenagem, oferece soluções de drenagem para importantes projetos. Os sistemas são fabricados com concreto políme-

ro, desenvolvidos a partir da mistura de agregados minerais e resinas especiais, sem adição de água ou concreto, e resultam em um material de baixa rugosidade 
e alta resistência mecânica e química, ideal para aplicação em obras de grande responsabilidade. 

A empresa atuou na ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). A obra, realizada no pátio de aeronaves, exigia 
um projeto de drenagem para coletar os combustíveis e óleos da superfície, assim como a água da chuva, e que tivesse alta resistência para assegurar a passagem 
de grandes aeronaves. 

Com o objetivo de suprir as especificidades do projeto, atender o prazo da obra, proporcionar maior segurança na coleta dos inflamáveis do pátio 
e garantir um correto escoamento da água, foram instalados os canais de drenagem ACO Monoblock RD 200V 20.0 e ACO Monoblock RD 300 0.0 com 
seus acessórios, em uma extensão total aproximada de 10 mil m. Além desta obra realizada no pátio das aeronaves, foram feitos investimentos em 
drenagem em acessos do aeroporto e na entrada do edifício-garagem, no embarque internacional. Nestes pontos foram instalados canais de drenagem 
das linhas ACO Self e ACO Multidrain. 
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Fonte: Infraero e BH Airport. 
*Transferência de voos do Aeroporto da Pampulha, em BH, para Confins, em 2005,  

marca o início do crescimento da movimentação aérea no local.
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2 será um longo píer de 600 m de extensão e 46 mil m2 de área 
construída, com edifício para processamento de passageiros em três 
níveis. Receberá 19 pontes de embarque, elevando o número total de 
pontes em Confins para 26. A edificação será, essencialmente, uma 
estrutura metálica de aço, vidro e pré-moldados de concreto. A obra 
terá a seguinte sequência: cravação de estacas e blocos; montagem 
de estruturas metálicas modulares de 120 m; cobertura; concreta-
gem das lajes com metodologia steel deck; e fechamento lateral com 
pele de vidro e painéis de placa cimentícia (tudo pré-fabricado). “O 
terminal foi concebido para ser executado o mais rápido possível”, 
explica Adriano Pinho, diretor de infraestrutura da concessionária. 
E qual o obstáculo principal a sua execução? “O desafio desta obra, 
como de toda obra, é o cronograma, porque cumpri-lo significa redu-
ção de custos.” Por isso, segundo Pinho, “o nome desse jogo é plane-
jamento”. Durante a fase de obras, o terceiro terminal de passageiros, 
que é uma estrutura separada do conjunto principal de edificações 
que constitui o sítio e hoje está inativa, servirá ao atendimento de 
voos internacionais. No pico dos trabalhos, o canteiro deve receber 
entre 800 e mil trabalhadores.

Conflito de responsabilidades
O esforço de modernização e expansão das operações em Confins 

tem sido conflituoso pelo menos em um aspecto: as obras iniciadas 
antes da concessão, mas que prosseguiram depois dela. O conflito em 
questão é exatamente sobre a responsabilidade dessas obras e opõe 
a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que 
administrava o local, e a BH Airport (sociedade de propósito espe-
cífico formada pela CCR, pelo operador aeroportuário internacional 
Flughafen Zürich AG e pela própria Infraero, que é sócia minoritária). 
O local em litígio é o terminal de passageiros existente (TPS 1), cujas 
obras de melhorias foram contratadas pela Infraero e hoje estão pa-
ralisadas. Desde setembro de 2014, concessionária, Infraero, Anac 
e Secretaria de Aviação Civil negociam uma saída que preserve a 
entrega das obras e a qualidade do serviço ao passageiro. Segundo 
o diretor de infraestrutura da BH Airport, as conversações giram em 
torno da abertura de nova concorrência ou transferência das exe-
cuções para o concessionário. “Aí precisaria haver um reequilíbrio 
financeiro do contrato”, ressalva Pinho.

Expansão dE Confins Com tps 2

Terminal 1 (existente)

Área 77 mil m²

Capacidade 10 milhões passageiros/ano

Pontes de embarque 9

Inspeção de passageiros domésticos 7 raios X

Terminal 1 + 2

Área 123 mil m²

Capacidade 22 milhões passageiros/ano

Pontes de embarque 26

Inspeção de passageiros domésticos 12 raios X

Fonte: BH Airport

A e r o p o r t o s  |  C o n f i n s



www.revistaoempreiteiro.com.br | 195

Guilherme Azevedo

Mais quatro aeroportos brasileiros devem ser concedidos à iniciativa privada, no pri-
meiro semestre de 2016. Dois se localizam na Região Nordeste, os aeroportos inter-
nacionais Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Salvador (BA), e Pinto Martins, em 

Fortaleza (CE); dois estão na Região Sul, os aeroportos Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), 
e Hercílio Luz, em Florianópolis (SC). O anúncio oficial do início do processo de concessão 
foi feito pelo governo federal em junho último e faz parte da nova etapa do Programa de 
Investimento em Logística (PIL), lançado em agosto de 2012. Com as concessões, projetam-
-se R$ 8,4 bilhões em investimentos nos quatro complexos aeroportuários: Salvador, R$ 3 
bilhões; Fortaleza, R$ 1,8 bilhão; Porto Alegre, R$ 2,5 bilhões; e Florianópolis, R$ 1,1 bilhão.

A primeira etapa é a preparação e entrega, por parte de empresas interessadas, de estu-
dos de viabilidade técnica, econômica e ambiental de cada um dos aeroportos (100 propostas 

Novas operadoras devem 
destinar R$ 8,4 bilhões  
para expansão e melhorias

Ausência de marco regulatório do setor aeroportuário, contudo,  
pode complicar o processo nos aeroportos de Porto Alegre,  
Florianópolis, Salvador e Fortaleza

O aeroporto de Salvador (BA) é o mais 
movimentado da Região Nordeste. 
Reforma da pista exige investimento alto
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Ao completar 20 anos, a ArtServ Engenharia 
comemora a aplicação de quase três milhões 
de m2 de coberturas e fechamentos laterais.
Essa marca expressa agilidade, qualidade, 

atendimento diferenciado, soluções tecnológicas 
e cumprimento de prazos, resultando 

em eficiência e satisfação dos clientes.

Tel.: (11) 3858 9569
www.artservengenharia.com.br 
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1) A máquina com 
uma bobina metálica 
é içada por guindaste, 
até o topo da estrutura.

2) A bobina metálica é desenrolada 
sobre toda a extensão da cobertura, 
sem emendas longitudinais, da cumeeira 
à calha, em até100m.

Sistema ARTSERV 65/456

3) Máquinas portáteis executam 
a zipagem da telha

ANOS

Shopping Campo Limpo - SP G Ind. OEL - Vinhedo - SP 
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de estudos foram entregues por 30 empresas, segundo balanço do 
governo). Em essência, devem apontar a necessidade real de inves-
timento e o valor mínimo de outorga de cada um deles, levando em 
conta condicionantes como a evolução da demanda e o retorno sobre 
o investimento. Esses estudos serão analisados e selecionados pela 
Secretaria de Aviação Civil e depois enviados ao Tribunal de Contas 
da União, para análise e aprovação. A etapa seguinte é de elaboração 
do edital e da minuta do contrato, pela Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac), e a avaliação desses documentos em audiência pública. 
Contempladas prováveis sugestões, edital e contrato são publicados 
e, 30 dias depois, o leilão pode ser realizado. Um processo que não 
deve ser concluído antes do fim do primeiro semestre de 2016.

O processo de concessões do setor aeroportuário começou em 
2011, com o leilão do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do 
Amarante (RN), que estabeleceu a construção do zero de uma nova 
estrutura, inaugurado oficialmente em junho do ano passado. Teve 
sequência em 2012, com a concessão dos aeroportos internacionais 
de Brasília (DF), Guarulhos (SP) e Campinas (SP). E, em 2013, com o 
leilão dos aeroportos internacionais do Rio de Janeiro (Galeão) e de 
Confins (MG).

Necessidade de investimentos vultosos no curto prazo
Os sítios que vão a leilão no ano que vem, geridos pela Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), não figuram en-
tre os mais bem avaliados do País, como indica o Prêmio Aeroportos 
+ Brasil 2015, ofertado pela Secretaria de Aviação Civil com base em 
pesquisas de satisfação do passageiro. Nenhum deles (o de Florianó-
polis não integra a pesquisa) figura entre os melhores nas nove cate-
gorias do prêmio (check-in, restituição de bagagem, serviço público e 
raio X mais eficientes; aeroporto com mais facilidades ao passageiro, 
mais confortável, mais limpo e mais cordial; e Aeroporto + Brasil, 
de satisfação geral). O vencedor geral da premiação foi o Aeroporto 
Internacional do Recife (PE), administrado pela Infraero.

“Todos eles (Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza) 
precisam de investimentos de curto prazo na infraestrutura, que 
hoje é deficiente devido à falta de investimentos ao longo do tem-
po”, contextualiza Érico Santana, consultor de aeroportos e fun-
dador da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Transporte Aéreo. 
Quanto ao Salgado Filho, especificamente, a dúvida que paira sobre 
seu futuro é o avanço ou não da conversa em torno da constru-
ção de um segundo aeroporto na capital gaúcha, que hoje corre à 
boca pequena, posiciona o especialista. Se um segundo aeroporto 
for efetivamente lançado, a atratividade do sítio diminui, no longo 
prazo. No caso do Hercílio Luz, “essencialmente turístico”, no dizer 
de Érico Santana, a questão é aumentar a capacidade regular de 
processamento de passageiros. 

No aeroporto de Salvador, a pista de pousos e decolagens exigirá 
intervenções severas, com investimento de vulto, avalia Santana: “A 
pista tem problema muito grave devido à falta de manutenção ao 
longo dos anos”. No aeroporto de Fortaleza, a dificuldade será equi-
librar a equação entre demanda e capacidade de ampliação das ope-
rações e instalações. “O sítio está restrito em relação à expansão de 

pistas e pátios”, pontua o consultor. “E em dez, quinze anos, deverá 
ser cada vez mais envolvido pela cidade.”

Falta de marco regulatório
Questões específicas à parte, um aspecto mais geral preocupa e 

pode dificultar inclusive o sucesso dos novos leilões: a inexistência 
de um modelo transparente e único que regulamente o setor com o 
ingresso dos concessionários. É para o que alerta Érico Santana: “Não 
existe uma regra clara, um marco regulatório do setor aeroportuá-
rio. Isso traz uma série de incertezas para os investidores”. Segundo 
o especialista, é preciso estabelecer uma base comum, ter definido 
o alcance do programa de concessões aeroportuárias (quais outros 
sítios serão transferidos à iniciativa privada?), para que, ao final, não 
se tenha uma “colcha de retalhos”, isto é, com aeroportos operando 
sob modelos diferentes de concessão. 

Outras questões que podem afetar a atratividade do novo processo 
envolvem a Infraero. A primeira é a participação dela como acionista 
da sociedade de propósito específico estabelecida com a concessão, de 
49% do negócio, fixada nas concessões anteriores. “Ela está cada vez 
mais deficitária e tem poder de veto em algumas questões”, explica. O 
segundo ponto diz respeito a problemas de atribuição de obras já em 
andamento em cada sítio e que vão avançar depois de concedido. No 
aeroporto de Confins, por exemplo, está em andamento uma queda de 
braço entre a Infraero e a concessionária BH Airport sobre a paterni-
dade de algumas obras. “O poder público assumiu parte das obras, mas 
o que se viu, na prática, foi uma série de discussões sobre quem vai 
assumir.” (Ler mais sobre o assunto na página 192)

Importante considerar também, do ponto de vista da atrativida-
de financeira, que os sítios aeroportuários concedidos normalmente 
deixam de formar redes, como a rede da Infraero, e se tornam ope-
rações comerciais únicas. Isso significa, frisa Santana, que qualquer 
problema que afete as operações normais locais impacta diretamente 
o retorno sobre o investimento. Daí a necessidade de clareza para a 
preservação empresarial do sítio. É uma pré-condição que deve ser 
incluída nas regras, para a atração do capital privado e do capital de 
qualquer outra natureza.

Administrado pela Infraero, o Aeroporto Internacional do Recife 
(PE) é o mais bem avaliado do País, mas não será concessionado
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Aeroporto Internacional Salgado Filho –  
Porto Alegre (RS)

- Movimentação: 9º mais movimentado do País e 1º da Região Sul 
- Crescimento médio do tráfego de passageiros (2003-2014):  
 10,2% ao ano 
- Movimento de cargas (2014): 29.227 t
- Estimativas preliminares de investimentos: R$ 2,5 bilhões
 Obras: Expansão da pista pouso/decolagem existente 
  Ampliação da área de pátio de aeronaves 
  Novo terminal de passageiros e expansão do existente 
  Estacionamento de veículos
  Terminal de cargas
- Evolução do Movimento Anual de Passageiros (em milhões)
 2014 – 8.447.380 
 2013 – 7.993.164
 2012 – 8.261.355 
 2011 – 7.834.312 
 2010 – 6.676.216

Aeroporto Internacional Hercílio Luz – 
Florianópolis (SC)

- Movimentação: 14º mais movimentado do País  
 e 3º da Região Sul 
- Crescimento médio do tráfego de passageiros (2003-2014):  
 9,9% ao ano
- Movimento de cargas (2014): 9.212 t
- Estimativas preliminares de investimentos: R$ 1,1 bilhão
 Obras: Melhorias no sistema de pista e taxiways 
  Pátio de aeronaves
  Terminal de passageiros
  Estacionamento de veículos
  Terminal de cargas
- Evolução do Movimento Anual de Passageiros (em milhões)
 2014 – 3.629.074
 2013 – 3.872.877
 2012 – 3.395.256
 2011 – 3.122.035
 2010 – 2.672.250

Aeroporto Internacional Deputado Luís 
Eduardo Magalhães – Salvador (BA)

- Movimentação: 8º mais movimentado do País  
 e 1º da Região Nordeste
- Crescimento médio do tráfego de passageiros (2003-2014):  
 9,27% ao ano
- Movimento de cargas (2014): 36.613 t
- Estimativas preliminares de investimentos: R$ 3 bilhões 
 Obras: Nova pista de pouso/decolagem
  Ampliação da área de pátio de aeronaves 
  Ampliação do terminal de passageiros
  Estacionamento de veículos
  Terminal de cargas
- Evolução do Movimento Anual de Passageiros (em milhões)
 2014 – 9.152.159
 2013 – 8.589.663
 2012 – 8.811.540
 2011 – 8.394.900
 2010 – 7.696.307

Aeroporto Internacional Pinto Martins – 
Fortaleza (CE)

- Movimentação: 12º mais movimentado do País  
 e 3º da Região Nordeste
- Crescimento médio do tráfego de passageiros (2003-2014):  
 12% ao ano
- Movimento de cargas (2014): 57.083 t
- Estimativa preliminar de investimentos: R$ 1,8 bilhão
 Obras: Melhorias no sistema de pista e taxiways 
  Pátio de aeronaves 
  Terminal de passageiros
  Estacionamento de veículos
  Terminal de cargas
- Evolução do Movimento Anual de Passageiros (em milhões)
 2014 – 6.501.822
 2013 – 5.952.629
 2012 – 5.964.308
 2011 – 5.647.104
 2010 – 5.072.721

Fontes: Secretaria de Aviação Civil e Infraero
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Governo tenta pela segunda vez 
alavancar concessão
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67 sítios regionais se aprontam para obras de melhoria
Balanço da Secretaria de Aviação Civil mostra que 67 localidades/sítios aeroportuários, dos 270 incluídos no programa de aviação regional 

lançado pelo governo federal em 2012, se encontram na fase de elaboração do anteprojeto de engenharia. É a etapa que antecede a licitação 
para a escolha das construtoras e início das obras. Os sítios aeroportuários assim se distribuem, geograficamente: Amazonas (11), Bahia (8), Goiás 
(3), Minas Gerais (6), Mato Grosso do Sul (4), Mato Grosso (5), Pará (2), Pernambuco (1), Piauí (1), Paraná (4), Rio de Janeiro (2), Rondônia (3), 
Rio Grande do Sul (4), Santa Catarina (1), São Paulo (10) e Tocantins (2).

Os estudos de viabilidade técnica de outros 46 destinos/sítios estão sendo analisados, e de outros 19 não foram aprovados, o que significa, 
no jargão técnico, que seguiram para a elaboração de estudos complementares. Estes últimos são os seguintes: Arapiraca (AL); Carauari e Pauini, 
AM; Jequié e Sento Sé, BA; Sobral (CE); Pirenópolis (GO); Balsas, Caxias e São João dos Patos, MA; Muriaé e Teófilo Otoni, MG; Dom Eliseu e 
Rurópolis, PA; Salgueiro (PE); União da Vitória (PR); Mossoró (RN); Santa Vitória do Palmar (RS); e Concórdia (SC). Cento e trinta e oito sítios 
candidatos passaram da fase do estudo técnico e estão agora em estudos preliminares, que detalham o investimento necessário na construção 
da infraestrutura aeroportuária necessária correspondente à demanda projetada.

O programa de aviação regional prevê R$ 7,3 bilhões em recursos, para fortalecimento e expansão da malha aérea nacional. (Guilherme Azevedo)

Há três anos o governo federal havia anunciado o programa 
de concessão de ferrovias no País, mas, de lá para cá, o 
projeto não avançou. Agora, o Planalto faz novo esforço 

para alavancar o transporte ferroviário, prevendo investimentos 
de R$ 89,4 bilhões – no total de R$ 198,4 bilhões envolvendo os 
quatro modais dentro da nova etapa do Programa de Investimen-
tos em Logística (PIL), anunciada em junho último.

O mais polêmico projeto ferroviário no programa é a constru-
ção do trecho brasileiro da chamada Ferrovia Bioceânica, ligando 
o porto do Açu, no Norte Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro, 
passando pelo rico Centro-Oeste, até o Acre - e, de lá, até os 
portos do Peru, no Oceano Pacífico.

Orçada em R$ 40 bilhões, a ferrovia ligando os dois oceanos 
é de interesse dos chineses (inclusive de construção), como uma 
alternativa ao Canal do Panamá.

Outro projeto ferroviário de envergadura é a construção da li-
nha que liga Lucas do Rio Verde (MT) ao porto de Miritituba (PA). 
Há tempo que o cinturão do agronegócio no norte do Mato Gros-
so busca uma alternativa de rota de exportação aos sobrecarre-
gados portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR). A saída permitiria 
o escoamento de grãos por trem até o Pará e, depois, seguiria 
por embarcações pelos rios Tapajós e Amazonas e, por fim, pelo 
Oceano Atlântico. 

Em relação à Ferrovia Norte-Sul, que já tem 1.575 km em con-
dições de operação, entre Anápolis (GO) e Açailândia (MA), pas-

sando por Palmas (TO), o governo tem planos de concessão, com a 
construção de extensões, a partir de Anápolis, até Estrela D’Oeste 
(SP) e Três Lagoas (MS); e, no Norte, com a construção de linha, a 
partir de Açailândia, até o porto de Barcarena, município da Gran-
de Belém (PA). Os dois projetos envolvem investimentos de R$ 12,7 
bilhões e visam também atender o agronegócio do Centro-Oeste.

A nova etapa do PIL ferroviário engloba ainda a construção de 
ferrovia ligando o Rio de Janeiro (RJ) a Vitória (ES), mas não se sabe 
se o segmento aproveitará parte da linha existente no trecho. Os 
investimentos previstos alcançam R$ 7,8 bilhões e devem atender  
a região fortemente influenciada pela exploração de petróleo e gás.

Sobre as concessões em andamento, o governo negocia com 
as concessionárias a ampliação de capacidade de tráfego, novos 
pátios, duplicações, redução de interferências urbanas e constru-
ção de novos ramais, entre outras iniciativas, com investimentos 
estimados em R$ 16 bilhões.

A e r o p o r t o s  |  C o n c e s s õ e s

F e r r o v i a s



www.revistaoempreiteiro.com.br | 199

Augusto Diniz

O 
aspecto cíclico – para cima ou para baixo - de desenvol-
vimento, produção e preço de venda que marca o setor 
de mineração pode retomar movimento de alta a partir 
de 2017. Um fator deve ajudar muito o Brasil nessa recu-
peração. É que, no final do ano que vem, o maior projeto 
de mineração de ferro em andamento no mundo, condu-
zido pela Vale, está previsto de entrar em operação.

“Recuperação mesmo somente em 2017. Trata-se de uma contribui-
ção importante (o comissionamento do projeto S11D), já que o minério 
de ferro responde por boa parte das exportações no setor”, explica Mar-
celo Ribeiro Tunes, diretor de Assuntos Minerários do Instituto Brasileiro 

Recuperação  das 
commodities ficou para 2017
A tendência do mercado é substituir 
minas de maior custo por operações 
novas e mais eficientes, como o 
projeto S11D da Vale

de Mineração (Ibram). Segundo a instituição, em 2014, o minério de 
ferro representou US$ 25,1 bilhões em exportações, num total de US$ 
34,2 bilhões de produtos de origem mineral. 

De acordo com Tunes, as dificuldades para a recuperação do setor 
se centram no preço da energia e a necessidade de melhoria da infraes-
trutura no País. Ele cita que há empresas reduzindo a produção total por 
conta dos altos custos de operação. 

Com relação à infraestrutura, ele menciona a Bahia Mineração (Ba-
min), que tem projeto no Sul da Bahia, mas aguarda a conclusão da 
Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), que prevê a ligação do Estado 
do Tocantins ao porto de Ilhéus (BA). “A infraestrutura é fundamental 
para a movimentação de carga do setor”, afirma Tunes. 

De acordo com o diretor do Ibram, vive-se hoje um período de turbu-
lência. “Vai passar, mas o que estamos sentindo é forte. Os preços caíram 
muito. É verdade que eles estavam artificialmente altos em 2011”, avalia.

Com relação ao cenário internacional, ele explica que era sabido que 
a alta demanda de minerais pela China, fruto da intensa urbanização 
naquele país, não iria persistir por muito tempo, fazendo com que o 
mercado se adequasse à nova realidade. 

“Acredita-se que a Índia possa desempenhar esse papel da China na 
compra de minérios, mas de forma menos vigorosa”, informa. O governo 
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Expansão da Ponta da Madeira
Fundada em 1982, a Milplan é uma empresa voltada à execução de obras de construção e montagem eletromecânica de unidades e complexos industriais, 

para as maiores e mais importantes indústrias de base e de transformação do Brasil. São mantidos até dez canteiros de obras nas diversas regiões do Brasil, onde 
são gerados até 4 mil empregos diretos. Com mais de 350 contratos executados, a Milplan mantém posição de destaque nos setores de mineração, siderurgia, 
cimento, químico e óleo e gás.

A Milplan está em operação nas obras de expansão do Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, realizadas pela Vale, em São Luís (MA). A obra consiste na 
montagem eletromecânica e testes dos carregadores de navios e sexta linha de embarque (transportadores e casas de transferências) a ser realizados no Píer 
IV - Berço Norte. 

Com duração de dois anos, a obra tem seu término previsto para dezembro de 2016, incluindo a montagem eletromecânica, testes e operação assistida. No 
total, 899 colaboradores estão envolvidos na obra, que é o maior sistema de carregador de navios - do tipo dual quadrante, com capacidade de 16 mil t/h - já 
instalado no mundo, tanto pela envergadura (tamanho e peso), como pela capacidade produtiva.

Toda a montagem dos módulos será através de transporte via mar, utilizando balsa com rebocador, que carregará os módulos em uma área externa de pré-
-montagem próxima à Vale, no Porto do Itaqui, até o Píer IV.

Um guindaste de 400 t sobre esteira, posicionado na laje do berço, será utilizado para descarga e respectivos içamentos dos módulos. Nesta operação, as 
maiores dificuldades são as caraterísticas do local e o comportamento das marés e fortes correntezas durante a atracação da balsa.  

Diariamente, a montagem convive com o trânsito de betoneiras para concretagem, passagem de pessoas, movimentações de guindastes e equipamentos. O 
planejamento da montagem tem que identificar e programar as interfaces e prioridades de interdições de ruas e acessos no berço, de forma a garantir a execução 
das atividades tanto de construção civil como de montagem dentro dos prazos estabelecidos no projeto, garantindo a execução da obra.
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reformista de Narendra Modi, que assumiu o poder no país ano passado, 
trabalha em várias frentes para alavancar a economia – a previsão de 
crescimento do PIB este ano é de 7,5%. 

“Em breve, a Índia será mais populosa que a China e precisará aten-
der a essa população”, diz Tunes. Ele citou também a recuperação da 
economia norte-americana como aspecto importante para a retomada 
do setor de mineração em novo ciclo de expansão.

Uma questão que preocupa o Ibram é a ambiental. “O licenciamento tem 
ficado agudo, mais difícil. A legislação está anacrônica”, analisa. O diretor con-
ta que há mineradoras que levam dez anos para obter todas as licenças am-
bientais para operar uma mina. “Existe ainda o problema de que as regras am-
bientais diferem em cada Estado, também atrapalhando o mercado”, lembra.   

A preocupação tem a ver com o potencial de exploração mineral no 
País. “Apenas 30% do território brasileiro tem mapeamento mineral”, afirma. 

 Foco no S11D
O projeto Ferro Carajás S11D, localizado na Serra Sul de Carajás, no 

Pará, tornou-se foco absoluto da Vale. A iniciativa, que se destaca pelo 
baixo impacto ambiental, tem firme avanço nas obras, para que a opera-
ção comece até o final 2016.

Com a expectativa de produção anual da ordem de 90 milhões de t, 
a exploração de minério de ferro se dará por meio de lavra a céu aberto, 
bem como o beneficiamento do minério com umidade natural (sem a 
necessidade de adicionar água no processo).

M i n e r a ç ã o
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De hospital a indústria siderúrgica
A Mascarenhas Barbosa Roscoe se fortaleceu dois anos depois de sua criação, quando a empresa 

venceu a concorrência pública para construção do Hospital Estadual Colônia São Francisco de Assis, em 
Bambuí (MG), impondo sua filosofia de serviço de qualidade e preço competitivo.

Em 1941, ganha outra licitação importante: drenagem em João Monlevade, para a Companhia 
Siderúrgica Belgo Mineira. Em 1958, inicia a construção da trefilaria da Belgo, em Contagem (MG) – 
uma obra completa, toda construída em galerias subterrâneas. Em João Monlevade, a empresa assume 
a construção do teleférico da Belgo, com 52 km de extensão, deslizamento de quase mil caçambas, 
transportando até 50 t de carvão por hora e atravessando três municípios. 

Em 1963, realiza obras de drenagem para a Refinaria Gabriel Passos, em Betim (MG). Em 1965, 
realiza a Estação de Tratamento de Água, a primeira de várias obras em Brasília (DF). No mesmo ano, 
inaugura o Viaduto da Prainha, na Rodovia do Aço, o segundo maior vão-livre do Brasil à época. 

Em 1971, realiza obra inédita: a construção de uma rede subterrânea de dutos para a Companhia 
de Força e Luz, antecessora da Cemig. De 1974 a 76, a empresa participa da construção das instalações 
da Fiat em Betim, com inauguração antecipada em um ano. 

A partir de 1986, participa da construção do Metrô da capital mineira, realizando um complexo de 
obras que visavam integrá-lo à rede viária urbana.

Assim, a Mascarenhas Barbosa Roscoe iniciou a década de 2010 como uma das maiores e mais res-
peitadas construtoras do País, com um moderno sistema de gestão e ações efetivas de responsabilidade 
social. Atualmente, está presente nas obras da CSN Cimentos em Arcos (MG), da VSB em Jeceaba (MG), 
e na maior indústria siderúrgica do Brasil, ThyssenKrupp CSA, no Rio de Janeiro (RJ).

Investimento na produtividade
A MIP Engenharia é uma empresa especializada na execução de 

obras industriais e gestão de empreendimentos. Com mais de 50 anos 
de atuação no mercado de engenharia e montagem eletromecânica, a 
empresa realiza projetos nos segmentos de mineração, metalurgia, side-
rurgia, petróleo, energia, papel e celulose.

Diante da situação atual do mercado, a MIP tem investido na me-
lhoria de seus processos para atingir seus objetivos, como a elaboração 
e implementação do projeto de ganho da produtividade. 

Os benefícios identificados durante a introdução do projeto de me-
lhoria da produtividade foram documentados e inseridos nos procedi-

mentos revisados, incorporando-se aos ativos de processos organizacionais da MIP. Com isso, houve uma 
difusão das melhores práticas para todas as iniciativas realizadas pela empresa.

Para viabilizar e efetivar estas ações, foi criado o escritório de gestão de projetos (PMO - Project Management 
Office). O PMO atua fortemente na melhoria da gestão dos projetos da MIP com foco nos objetivos dos clientes. 

As obras se dividem em três grandes frentes e, no total, há pelo menos 14 mil operários traba-
lhando no projeto hoje. Uma está relacionada às obras do empreendimento, em área de 1.400 ha. 
As outras duas, ao âmbito logístico. Juntas, elas somam investimentos de cerca de US$ 17 bilhões.

Para transporte do minério, está sendo feita a construção da Ferrovia Sudeste do Pará, de 101 
km e quatro túneis, que ligará a planta à ferrovia de Carajás – que se encontra em expansão em 
trecho de 504 km e reestruturação de 206 km das linhas existentes. O porto Ponta da Madeira, no 
Maranhão, também está em obras para escoamento desta produção.

Alguns módulos da usina de beneficiamento estão sendo posicionados. Recentemente, foi 
colocado na base de sustentação um módulo de 1.200 t, 22 m de comprimento e 25 m de altura. 
Para instalá-lo, foi preciso erguê-lo a 10 m de altura e movimentá-lo por mais de 40 m.

A operação foi quase de guerra. Métodos inéditos de jacking (suspensão) e skidding (deslizamento) 
foram usados. A técnica de jacking permitiu a sincronização entre as nove torres de “macaqueamento” 
para içar e baixar o módulo. Já a técnica de skidding foi usada para movimentar o módulo até a base.
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Augusto Diniz

A 
burocracia ainda gera entraves, mas a Associação Bra-
sileira de Terminais Portuários (ABTP) crê em avanços, 
fruto do programa de investimentos em logística para 
o setor, anunciado pelo governo. De acordo com a enti-
dade, os investimentos na área portuária deverão tota-
lizar R$ 37,4 bilhões nos próximos cinco anos. 

Segundo a ABTP, R$ 14,7 bilhões correspondem 
a 64 novos terminais privados, R$ 11,9 bilhões referem-se a 50 novos 
arrendamentos de terminais públicos e R$ 10,8 bilhões serão investidos 
pelos atuais arrendatários de 24 terminais, em contrapartida à antecipa-
ção da prorrogação de seus contratos.

O programa de concessões em infraestrutura, anunciado recente-
mente pelo governo federal, prevê licitações de áreas e terminais, inicial-
mente nos portos de Santos (SP) e no Pará, e, em 2016, nos portos de Pa-
ranaguá (PR), Suape (PE), Aratu (BA), Rio de Janeiro (RJ), São Sebastião 
(SP), São Francisco do Sul (SC), Itaqui (MA) e Santana (AP).

“A entidade continua entendendo que devem ser revistos os exces-
sos regulatórios causadores de insegurança jurídica, a alta burocracia 
e a taxa de retorno dos investimentos, condições indispensáveis para a 
efetiva implantação do programa (de concessões)”, avalia Wilen Manteli, 
diretor-presidente da ABTP.

A ABTP explica, porém, que o governo, por meio da Secretaria de 
Portos (SEP) e Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), pre-
tende agilizar as análises referentes a 24 contratos de arrendamento, 
tendo em vista a prorrogação antecipada, o que já destravaria investi-
mentos de R$ 10,8 bilhões.

  “Nesse segmento, o maior problema é a morosidade da burocracia. 

Investimentos podem  
totalizar R$ 37,4 bilhões

Novos terminais e arrendamentos 
criam perspectivas positivas ao setor, 
mas a burocracia ainda é a maior 
barreira; há 60 pedidos de novos 
terminais privados protocolados

Estamos na expectativa de que esse 
processo seja acelerado, pois o governo 
incluiu no programa a determinação de 
que a SEP e a Antaq agilizem também 
as análises dos mais de 60 pedidos de 
instalação de terminais privados que se 
encontram protocolados”, conta Wilen.

O executivo cita que a nova Lei dos 
Portos teve como principal virtude am-
pliar a participação da iniciativa priva-
da no setor. Segundo a ABTP, por conta 
disso, oito novos terminais privados já 
foram construídos, 28 autorizados para 
entrar em obras e quatro estão em ex-
pansão, representando investimento de R$ 11,1 bilhões. 

“E ainda existem mais 63 pedidos de autorização para instalação 
de terminais privados aguardando análise”, revela Wilen. No entanto, 
a associação lembra que a lentidão da burocracia e o impasse entre o 
governo e o Tribunal de Contas da União já tinham atrasado novas lici-
tações de áreas e terminais portuários. 

O Norte e o Nordeste são vistos como grande potencial de desen-
volvimento portuário, principalmente por conta do interesse de pro-
dutores de grãos do Centro-Oeste de abrir novas rotas de exportação. 
Mas a ABTP alerta sobre os gargalos de infraestrutura existentes em 
ambas as regiões para se alcançar os terminais portuários. 

“Em linhas gerais, diríamos que os maiores desafios do setor são a 
descentralização, despolitização e modernização da gestão dos portos 
públicos, ainda atrelada a um modelo arcaico e inibidor da produtivida-
de”, finaliza Wilen.
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insegurança
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A gestão do planejamento  
dinâmico em um terminal

A Reta Engenharia destaca sua recente participação 
no segmento de logística, contribuindo para a conclusão 
da primeira etapa do projeto de ampliação do Terminal In-
tegrador Portuário Luiz Antônio Mesquita, de propriedade 
da VLI-Ultrafértil/Vale, em Santos (SP). Atuando como 
gestora do Sistema de Planejamento e Controle, neste 
projeto a empresa trabalhou em parceria com a Integral 
Engenharia, empresa responsável pela terraplenagem, 
tratamento de solos moles e construção da unidade de 
disposição confinada.

Nesta fase do projeto, o prazo requerido para a im-
plantação foi um dos grandes obstáculos. Além da elevada complexidade para a mobilização, eram 
também grandes as dificuldades logísticas no fornecimento da quantidade diária necessária de materiais 
provenientes de fornecedores externos ao site – principalmente, areia e brita.

Na primeira etapa do projeto, agora já concluída com sucesso, a gestão do planejamento dinâmico 
se mostrou fundamental no suporte à tomada de ações que possibilitaram atingir as metas, mesmo 
diante de um cenário adverso. Como consequência disso, o objetivo relativo ao prazo fixado em contrato 
para a conclusão das obras foi alcançado.

Para o sucesso do empreendimento, as principais estratégias adotadas na gestão estiveram relacio-
nadas à metodologia construtiva e à atuação com os fornecedores, associada a um minucioso controle 
do fornecimento de materiais (areia e brita), cuja média diária demandada chegou a 10.500 m³. 

Entre as ações tomadas destacam-se o controle de horário do fornecimento de materiais; a utili-
zação das tecnologias em comunicação e aferição de volume; a realização de reuniões diárias; a busca 
incessante de metodologias executivas e soluções de engenharia adequadas às necessidades de prazo; 
a utilização de técnicas para compressão do cronograma, como o aumento da jornada de trabalho e o 
paralelismo de atividades; e um criterioso controle dos índices de produtividade reais para realimentar 
o planejamento.

Para a Reta Engenharia, o alinhamento dos objetivos das partes envolvidas (contratante, contrata-
da, gerenciadora, gestora do planejamento) foi fundamental para o sucesso das estratégias implementa-
das, já que elas são partes inseparáveis no processo de implantação de projetos desse porte.

Unidade Offshore inaugura primeiro cais
Com mais de 65 anos de atuação no mercado 

brasileiro, a Techint Engenharia e Construção agora 
consolida seu posicionamento estratégico no seg-
mento offshore nacional e internacional. Em junho 
de 2015, a Unidade Offshore Techint (UOT) inaugurou 
seu cais de 300 m.

Estrategicamente localizado a 14 km do Porto de 
Paranaguá, o cais possui 9 m de profundidade. Além 
disso, é composto de cais de apoio, load-in, load-out 
e píer de embarque. A finalização desse projeto é de 

suma importância para os futuros empreendimentos da companhia no Brasil, pois a capacita a realizar 
operações de embarque e desembarque de materiais para os trabalhos em execução no seu site, além de 
possibilitar novas alternativas comerciais.

A UOT foi inaugurada na década de 80, no município de Pontal do Paraná. Há três anos, a Techint 
realizou novos investimentos na unidade para aumentar sua capacidade e dimensão. Atualmente, com 
seus 215.000 m² de área útil, o site se apresenta como uma solução competitiva de conteúdo nacional 
focado na qualidade, segurança e previsibilidade no fornecimento de tecnologia para atender as de-
mandas do mercado. 
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Roberto Muniz: Crise hídrica está ligada diretamente  
ao investimento pequeno no setor de saneamento

Da gestão de crise  
para a gestão de risco

Concessionárias privadas defendem 
planejamento e adoção de medidas 
preventivas como política para o setor

Guilherme Azevedo

O
s investimentos privados em saneamento básico no 
País somaram R$ 1,802 bilhão em 2013, segundo o 
Panorama da Participação Privada no Saneamento 
2015, que consolida dados do setor. De 1995, marco 
do ingresso de concessionários privados no sanea-
mento básico, até o ano passado, os investimentos 
realizados totalizaram R$ 6,632 bilhões. No quadriê-

nio 2014-2018 serão mais R$ 12,317 bilhões.
É um volume de recursos que cresce ao longo dos anos (pratica-

mente dobrou de 2011, R$ 448,94 milhões, para 2012, R$ 959,82 mi-
lhões, e de 2012 para 2013), à medida que aumenta a participação das 
concessionárias privadas, hoje presentes em 304 municípios, mediante 
a assinatura de 247 contratos. Parte do esforço necessário para ajudar 
no cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Sane-
amento Básico (Plansab), que prevê avanços expressivos na oferta de 
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serviço de água potável, coleta e tratamento de esgoto e manejo de re-
síduos sólidos com vistas à universalização. Por exemplo, de acordo com 
o Plansab, a oferta de água potável deve ser praticamente universalizada 
no Brasil até 2033, com 99% de alcance, e a coleta de esgotos deve 
abranger 93% da população urbana e rural até o mesmo ano. Do esgoto 
coletado, 93% deverão ser tratados até 2033. 

A seguir, Roberto Muniz, presidente executivo da Associação Brasi-
leira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto 
(ABCON), entidade que reúne cerca de 100 associados, avalia números 
da participação privada e defende uma ideia central para equacionar 
questões como a grave crise hídrica que o País enfrenta: privilegiar a 
gestão de risco, de modo a se adotar medidas preventivas, que se ante-
cipem a problemas.

Concessionárias privadas de serviços de água e esgoto estão 
hoje presentes em 304 municípios, de 17 Estados, beneficiando 
cerca de 32 milhões de pessoas, segundo o Panorama da Participa-
ção Privada no Saneamento Brasil, edição 2015. Há espaço para o 
crescimento dessa participação? Onde estão as grandes oportuni-
dades para as concessionárias privadas, hoje?

Sim, a participação da iniciativa privada nos serviços públicos de água 
e esgoto cresceu no ano passado, mas há ainda um grande potencial de 
contribuição deste segmento para superar a crise hídrica. Há uma opor-
tunidade e um mercado promissor, se não esbarrarmos em dificuldades 
que permanecem a travar uma maior presença da iniciativa privada no 
setor. Para que tenhamos de fato uma oferta condizente de serviços no 
saneamento, é necessário que o Estado oferte 
de fato, por meio das concessões, os serviços de 
saneamento a preços justos. 

É necessário privilegiar a gestão de risco 
em vez da gestão de crise, o que significa 
se debruçar sobre as grandes questões que 
afetam a oferta de água, em uma análise 
sistemática das ameaças ao sistema de 
abastecimento e sua vulnerabilidade, a fim 
de que sejam tomadas medidas estruturais 
de prevenção à crise. A ABCON entende que 
um mercado concorrencial mais isonômico 
e transparente entre empresas públicas e 
privadas gerará um ganho de qualidade nos 
serviços e de escala no atendimento. As opor-
tunidades estão em todas as concessões que 
demandem não apenas investimentos, mas 
principalmente maior gestão e planejamento 
dos serviços. 

A expectativa é manter um crescimento 
similar em termos de abrangência ao veri-
ficado nos últimos anos, mas com um nível 
de investimento bem maior do que a média 
registrada até aqui, em razão de termos con-
cessões e PPPs importantes em seu início de 
operação, o que demanda um volume maior 
de recursos. O agravamento da crise hídri-

ca é sinal de que o Brasil convive hoje com uma baixíssima oferta 
de serviços no setor de saneamento, com carências não apenas no 
abastecimento de água potável, mas também nos serviços de coleta 
e tratamento de esgoto, cujo déficit contribui para que não tenhamos 
mananciais preservados e, dessa forma, disponíveis para o fornecimen-
to de água.

A crise da água colocou novamente, à vista de todos, a relação 
direta entre tratamento de esgoto e oferta de água. Também mos-
trou o problema sério de perdas de água devido ao sistema repleto 
de vazamentos, obsoleto, insuficiente. Uma empresa privada, assu-
mindo uma localidade problemática, teria condições de solucionar 
os problemas em um prazo adequado?

Sim, uma vez que todas as operações privadas no saneamento são 
realizadas por empresas fortemente reguladas pelos entes reguladores, 
pelo poder concedente e pela sociedade. Essas empresas praticam uma 
gestão profissionalizada, garantindo assim os investimentos necessários 
e a prestação de serviço público com metas de eficiência e qualidade de-
finidas em contrato. Com isso, a iniciativa privada coloca-se como uma 
real alternativa para o Brasil avançar e diminuir os déficits históricos do 
saneamento no País.

As tarifas hoje cobradas por tratamento de esgoto e água são 
realistas? Conforme o Panorama, as tarifas médias vêm subindo de 
valor ao longo da década e superam as de companhias estaduais. 
Que tipo de recurso extra poderia ser gerado para o avanço do tão 
desejado e necessário bom atendimento?
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 As tarifas praticadas pelas concessionárias sempre foram se-
melhantes às das companhias estaduais, desfazendo outro mito a 
respeito de sua atuação. Ocorre também que o Brasil ainda não 
despertou para o fato de que a tarifa deve remunerar o serviço 

(e não a água propriamente dita), portanto, precisa ser justa e 
adequada para a garantia de investimentos na modernização dos 
sistemas de abastecimento. 

Os investimentos privados contratados em concessões de ser-

INVESTIMENTOS DAS CONCESSIONÁRIAS EM R$/MILHÕES

Estado Nº de 
Municípios População N° de

Contratos
Comprometido até o final 

do Contrato (Revisão)
Realizado desde o início  

da operação até 31/12/2013
Previsto  

de 2014 a 2018

AL 11 528.100 2  364,65  127,00  223,67 

AM 1 2.020.301 1  3.611,18  515,13  337,44 

BA 1 1.900.000 1  261,13  261,13  concluído 

ES 2 206.973 2  618,00  117,00  49,00 

GO 4 923.904 1  951,01  -  704,97 

MA 3 490.342 2  634,00  -  49,74 

MG 17 1.365.672 4  510,16  76,00  424,60 

MS 1 843.120 1  1.575,20  722,76  234,79 

MT 38 1.257.361 38  1.824,58  349,94  1.099,78 

PA 8 263.222 8  434,40  12,59  201,49 

PE 15 3.965.548 1  2.954,94 38,00  1.226,84 

PR 1 142.868 1  331,00  126,00  161,00 

RJ 19 4.422.759 13  5.851,91  1.762,70  2.056,94 

RS 2 190.005 2  273,59  86,64  129,57 

SC 6 528.814 6  940,07  232,94  460,04 

SP 50 12.009.384 38  7.883,60  1.838,17  4.266,43 

TO 125 1.381.840 125  1.529,02  366,00  691,61 

Total geral 304 32.440.213 246  30.548,44  6.632,00  12.317,91

 Fonte: Panorama da Participação Privada no Saneamento 2015.

Construtora foca na qualidade
Há mais de 50 anos, em Campinas (SP), nascia o Grupo Equipav, com 

foco no setor de infraestrutura – pavimentação, engenharia e comércio. 
Com o passar dos anos, expandiu suas áreas de atuação oferecendo so-
luções em obras nos segmentos de estradas, saneamento básico, centrais 
hidrelétricas e dragagens em portos, entre outras.

Entre os grandes projetos, estão obras de saneamento, dragagem para 
alargamento e aprofundamento do canal principal dos portos de Santos (SP) 
e Itajaí (SC); implantação de pequenas centrais hidrelétricas em Figueirópo-
lis (MT) e Novo Horizonte (PR); e construção das usinas de açúcar e álcool 
nos municípios de Promissão e Brejo Alegre (SP).

Segundo a Equipav, essas realizações são resultado de um corpo técnico 
competente e com agilidade na tomada de decisões. Outro fator decisivo na 
prestação de serviços é o constante investimento em qualidade. 

A empresa possui certificação ISO 9001:2008 e certificação no Pro-
grama Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) Nível 
A, no escopo de execução de obras de edificações, saneamento básico, 
obras viárias e artes especiais, que garantem a qualidade e a produtividade 
da companhia.
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Fonte: SPRIS 2014 (Sistema de Informações do Segmento Privado do Setor de Saneamento)
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viços de água e esgoto somaram R$ 30,5 bilhões de 1995 a 2014, segundo o Panorama. 
Mas, até 2013, haviam sido realizados apenas R$ 6,6 bilhões. Por que essa discrepância?

Os investimentos são definidos por contrato. Com o amadurecimento das concessões e o 
surgimento de novos contratos, aumenta o montante de recursos aplicados ano a ano. Man-
tido ou acelerado esse processo, o aumento exponencial dos investimentos deve prosseguir. 

Coleta e tratamento  
de esgoto avançam com lentidão

Apenas 48,6% da população brasileira tinha seu esgoto coletado em 2013 e, do total 
coletado, 39% não recebiam tratamento. É um quadro que mostra o tamanho do problema 
a ser enfrentado na área de saneamento básico no País. Os dados são do Sistema Nacional 
de Informações sobre Saneamento (SNIS), elaborado pelo Ministério das Cidades. No mesmo 
ano, de acordo com o documento, 82,5% da população brasileira era atendida com água 
tratada. Os números mostram estagnação em relação a 2012, quando 48,3% da população 
tinha acesso a coleta de esgoto, 38,7% do esgoto coletado era tratado e 82,7% da popu-
lação recebia água tratada. Os investimentos totais no setor em 2013 (públicos e privados) 
chegaram a R$ 10,5 bilhões.

Para o Instituto Trata Brasil, que estuda o saneamento básico no País, a falta de in-
vestimento sobretudo em esgotamento sanitário é crítica: “Com raras exceções, mesmo as 
capitais do País vêm avançando pouco em coleta e tratamento dos esgotos, o que é muito 
preocupante, pois são serviços essenciais para a saúde das pessoas nesses grandes aglome-
rados humanos”, avalia Édison Carlos, seu presidente executivo.

No mais recente Ranking do Saneamento dos 100 municípios mais populosos, ela-
borado pelo Instituto Trata Brasil com base no SNIS 2013, apenas seis capitais coletam 
mais de 80% do esgoto produzido: Belo Horizonte (100%), Curitiba (99,1%), São Paulo 
(96,1%), Porto Alegre (89,4%), Brasília (82,7%) e Rio de Janeiro (81%). No quesito 
tratamento do esgoto coletado, 19 capitais têm índice abaixo de 50%. Curitiba (PR), 
a capital mais bem colocada no ranking geral, na quinta posição, é a melhor entre as 
capitais em tratamento do esgoto coletado, com índice de 88,4%. Salvador, com 77,7% 
do esgoto coletado tratado, e Belo Horizonte, com 67,4%, estão em segundo e terceiro 
entre as capitais. (Guilherme Azevedo)

OS 10 MELHORES MuNICípIOS DO pAíS EM SANEAMENTO

Município Operador Água tratada 
(%)

Esgoto 
coletado (%)

Esgoto 
tratado (%)

Franca (SP) Sabesp 100,00 100,0 77,79

Maringá (PR) Sanepar 100,00 95,2 93,58

Limeira (SP) Odebrecht Ambiental 100,00 100,0 86,56

Londrina (PR) Sanepar 100,00 97,6 85,99

Curitiba (PR) Sanepar 100,00 99,1 88,44

Niterói (RJ) Águas do Brasil 100,00 92,8 92,8

Santos (SP) Sabesp 99,97 98,5 76,84

Ponta Grossa (PR)  Sanepar 100,00 96,0 83,77

Uberlândia (MG)  DMAE 100,00 97,2 92,89

Taubaté (SP)  Sabesp 100,00 96,6 69,79

Fonte: Ranking do Saneamento, Instituto Trata Brasil sobre dados do SNIS 2013. Abril/2015.
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COMO O SETOR pRIVADO pODE CONTRIbuIR pARA MELHORIAS, SEguNDO A AbCON

Problema Contribuição da Iniciativa Privada

Planejamento 
Projetos precisam considerar a demanda futura e a 
sustentabilidade dos recursos.

Projetos que sustentam a concessão por períodos de até 30 anos 
ou mais, com flexibilidade para ampliação de metas e recursos 
investidos.
Ganhos obtidos com a redução de consumo de energia e com o 
reaproveitamento da água e do esgoto tratado. 

Gestão 
A falta de uma gestão eficiente acarreta grande desperdício  
dos recursos hídricos.

Gestão profissionalizada, com foco em resultados.
Combate às fraudes.

Escassez de recursos financeiros
Projetos de melhoria nos serviços de saneamento demandam 
grandes investimentos, em um momento em que há restrição  
de recursos públicos.

A iniciativa privada se encarrega de viabilizar os recursos, liberando 
a administração pública para investir em outras áreas prioritárias. 

Alto índice de perdas
As perdas no sistema de abastecimento de água são maiores do que 
deveriam, e chegam a comprometer, em alguns casos, mais de 50% 
da água produzida.

As concessões privadas almejam contar com o maior volume  
de recursos e, por isso, investem sistematicamente na redução de perdas. 

Manutenção deficiente
O Brasil convive com alto custo de manutenção de redes  
de abastecimento, devido à falta de investimento na renovação  
dos sistemas. 

Assim como ocorre com a redução de perdas, diminuir o custo com 
a manutenção é prioridade para a iniciativa privada. 

Tecnologia
O alto custo de inovações tecnológicas inibe sua aplicação. 

A participação de segmento privado prevê investimento em novas 
tecnologias, inclusive com experiências comprovadamente  
bem-sucedidas no exterior. 

Índices reduzidos de tratamento de esgoto
A falta de tratamento de esgoto polui os mananciais. 

As concessões privadas possuem os recursos e o conhecimento 
necessários para diminuir o déficit no tratamento de esgoto. 

Conscientização sobre o uso racional da água
O brasileiro não tem a percepção do valor da água tratada em 
tempos de escassez.

Concessões privadas promovem constantes ações de conscientização.

Desvio irregular de água tratada
As concessionárias de água, assim como as concessionárias de energia, 
têm elevados custos com o desvio de seu produto provocado por 
ligações clandestinas, o que só faz piorar o quadro atual.  

Concessões privadas combatem constantemente essas irregularidades.

Fonte: ABCON. Julho 2015.

O quadro de investimentos das concessionárias mostra um 
salto do crescimento a partir sobretudo de 2007 (R$ 377 mi-
lhões). Outro salto nos investimentos é registrado em 2012 (R$ 
959 milhões) e 2013 (R$ 1,8 bilhão). O senhor poderia analisar 
esses fenômenos?

As recentes evoluções nos investimentos podem ser explicadas 
pelo amadurecimento das concessões, conforme citei. Em 2007, a 
expansão do investimento seguiu-se à promulgação da Lei 11.445, 

de 5 de janeiro de 2007, a chamada Lei do Saneamento, que esta-
beleceu as diretrizes legais para o investimento no setor.

Como as concessionárias podem rentabilizar melhor suas 
operações? Segundo o Panorama, há um crescimento exponen-
cial do investimento em novas ligações de água e esgoto. 

Toda concessão privada se dedica com grande ênfase à ges-
tão do serviço, o que implica análise sistemática de ameaças ao 
sistema de abastecimento e sua vulnerabilidade. Uma boa gestão 

S a n e a m e n t o 
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Tecnologia otimiza obras de saneamento
A experiência da Itubombas, que viabilizou a realização das obras de reabilitação de redes de 

esgoto de Fortaleza (CE) há dois anos, agora está sendo aplicada na capital baiana, Salvador. No 
Ceará, a empresa O-Tek, pertencente ao grupo colombiano Mundo, utilizou um conjunto de quatro 
bombas do tipo centrífuga, para desviar a vazão da rede de esgoto da concessionária local num trecho 
de 1,2 km. Com o desvio, a O-Tek pode executar com segurança a renovação da tubulação antiga, 
substituindo-a por uma nova linha. 

No caso de Fortaleza, o desvio envolveu o uso de uma rede paralela de tubos, com diâmetro 
entre 450 mm e 500 mm, ou seja, menor do que a rede que estava sendo reparada. Formada por 
tubos de fibra de vidro (PRFV), a tubulação temporária precisava ter a garantia de que o fluxo de 
esgoto fosse mantido corretamente, de acordo com o projeto de interrupção, enquanto a rede 
original era reconstruída.

Em Salvador, o processo é similar e a obra está em seus primeiros passos. Dessa vez, a Itubombas 
foi contratada pela Pipe Systems, empresa responsável pela renovação de trechos da rede de esgoto 
da Embasa, a concessionária local de saneamento. “A experiência nos levou a duas melhorias nesse 
tipo de emprego de bombas, a automação e a supressão de ruídos”, explica Rodrigo Law, diretor da 
Itubombas. No primeiro caso, a empresa ativou um sistema de sensores de nível que acompanha o flu-
xo do esgoto, ativando a bomba de acordo com a demanda. Baseado em controlador lógico programá-
vel (CLP), o sistema dispensa a necessidade da manutenção de equipes 24 horas na obra. O segundo 
aperfeiçoamento foi a eliminação do incômodo dos ruídos produzidos pelas bombas, processo obtido 
com o uso de uma cabine antirruídos, usada para enclausurar as máquinas. 

deve focar na redução de perdas físicas de água, na redução dos custos com manutenção 
e outras medidas. O investimento em novas ligações de água e esgoto faz parte desse 
esforço. Como mensagem final, podemos dizer que estamos confiantes em que o Brasil 
possa priorizar o saneamento e, dessa forma, construir soluções compartilhadas com a 
iniciativa privada para que o País venha superar o déficit crônico de qualidade na pres-
tação de serviços do setor.
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O p i n i ã o

Cartão vermelho para o lixo
Luiz Roberto Gravina Pladevall*

O país da jabuticaba é notório pelo adiamento frequente de questões que precisam de soluções imediatas. Mais uma vez, 
o Senado brasileiro aprovou projeto que prorroga o prazo para as cidades brasileiras atenderem às regras da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS). Sancionada em 2 de agosto de 2010, a legislação que propunha a implantação da PNRS dava 
prazo de quatro anos para os municípios se adequarem às novas normas. Enfim, ela deveria entrar em prática já em 2014, 
mas, com a mudança, as cidades maiores têm até 2018 e as menores até 2021 para cumprir a legislação. 

A PNRS é um avanço para o País, oferecendo alternativas sustentáveis para a gestão do lixo. Ela tem como prioridades 
a redução do volume de resíduos gerados, amplia a reciclagem, aliando mecanismos de coleta seletiva com inclusão social 
de catadores. A política prevê ainda a extinção de lixões, que devem ser transformados em aterros sanitários, que receberão 
apenas resíduos orgânicos. Eles também devem ser forrados com manta impermeável para evitar a contaminação do solo e dos lençóis freáticos, e o chorume – 
líquido liberado pela decomposição do lixo – deverá obrigatoriamente ser tratado. Além disso, o gás metano liberado da decomposição do lixo, que tem potencial 
de explosão, pode ser aproveitado ou devidamente queimado. 

Diariamente, as cidades brasileiras produzem cerca de 210 mil t de lixo, mas apenas 40% têm como destino lixões ou aterros sanitários controlados. A Asso-
ciação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) estima que são necessários R$ 6,7 bilhões para universalizar e adequar a gestão 
de resíduos urbanos. Em defesa da prorrogação dos prazos para os municípios se adequarem à legislação, os senadores justificam, entre outros pontos, que a maior 
parte dessas localidades não conta com quadros técnicos e gerenciais qualificados e enfrenta insuficiência financeira. 

A ausência de quadros profissionais nos municípios, capazes de buscar soluções para a gestão do lixo, é similar ao entrave enfrentado hoje para a criação do 
Plano Municipal de Saneamento Básico (Plansab). A maior parte das cinco mil cidades brasileiras não tem condições técnicas para oferecer soluções de sanea-
mento. Pior ainda: mais de 80% desses municípios não têm um profissional de engenharia para qualquer tipo de orientação.

O governo federal precisa oferecer instrumentos aos municípios para que eles resolvam os desafios técnicos que têm pela frente. Caso contrário, 
estaremos enfrentando um círculo vicioso em que as principais soluções para o desenvolvimento do País são periodicamente adiadas diante da nossa 
incompetência de gestão. 

*Luiz Roberto Gravina Pladevall é presidente da Associação Paulista de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento  

e Meio Ambiente (Apecs)

O p i n i ã o

Concessões federais. Como viabilizá-las
com ampla participação do setor

Luciano Amadio*

O pacote ou plano de concessões, lançado pelo governo federal, representa uma aposta nos investimentos na infraestrutura 
como fator relevante da resposta à aguda crise recessiva que estamos vivendo e para uma retomada do crescimento. O que 
avaliamos como positivo. E vinculando sua viabilidade basicamente à atração de empreendedores privados, por meio de mu-
danças significativas (embora ainda insuficientes), das regras de caráter estatizante adotadas no plano de 2012. Mudanças que 
constituem passos de uma reorientação pró-mercado de política econômica, e ditadas, também, por fortes restrições de recursos 
governamentais e da capacidade de financiamento dos bancos públicos.

O novo plano, com tais mudanças e mesmo com as limitações impostas pela crise atual, abre oportunidades para uma virada de perspectivas, hoje tão estreitadas, 
de atuação do conjunto do setor de obras públicas. Cujas entidades representativas, como a Apeop, estão desafiadas a reforçar seu papel na defesa do encaminha-
mento institucional dos processos para retomada e avanço, que sejam efetivos desta vez, dos investimentos em nossa infraestrutura. Através da definição, rápida, 
dos projetos correspondentes. Da prática de licitações transparentes e baseadas em critérios realistas. Da abertura das concessões à participação de grande número 
de empresas (individuais e reunidas em consórcios). Abertura que reclama mudanças nas condições de acesso a financiamento e de prestação das garantias exigidas.

Quanto ao financiamento, até pela queda do papel do BNDES, o plano deveria propiciar, com necessários ajustes, larga utilização das debêntures pelo con-
junto das construtoras da área de infraestrutura.

E há duas condicionantes essenciais: da necessária abertura dos empreendimentos à participação de um número maior de construtoras, as exigências de garantias devem 
passar a ser atendidas pelo potencial dos resultados de bons projetos de parceria, e não pelo patrimônio das empresas; e a modularização deles através da divisão em mais lotes.

Por outro lado, o plano deixou à margem uma carência básica da infraestrutura econômica e social – a da área de saneamento. Que para ser enfrentada depende 
de um salto da participação da iniciativa privada.

*Luciano Amadio é presidente da Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas (Apeop)
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A Cosatel Construções, Saneamento e Energia, empresa catarinen-
se com atuação no mercado de obras de infraestrutura, saneamento, 
energia e construção civil, optou pela aquisição de um software ERP 
que fosse capaz de interligar todos os setores da empresa. Foi então que 
ocorreu a escolha dos softwares da 90t.i (Gestor 90 e Compor 90).

 O primeiro passo importante dado foi conseguir fazer com que 
toda a equipe da empresa aderisse à nova ferramenta de maneira 
produtiva. “Durante todo o processo de implantação obtivemos total 
atenção dos consultores e do suporte da 90t.i, o que facilitou a ade-
são”, afirma Joanita Jochem, controller da Cosatel. 

Joanita Jochem destaca o módulo gestão de obras da solução 
como um dos essenciais ao projeto. “O módulo nos disponibiliza 
recursos, como controle de contratos das obras (valores, datas 
importantes, reajustes vinculados aos dados financeiros, saldos 

Gestão de obras precisa  
se integrar no dia a dia  
ERP dá excelência

O ERP (sistema de gestão integrada) implementado na MBi-
gucci, construtora e incorporadora, elevou a administração dos 
negócios da empresa a um novo patamar. “A busca por um siste-
ma de gestão veio da necessidade de integrar os nossos proces-
sos, evitar controles manuais passíveis de erros e retrabalhos”, 
lembra o presidente da MBigucci, Milton Bigucci. 

A solução da Mega Sistemas Corporativos, na primeira fase 
do projeto, consistia na locação de dez módulos. Porém, com o 
avanço da implantação vinha também o constante desenvolvi-
mento da companhia e, como consequência, a necessidade de 
investir em novas ferramentas.

Este tempo foi fundamental para garantir que a solução fi-
casse totalmente alinhada com as estratégias da empresa. “Hoje 
utilizamos praticamente todos os módulos disponíveis no ERP 

Mega Construção e futuramente ainda pretendemos fazer novas 
aquisições, como o BI e o Mobuss”, afirma.

Os benefícios obtidos pela companhia foram muitos. No entanto, 
os relatórios financeiros e gerenciais trouxeram ganhos significati-
vos à gestão. “Antes havia uma enorme dificuldade de consolidar as 
informações da companhia para que pudéssemos tomar nossas deci-
sões estratégicas. Mas hoje conseguimos fazer o fechamento mensal 
de todos os departamentos até o 10º dia de cada mês”, compara.

Esta mudança não representa só mais agilidade nas operações, 
mas principalmente mais segurança na condução dos negócios. “A 
confiabilidade e a eficiência das informações proporcionadas pelo 
ERP Mega Construção também facilitaram as tomadas de decisão, 
nos permitindo, assim, ganhar mais competitividade no mercado na-
cional. Internamente as equipes da companhia passaram a trabalhar 
mais integradas, já que a inserção de dados corretos no sistema é 
fundamental para gerar resultados confiáveis”, analisa Milton, de-
pois de dez anos de introdução do ERP na empresa.

Adesão de toda a equipe
contratuais etc.), acompanhamento de contratos e fornecimentos 
a subempreiteiros vinculados aos suprimentos, controle de produ-
ções e medições, entre outros, que facilitam o acompanhamento 
da gerência técnica com os engenheiros das obras”, conta.

Já o módulo financeiro foi o primeiro a ser implantado. Ele 
é o centro das atividades entre gestão de obras, suprimentos, 
contábil e fiscal, sendo extremamente importante a assertividade 
na implantação e no funcionamento desta ferramenta. “A partir 
do financeiro bem implantado e operado corretamente, tivemos 
condições de fazer os fechamentos dos módulos contábeis e fis-
cais de 2014, todo pelo Gestor 90”, conta Joanita. 

O módulo suprimentos é um dos mais utilizados nas obras da 
Cosatel. Por intermédio dele, a construtora começou a economi-
zar tempo nos processos de compras da empresa.

T e c n o l o g i a  d a  I n f o r m a ç ã o



Mobilidade na construção de túneis
A Toniolo, Busnello adotou a ferramenta desenvolvida pela Teclógica, 

o Mobuss Construção, para monitorar diariamente informações coletadas 
na obra, como consumo de materiais, equipamentos, serviços e distribui-
ção da mão de obra, garantindo melhor desempenho de suas obras.

“Fizemos algumas pesquisas de mercado e até testamos um protó-
tipo, mas o Mobuss Construção se destacou pela velocidade no proces-
samento dos dados, pelos indicadores oferecidos e fácil usabilidade. O 
know-how e o comprometimento dos profissionais da Teclógica tam-
bém foram diferenciais em nossa análise. Eles estão sempre nos auxi-
liando. Recentemente, durante uma obra em São Paulo, o atendimento 
da equipe de suporte da empresa de TI ficou quase 24 horas com nossa 
equipe acompanhando todo o procedimento”, destaca o responsável por 
custos de obras da Toniolo, Busnello, Fernando Busnello.

Segundo Busnello, a apropriação dos dados era realizada em for-
mulários de papel. A construtora utilizava cerca de 4.500 folhas por dia 
e contava com uma equipe de mais de 40 pessoas para digitar e pro-
cessar todas as informações, que depois eram editadas em relatórios. 
“Após a implantação do Mobuss, percebemos maior agilidade e confia-
bilidade dos dados. Antes este processo era realizado de forma manual, 

gastava-se muito tempo para processar os dados e dar feedback para o 
responsável” Fernando Busnello. Ao adotar o módulo Apontamento, do 
Mobuss, estes colaboradores foram realocados e começaram a ter mais 
tempo para analisar e gerenciar os processos da empresa. 

A construtora conseguiu maximizar seus resultados, o processo de 
apropriação obteve cerca de 60% de redução dos custos com mão de 
obra e aumento de até 50% na produtividade, também reduziu as horas 
ociosas da equipe e melhorou os prazos. Hoje, os dados são coletados 
diretamente nos dispositivos móveis e atualizados em tempo real. 

Com o Mobuss Construção a coleta dos dados também pode ser 
realizada de forma off-line sem perda de informações e mantendo 
a produtividade das equipes. “O funcionamento off-line nos ajuda 
muito no rendimento dos profissionais. Muitas vezes trabalhamos 
em locais com geradores e até mesmo sem energia, e os nossos co-
laboradores podem continuar usando os tablets mesmo nestas situ-
ações”, salienta Busnello.

O módulo Apontamento já está implantado em 80% das obras, e 
a previsão é estendê-lo para as demais obras, totalizando mais de 100 
usuários utilizando a solução. 
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Dez projetos de destaque  
com uso intensivo de pré-fabricados

6

7 8

9

10

1 2

3

4

5

1 -  Tietê Plaza Shopping (SP) - Obra do Ano 
 Construtora: Racional Engenharia
 Pré-fabricado: Concrebem Construção

2 -  Estaleiro Enseada do Paraguaçu (BA) - Menção Honrosa 
 Construtora: Consórcio Odebrecht, OAS, UTC e Kawasaki  

 Heavy Industries  
 Pré-fabricado: T&A Pré-fabricados
3 -  Aeroporto Internacional de Brasília (DF) - Menção Honrosa 

 Construtora: Consórcio Construtor Helvix
 Pré-fabricado: Cassol Pré-fabricados

4 -  Arena Corinthians (SP)
 Construtora: Odebrecht Infraestrutura
 Pré-fabricado: CPI Engenharia

5 -  Autódromo Interlagos (SP) 
 Construtora: JZ Engenharia e Comércio
 Pré-fabricado: IPBRÉ Construções Pré-fabricadas

6 -  Ville San Marino (MG)
 Construtora: Precon Engenharia
 Pré-fabricado: Precon Engenharia

7 -  Complexo Viário Porto de Itaguaí (RJ) 
 Construtora: EBTE – Empresa Brasileira  

 de Terraplanagem e Engenharia
 Pré-fabricado: Cassol Pré-fabricados

8 -  Escritórios administrativos do Grupo Marco Boni (SP)
 Construtora: TGCON Engenharia e Construção
 Pré-fabricado: Leonardi Construção Industrializada

9 -  Centro Logístico Embu II (SP)
 Construtora: Sanca Construções e Incorporações
 Pré-fabricado: CPI Engenharia

10 - Estações BRT de Belo Horizonte 
 e cidades vizinhas (MG)

 Construtora: Constran (Terminal São Gabriel), 
 Marco XX  (Terminal Sarzedo), Collen Construtora  

 (Terminal Ibirité) e Sengel Construções 
 (Terminal Vespasiano)
 Pré-fabricado: Premo Construções e Empreendimentos  

 (todos os terminais)
Fonte: Abcic

Obras premiadas pela Abcic (Prêmio Abcic 2014)

C o n s t r u ç ã o  I n d u s t r i a l i z a d a



O p i n i ã o
Fortalecer as entidades e atender a cronogramas ousados

*Iria Lícia Oliva Doniak

A industrialização é, sem dúvida, o caminho para o desenvolvimento sustentável da construção civil. Em tempos de grandes demandas, so-
mos desafiados a aumentar a produtividade e atender a cronogramas ousados. Nos tempos atuais, cercados pela instabilidade econômica, tendo 
um cenário de incertezas e corrupção, precisamos prosseguir desbravando e conquistando com o que sempre soubemos fazer bem: trabalhar. 

Recentemente, participando de um encontro, na Europa, com empresários do setor da pré-fabricação de diversas partes do mundo, ouvi 
muitos testemunhos e a inovação foi o tema comum dos sobreviventes da crise internacional. Sem dúvida, a inovação e o desenvolvimento 
tecnológico nos fazem repensar os processos e utilizar os recursos de forma racional, nos conduzindo inevitavelmente a uma maior competividade. 

A industrialização se constitui no grau mais elevado da racionalização. Neste contexto, as estruturas pré-fabricadas de concreto têm contribuído há mais de 50 anos para 
a construção do nosso País. Das primeiras obras, como o campus da UNB, em Brasília, que tiveram como supervisores da produção dos elementos pré-moldados os ícones da 
arquitetura Oscar Niemeyer e Lelé, no final dos anos 50, ao atual protagonismo nos eventos esportivos: Copa e Olimpíada, presença expressiva na construção dos aeroportos 
e obras de infraestrutura, passando por tempos em que éramos reconhecidos apenas por atuar em obras industriais e varejo, ganhamos as alturas em obras de múltiplos pavi-
mentos e nos fizemos presentes em programas habitacionais e no mercado imobiliário. 

Durante esta trajetória, e em tempos mais difíceis do que vivenciamos atualmente, construímos a ABCIC (Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto), 
enquanto trabalhávamos no ambiente institucional em temas como normalização, padronização, qualificação de pessoas, certificação, entre tantas outras atividades, nossos 
associados investiram no parque fabril, e isto nos possibilitou, no momento certo, ampliar fronteiras e conquistar novos mercados. 

Embora ainda existam muitas dificuldades, como atuar sem que haja políticas voltadas à industrialização e que, ao contrário, incentivam um sistema tributário que penaliza 
a indústria, seguimos mantendo nosso foco, na certeza de que não possuíamos um produto, mas sim soluções em engenharia estrutural, fachadas e fundações. Sabemos, até pelas 
previsões menos pessimistas, que, na melhor das hipóteses, adotadas rapidamente pelos dirigentes de nosso País, as medidas de contingência que podem conter a crise, o cenário 
apresentará sinais de melhora no segundo semestre de 2016. Uma coisa, no entanto, é certa, representamos um setor produtivo e precisamos, junto com entidades que congregam 
outros elos desta cadeia produtiva, somar esforços e vencer mais uma vez. É tempo de fortalecer as entidades e seguir trabalhando, como chegamos até aqui. Mãos à obra!

*Iria Lícia Oliva Doniak é presidente executiva da Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto (Abcic)
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Com a nova rodada de concessões federais anunciada, é oportuno 
avaliar algumas das empresas globais de engenharia que já se encon-
tram em operação no País:

Jacobs Engineering Group - Uma das gigantes de engenharia e das 
mais diversificadas, assumiu o controle da projetista e gerenciadora Gui-
mar Engenharia, do Rio de Janeiro. Atua praticamente em todos os seg-
mentos de infraestrutura, além de construção industrial e edificações. 
Receita de US$ 13 bilhões e 250 escritórios em todos os continentes.

Entre os projetos de destaque, estão a fase 1 do VLT de Los Angeles 
(EUA); projeto e gerenciamento de construção da mina de Toromocho, 
de cobre, no Peru, para a Minera Chinalco; e programa de renovação do 
aeroporto de Dallas Fort Worth, ao custo de US$ 2,3 bilhões e prazo de 
sete anos, modernizando seus quatro terminais.

Hill International - Empresa gerenciadora global de projetos dedi-
cada à gestão de riscos na construção, que inclui o não cumprimento de 
cronograma e orçamento de custos. Adquiriu o controle da projetista e 
gerenciadora Engineering, com sede no Rio. Obteve receita consolidada 
de US$ 640 milhões, em 2014, com 4.600 profissionais em 100 escritó-
rios no mundo.

Um projeto notório foi o gerenciamento do programa de recupera-
ção do metrô e trens de Nova York, após os danos causados pelo super-
tornado Sandy.

AECOM - Outra gigante global de engenharia, que praticamente 
atua em todos os campos, de construção a gerenciamento, tem, como 
projeto mais relevante no País, o Parque Olímpico do Rio 2016. Possui 
uma consultoria dedicada a PPP, com expertise em projeção de tráfe-
go e receita, estruturação de processos de licitação, refinanciamen-
to etc. Projetos de PPPs realizados: Presídio Parkway, via expressa em 
San Francisco, primeira PPP da Califórnia em transportes; consultora 
da Macquarie Capital na proposta para arrendar e operar o sistema de 
estacionamento pago na cidade de Chicago por 75 anos; e consultora 
de um licitante para projeto PPP do aeroporto de Midway, em Chicago. 
Em 2014, concluiu a integração da construtora norte-americana URS no 
grupo via aquisição, e conquistou US$ 13,4 bilhões em novos contratos.

Isolux Corsán – Grupo espanhol de construção, engenharia e operador 
de concessões. Faturou 2.128 milhões de euros no âmbito global, em 2014, 
sendo 80% no exterior. Seu contrato mais recente no Brasil é o BRT de Goi-
ânia (GO), em consórcio com duas empresas brasileiras, num trajeto de 21,7 
km, seis terminais e 38 paradas, capacidade para 120 mil passageiros/dia, 
custo estimado de 70 milhões de euros e prazo de execução de 20 meses.

A empresa controla juntamente com a Infravix a concessionária Via-
bahia, que administra mais de 600 km das rodovias BR-324 e BR-116, 
na Bahia.

Ainda como operadora de concessões, em 2014, conquistou a rodo-
via pedagiada NH1, na Índia, e a linha de transmissão WETT, nos EUA, 
cujo refinanciamento de US$ 645 milhões foi feito com sucesso, que 
gerou dividendos no valor de US$ 33 milhões.

Do gerenciamento de obras  
à participação em concessões 

Acciona Infraestructuras - Surgiu em 1997, na Espanha, com 
a fusão de duas empresas tradicionais: Entrecanales&Tavora com a 
Cubiertas&MZOV, que somam mais de 100 anos de experiência. No Bra-
sil, construiu os diques externos e o estaleiro do Porto do Açu, no Rio; a 
fábrica da Volkswagen em Resende (RJ), e realizou a reforma da Estação 
da Luz, em São Paulo; e obras do Rodoanel Norte.

Em 2014, teve receita global de 2.626 milhões de euros, com quase 
20 mil empregados. Um setor destacado de atuação é o de concessões, 
com 34 empreendimentos em atividade, desde infraestrutura de trans-
portes até serviços hospitalares. Gerencia hoje seis hospitais com 3.095 
leitos e 641 mil m² de área.

Ferrovial - Desde 1952, a empresa se consolidou como operador 
de infraestrutura e serviços de engenharia, em 25 países, com destaque 
para rodovias pedagiadas (através da subsidiária Cintra) e aeroportos. 
Suas atividades de construção estão centradas na Ferrovial Agroman. 
Como operadora de aeroportos, gerencia quatro aeroportos na Inglater-
ra, incluindo Heathrow - um dos cinco mais movimentados do mundo.

A Cintra opera 28 concessões rodoviárias, somando 2.232 km, em que in-
vestiu mais de 21,5 bilhões de euros - elas estão no Canadá, Estados Unidos, 
Reino Unido, Portugal, Irlanda, Grécia, Austrália e Colômbia, além de Espanha. A 
receita consolidada do grupo Ferrovial foi de 8.802 milhões de euros em 2014.

OSSA - Empresa espanhola dedicada a obras subterrâneas, desde 
1952. Tem um currículo de 600 km de túneis, sendo 60 km para o trem 
de alta velocidade da Espanha (AVE) nos cinco anos recentes; 75 km de 
poços em minas subterrâneas; e 500 mil m³ de escavação de cavernas para 
usinas hidrelétricas para empresas de energia globais. Na América Latina, 
executou túneis no Rodoanel em São Paulo e obras no metrô de Santiago. 
Teve receita de 164 milhões de euros em 2014.

Soares da Costa Construção - Empresa de origem portuguesa, há 90 
anos no mercado. Em 2014, foi ranqueada em 125º lugar entre as 250 Maiores 
Construtoras Internacionais da revista ENR-Engineering News Record. Atin-
giu 500 milhões de euros em receita em 2013, sendo 46% oriundos de Angola 
e 20% de Moçambique, envolvendo obras de infraestrutura e edificações.

Possui 3.785 empregados. No Brasil, construiu diversas fábricas de 
cimento, além de outras obras.

Teixeira Duarte - A construtora portuguesa, que controla a Empa, assi-
nou contrato para executar obras emergenciais para manter a integridade físi-
ca da ponte Hercílio Luz, Florianópolis (SC). Enquanto isso, o governo de Santa 
Catarina entrou em contato com a American Bridge, dos Estados Unidos, que 
construiu a estrutura original, para saber da viabilidade da sua recuperação 
completa, com custo estimado de R$ 180 milhões — ou se é melhor construir 
uma nova. Em setembro passado, a Empa ganhou licitação para as obras de 
duplicação da BR-101 na Bahia, no valor de R$ 465 milhões.

A Empa é uma construtora sediada em Minas Gerais, colocada na 
68ª posição do Ranking da Engenharia Brasileira e na 13ª do ranking 
regional do Sudeste (exceto São Paulo). Teve receita bruta de R$ 201 
milhões em 2013.
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Sotaque de Portugal 
em residencial de Salvador (BA)

Com vista para o mar e para o Parque Metropolitano de Pituaçu (reserva da Mata 
Atlântica), o residencial Mário Cravo é um empreendimento da Liz Construções, in-
corporadora pertencente ao grupo português Lena, atuante no Brasil desde 1998. O 
projeto arquitetônico do residencial é assinado por Flávio Regis e contempla espaços 
bem planejados que oferecem relaxamento e contemplação, a partir de uma ampla 
infraestrutura de lazer que atende a toda a família.

Os apartamentos de dois dormitórios medem 89 m² e de três dormitórios contam 
com 110 m² de área privativa. Todas as unidades têm varandão gourmet de 23 m² 
integrado à cozinha, tendência cada vez mais valorizada. Para a CEO do Grupo Lena, 
Clarissa Modafferi, as pessoas têm buscado a valorização do convívio com a família em 
casa, e as varandas deixaram de ser apenas um espaço de contemplação, de descanso, 
e tornaram-se uma extensão da casa para receber amigos e familiares para o lazer. “Na 
varanda pode-se contar com toda a infraestrutura da casa e estar em um local arejado 
e reservado, diferente do clima dos salões de festa”, avalia Modafferi.

As três modernas torres do residencial Mário Cravo contam com 14 andares, tendo 
três elevadores por torre para atender às unidades. Além de estarem a poucos metros da 
praia, os moradores terão também, nas áreas internas de lazer, equipamentos de diversão, 
como parque com parede de escalada, boate com pista de dança, cinema, piscina, espaço 
gourmet, quadra poliesportiva para prática de esportes, garage band entregue equipada 
e decorada e, inclusive, com isolamento acústico. A área comum dispõe ainda de sala de 
estudos e biblioteca, espaço mulher, fitness e espaço para pilates.

Sedes locais assimilam 
cultura brasileira

O residencial Mário Cravo: Lazer 
para a família em destaque
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Gerenciamento da reconstrução do WTC em Nova York

A Hill International, líder global em gerenciamento de riscos 
da construção, representada no Brasil por sua subsidiária Engine-
ering, está participando dos trabalhos de reconstrução do World 
Trade Center, em Nova York (EUA). 

A empresa foi contratada pelo Port Authority of New York & 
New Jersey para prestar os serviços de gerenciamento de programa 
para partes da reconstrução, incluindo serviços de estimativa, con-
trole de custo, modelo de custos, planejamento e orçamentação de 
cada projeto, entre outros. Os serviços da Hill incluem o gerencia-
mento do Memorial e do Museu do World Trade Center, o sistema 
de transportes e o edifício One World Trade Center.

Com mais de 64 mil m², o complexo é composto de quatro 
edifícios comerciais, um memorial e um sistema de transporte 
que irá conectar várias linhas de diferentes modalidades. A Hill 

International começou a trabalhar no complexo em 2002, quan-
do o planejamento do sistema de transporte teve início, e a esta-
ção temporária foi concluída em 2003.

“O sistema de transportes é um projeto único, em termos de 
escopo e escala, e tem um significado global também”, disse o 
responsável do Port Authority, Steve Plate. “O projeto é comple-
xo, devido ao local do World Trade Center e pela necessidade de 
manter os serviços da Linha 1 do metrô em andamento, enquanto 
as obras continuavam abaixo dele. Além disso, tem a extensa 
recuperação e reparos referentes à devastação do furacão San-
dy, os reparos no Slurry Wall depois do fenômeno climático, e a 
construção do Memorial e Museu 11/9 juntamente com as tor-
res do World Trade Center”, complementa Steve Plate, Diretor de 
Construção do WTC.

A espanhola Ferrovial Agroman, com mais de 80 anos de experiência e presente em 
25 países, é reconhecida no mundo pelo envolvimento em grandes projetos de infra-
estrutura de transporte. A companhia é uma divisão da Ferrovial, uma das principais 
operadoras globais de rodovias e aeroportos.

No Brasil, a Ferrovial Agroman participa da obra de duplicação da Serra do Cafezal 
(SP), na Rodovia Régis Bittencourt, administrada pela espanhola Arteris. Em consórcio 
com a brasileira Toniolo, Busnello, elas estão encarregadas da construção dos lotes 6 e 7 
do projeto de ampliação da via.

No lote 6, o trabalho compreende a execução de um túnel, de 746,54 m de extensão e 
seção média de 140 m². Pelas condições geológicas, calcula-se que as escavações atingi-
rão 20% em solo e 80% em rocha de diferentes qualidades. A cobertura do túnel é com-
posta de cimento projetado com fibras de prolipropileno, e o pavimento é de concreto.

No lote 7, envolvendo intervenção entre os km 357,7 (exatamente após o emboque 
do túnel do lote 6) e km 361,6, compreende a execução de viário, drenagem, dois túneis 
e cinco estruturas.

O túnel 1 do lote 7 possui 351,15 m de extensão e seção média de 140 m². As condi-
ções do terreno são quase semelhantes às do túnel a ser escavado no lote 6, assim como 
o acabamento. Já o túnel 2 tem 226,90 m de extensão, com as escavações ocorrendo 
60% em solo e 40% em rochas de diferentes qualidades.

O lote 7 prevê ainda a construção de viaduto de 845,30 m, com 13,10 m de largura 
e 14 vãos. O método construtivo, devido à grande dificuldade de acesso ao local, é de 
balanços sucessivos.

Em outro viaduto, de 185,64 m e sete vãos, o método construtivo é de vigas em T 
concretadas in situ com lajes do tabuleiro pré-fabricadas. Mais dois viadutos dentro do 
lote 7 (83,05 m e 80,78 m de extensão) estão no projeto e a metodologia de construção é também de vigas em T concretadas in situ 
com lajes do tabuleiro pré-fabricadas. O último viaduto, em balanços sucessivos, tem 408,86 m de extensão e oito vãos. 

A Ferrovial Agroman aposta na inovação como elemento-chave de desenvolvimento da atividades, permitindo êxito em projetos 
como a duplicação da Serra do Cafezal. 

Espanhola trabalha na duplicação da Serra do Cafezal
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Augusto Diniz – Catanduva (SP)

E
m agosto, será entregue em Catanduva (SP), pela Pacaembu, mais uma obra da 
empresa dentro do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Mas este conjunto 
possui característica que difere de outros já feitos País afora: além de unidades 
habitacionais, tem também completa estrutura de equipamentos públicos e comu-
nitários, estabelecendo um marco nesse tipo de projeto.

Leia-se por equipamentos públicos creche (para crianças de 3 a 6 anos), escola 
(de 6 a 12 anos), unidade básica de saúde e posto policial. Já como equipamentos 

comunitários, relacionam-se diversas quadras esportivas, playground, academia ao ar livre e pista 
de caminhada.

“Os conjuntos habitacionais existentes contam com uma coisa ou outra, mas completo assim 
ainda não tinha sido feito”, conta o engenheiro civil José Stucki Júnior, diretor de Obras da em-
presa, que não esconde a emoção quando as chaves das casas são entregues às famílias sorteadas. 
“É um momento especial”, diz.

No caso do projeto MCMV em que Stucki está envolvido em Catanduva, município do noroeste 
paulista, a 384 km da capital, as chaves estão previstas para ser entregues em agosto, quando o 
conjunto habitacional de 1.512 unidades será oficialmente inaugurado. 

Minha Casa Minha Vida  
em Catanduva (SP) será  
o mais completo do País
Além de unidades habitacionais, conjunto  
terá equipamentos públicos e de lazer;  
o empreendimento, que será entregue em 
agosto, conta com 1.512 casas

Fo
to

s:
 A

ug
us

to
 D

in
iz

Pacaembu concentra  
vários projetos do programa  

no oeste paulista

I n d ú s t r i a  I m o b i l i á r i a



O residencial Nova Catanduva 
I, no bairro Jardim imperial, incluí-
do dentro do programa MCMV 2, 
conta com 1.237 unidades voltadas 
à faixa 1 (renda até R$ 1.600,00/
mês) e 275 unidades à faixa 2 (até 
R$ 3.275/mês). Trata-se da primeira 
obra da Pacaembu com faixas 1 e 2 
dentro do mesmo empreendimento.

Todas as unidades possuem dois 
dormitórios, cozinha, banheiro, sala 
de jantar e estar, lavanderia e es-
tacionamento para veículo. Elas 

contam ainda com acessibilidade. A casa vem com chuveiro, kit de 
metais de banheiro e cozinha, torneiras, tanque, espelho quadro elé-
trico e medidor de água e energia já em nome do proprietário. Como 
norma do programa, as unidades da faixa 1 contam com aquecimento 
solar para o chuveiro.

As casas são isoladas (e não geminadas) em terreno variando de 60 

m² a 200 m², com áreas construídas de 42,97 m² (faixa 1) e 45,47 m² 
(faixa 2). Algumas esquinas de quadras serão destinadas ao comércio.

A construção levou 15 meses - o prazo era de 18 meses. “Isso di-
minui o custo indireto (entregar antes do prazo), pois a manutenção do 
canteiro tem custo elevado. Portanto, a antecipação gera economia”, 
expõe o diretor da obra.

Metodologia de construção
As obras do conjunto residencial em Catanduva começaram em maio 

do ano passado. Quando são extensas as áreas ocupadas por este tipo de 
empreendimento – nesta cidade paulista, o terreno tem extensão de mais 
de 200 mil m² -, a terraplenagem se inicia quase concomitantemente  
com a obra civil. “É uma linha de produção. Preparou-se um trecho, já se 
começa a obra”, explica Stucki.

“Mas é a infraestrutura o que de mais importante tem a se fazer, no 
momento em que se começa a construção de um conjunto residencial 
desse tipo”, destaca o diretor de Obras da Pacaembu. O conjunto de 
itens de infraestrutura a ser executado inclui rede elétrica aérea, rede de 
água, esgotamento sanitário, captação de água pluvial, guias e sarjetas. 

Know-how em casas populares
A Pacaembu tem experiência em habitação social antes mesmo do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Foi o conhecimento de 20 

anos neste segmento que deu à empresa capacidade de atuar amplamente na iniciativa do governo federal. A construtora contabiliza mais de 
35 mil unidades habitacionais entregues no Estado de São Paulo – em 2014, foram 6.781 unidades, conta Lucio Ricardo Bormann, diretor do 
Grupo Pacaembu.

Em Catanduva (SP), a empresa estuda construir mais 2.355 unidades da faixa 2 em área adjacente do residencial já erguido. Vale 
destacar que, na faixa 1, o estudo de viabilidade é feito pela prefeitura, assim como a solicitação do recurso ao governo federal, por 
meio da Caixa Econômica Federal. Já na faixa 2 o estudo de viabilidade é da própria construtora, que faz a solicitação diretamente 
aos órgãos federais.

O planejamento executivo de um residencial do MCMV é feito pela construtora quatro a cinco meses antes da obra, mas a concepção do 
conjunto começa mesmo dois anos antes.

A empresa avalia que um de seus diferenciais nesses projetos é trabalhar com parceiros de longa data. 
A Pacaembu possui matriz em São Paulo (SP), escritórios em São José do Rio Preto e Bauru (SP) e está abrindo outro em Ribeirão Preto (SP), 

para atender o maior projeto do MCMV do País – a empresa se prepara para construir um conjunto que pode atingir 8 mil unidades. A evolução 
do projeto de Ribeirão Preto depende do anúncio do programa MCMV 3.

Escolas e unidade básica de saúde são equipamentos públicos entregues no conjunto

José Stucki: Emoção no 
dia da entrega das chaves
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A pavimentação das vias é feita na finalização do empreendimento, para 
evitar danos com a circulação de caminhões e veículos pesados durante 
as obras.

Em Catanduva, foram perfurados três poços artesianos para atender 
o conjunto habitacional. A água será armazenada em dois reservatórios 
de 500 mil m³ - um tratamento é dado à água antes da distribuição. Já 
a rede de esgoto é integrada à rede local. A Superintendência de Água 
e Esgoto de Catanduva (Saec) responde pelo abastecimento de água e 
coleta de esgoto no empreendimento.

 A ordem de execução das unidades habitacionais é a que segue: 
serviço de fundação tipo radier, trabalho de alvenaria com blocos estru-
turais com elementos de passagem, colocação de laje protendida pré-
fabricada (apoiada na parede estrutural), concretagem para capeamento 
de laje, posicionamento da cobertura metálica, colocação de telha de 
concreto e instalações hidráulica e elétrica.

“A média foi de 100 casas por mês”, afirma o engenheiro civil. Ele co-
menta que os moradores sorteados recebem um manual com sugestões 
de como ampliar a unidade, em caso de interesse próprio.

Os equipamentos públicos, administrados pela prefeitura local, 
possuem 28,4 mil m², no total. Neles, são feitos cabeamento de 
rede, ao contrário das unidades habitacionais. O projeto dos equi-
pamentos públicos é de responsabilidade do governo federal, com 
execução da Pacaembu - já as casas e a infraestrutura são projeta-
das pela própria construtora.

Pico
O pico da obra, entre outubro e dezembro, envolveu cerca de 

700 pessoas e 100 equipamentos pesados. É neste momento que a 
obra alcança seu momento de maior complexidade. “É trabalho de 
gestão de pessoas, com logística de alimentação, segurança, trei-
namento, transporte de pessoal, além de entrega de materiais e 
suprimentos à obra. Trata-se de um momento crucial do projeto”, 
conta José Stucki Júnior.

Cem unidades habitacionais construídas por mês, em média

Equipamentos de lazer encontram-se em várias áreas do empreendimento



Programa levanta recursos para  
etapa de três milhões de novas unidades

2010 e 2014, tinha expectativa de construir outros 2 milhões de habi-
tações, mas até o início de junho as duas fases do programa tinham 
disponibilizado juntas 2,265 milhões de unidades. 

Os cinco Estados que mais tiveram habitações contratadas dentro do 
programa são, pela ordem, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande 
do Sul e Paraná.

Quarta faixa de renda
Entre as mudanças em discussão para a terceira etapa está a cria-

ção de uma quarta faixa de renda das famílias atendidas, intermediária 
entre a primeira e a segunda já existentes. Atualmente, há três faixas 
de renda para os imóveis urbanos. Famílias com rendimentos de até R$ 
1.600 por mês podem fazer financiamentos de 120 meses, com presta-
ções mensais mínimas de R$ 25 e máximas equivalentes a 5% da renda 
bruta. Assim, o subsídio governamental pode chegar a 96% do valor do 
imóvel – não é preciso dar entrada, o beneficiário só começa a pagar 
após receber a unidade.

A segunda faixa é válida para famílias que recebem de R$ 1.600 a 
R$ 3.275 mensais, em que a prestação mensal não pode superar 30% do 
rendimento obtido no mês, e o prazo de financiamento pode chegar a 
360 meses. O subsídio máximo do governo é de R$ 25 mil e, dependendo 
do financiamento, é necessário entrada.

A terceira faixa é válida para famílias que ganham entre R$ 3.275 
e R$ 5.000 mensais. Nesse caso não há subsídio, o benefício do progra-

Lúcio Mattos

O governo federal lança em breve a terceira fase do programa 
habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV), com o objetivo 
de contratação de três milhões de novas moradias até dezem-

bro de 2018.
Questionado se os cortes no orçamento anunciados no final de maio 

poderiam afetar os planos, o Ministério das Cidades, que coordena o 
programa, afirma que a meta “está mantida”. O contingenciamento nas 
verbas destinadas à pasta foi o maior entre os ministérios, representando 
uma redução de R$ 17,2 bilhões, o equivalente a quase um quarto do 
total de cortes (R$ 69,9 bilhões).

Ainda assim, o ministério não vê risco ao programa. “O perfil das 
obras é de longo prazo e não haverá interrupção, mas, sim, alongamento 
de prazos que serão compensados nos anos seguintes com a retomada 
do crescimento e os efeitos positivos do ajuste fiscal”, anunciou o Minis-
tério das Cidades, em nota.

O MCMV foi lançado em 2009 e no primeiro ano cumpriu a meta 
de entregar 1 milhão de unidades habitacionais. A segunda etapa, entre 

Conjunto de 1.056 casas será
entregue em Porto Velho (RO)

A cidade de Porto Velho (RO) 
está prestes a receber um gran-
de empreendimento da Casaal-
ta Construções. Ao todo, serão 
1.056 apartamentos entregues 
às famílias que se cadastraram 
na prefeitura, por meio do pro-
grama Minha Casa Minha Vida 
(MCMV).

O residencial Porto Madero 
possui 66 blocos, cada um com 
quatro andares. A construção com paredes de concreto, a partir de formas 
de alumínio, foi o método construtivo adotado, dando mais agilidade à obra 
e, assim, permitindo entregar em tempo recorde os trabalhos. O empreendi-
mento é direcionado a famílias com renda de até R$ 1.600.

Será o primeiro empreendimento desse tipo entregue pela construto-
ra na cidade. A Casaalta desenvolve mais três conjuntos habitacionais do 
MCMV em Porto Velho.

Primeiro empreendimento  
mixed use da Barra

A Dominus Engenharia lan-
çou, em parceria com a Helbor, o 
primeiro empreendimento mixed 
use da Barra da Tijuca, no Rio 
de Janeiro. O Link Office, Mall & 
Stay é um megaespaço que reúne 
155 lojas, 402 salas comerciais 
(em três torres) e 87 apartamen-
tos. Em uma área de 27 mil m², 
o Link Office, Mall & Stay está 

colado ao antigo Parque Terra Encantada. Do outro lado, é vizinho do novo 
hospital da Unimed, com o qual será ligado por uma passagem. Com um VGV 
estimado de R$ 366 milhões, o empreendimento é a realização do conceito 
internacional: “viver, trabalhar e consumir”, tudo no mesmo espaço.

 De acordo com Marcelo Oliveira, diretor de incorporação da Do-
minus, a empresa traz para a região um grande empreendimento com 
o potencial consumidor de um mall, rentabilidade e o conforto de um 
residence service e a comodidade de se ter um office a um passo de 
tudo. “O Link Office, Mall & Stay é o primeiro projeto misto da região, 
com diferentes possibilidades que se complementam. Pensamos em um 
empreendimento do tamanho da ousadia prevista para a revitalização da 
avenida, e que atendesse a empresários, profissionais e lojistas. Nos mol-
des dos mais modernos empreendimentos dos grandes centros urbanos 
do mundo”, comenta o executivo.

I n d ú s t r i a  I m o b i l i á r i a
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Prédios empresariais personalizados
             
A Construtora Baggio se prepara para a conclusão de mais uma obra 

corporativa na capital paranaense. Batizado de Botânico Business Center, o 
empreendimento, localizado na região do Jardim Botânico, no bairro Cajuru, 
possui 14 andares e 50 salas comerciais, de 52 m² cada, disponíveis para 
locação e voltadas para profissionais de todas as áreas. 

Com mais de 30 anos no mercado, a Construtora Baggio é especializada 
na construção de casas de alto padrão e imóveis corporativos personaliza-
dos, sendo referência no setor. Com unidades em Curitiba (PR), Campinas 
(SP) e Belo Horizonte (MG), atua, por meio desses escritórios, em diversas 
cidades da região Sul-Sudeste. 

Trabalho e qualificação de equipe
O Grupo Thá, controlado pelo fundo de investimentos Equity Interna-

cional, já alcançou mais de 7 milhões de m² construídos e 1 milhão de m² 
de obras em execução. Levam a assinatura do grupo execuções, como os 
 shoppings São Luís (MA) e Dom Pedro (Campinas-SP); os hospitais Marcelino 
Champagnat e Centro de Reabilitação da APR (Curitiba-PR); o atual Centro 
de Logística da Embraer (Taubaté-SP); os edifícios Corporate Jardim Botânico, 
7th Avenue Live & Work e Universe Life Square (Curitiba-PR).

A Thá Engenharia busca permanentemente produtividade e eficiência 
em seus trabalhos. “Essa eficácia constitui a busca da excelência na for-
mação e no controle de gastos, seja para garantir os custos previstos, seja 
para aprendermos e melhorarmos cada vez mais os orçamentos futuros”, 
afirma Gilberto Kaminski, diretor de Planejamento e Controle da Produção 
da empresa. 

No quesito sustentabilidade, vários empreendimentos da construtora 
conquistaram ou estão para receber selos de qualidade ambiental, entre eles 
as obras do Curitiba Office Park, primeiro edifício com o selo Leed no Sul 
do País, e o Mariano Torres Corporate, primeira obra com o selo Leed Gold 
na capital paranaense; além do 7th Avenue Live & Work, em Curitiba, e o 
Office Green, em Palhoça (SC). O Grupo Thá foi um dos pioneiros a possuir a 
Certificação PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do 
Hábitat), do governo federal, que busca a melhoria do hábitat e a moder-
nização produtiva, e a Certificação ISO 9000:2000, norma que estabelece 
diretrizes para implantação de Sistemas de Gestão de Qualidade. 

Reforço de estruturas  
no novo WTC

A empresa alemã SAS Protensão 
forneceu o aço utilizado nas estrutu-
ras e nas fundações do edifício novo 
do World Trade Center (WTC), em 
Nova York (EUA). A torre mais alta 
do complexo (Freedom Tower) possui 
540 m de altura. Por conta disso, a 
estrutura foi projetada para suportar 
grandes esforços. 

Na construção do Freedom Tower, 
o reforço de aço do concreto arma-
do tradicional foi substituído pelo  aço SAS 670/800,  baixando os custos 
de material e mão de obra, pois foram necessários menos quilos de aço, 
nas fundações e na estrutura até o 30° andar. A sigla SAS 670/800 signifi-
ca Stahlwerk Annahütte Systems e o número 670/800 mostra a resistência 
de 670 (Mpa) como tensão de escoamento e 800 (Mpa) como tensão de 
ruptura do aço. 

Foram fornecidas 6.200 t de aço de alta resistência SAS 670/800 para 
reforço das estruturas de concreto, inclusive das fundações, com diâmetros 
entre 43 mm e 75 mm, com placas, porcas e luvas de emendas.

O aço utilizado na armação e nas luvas de emenda é altamente re-
sistente e foi montado barra por barra. Também foram utilizadas 450 t de 
barras de aço especial SAS 835/1035 (85/105), com diâmetro de 75 mm, 
como tirantes de ancoragem protendidos na rocha e com dupla proteção 
anticorrosiva, inclusive na cabeça de ancoragem e conexões por luvas de 
emenda SAS.

O trabalho mais importante de fundação feito no WTC foi com a utili-
zação da armação das fundações já pré-montadas, o que diminuiu muito o 
prazo de execução das obras com o processo mais industrializado, reduzindo 
também o espaço necessário no canteiro de obras.

As fundações do prédio foram executadas com diversas soluções, como 
fundações rasas com grandes blocos de concreto apoiados diretamente na 
rocha, e em algumas partes com estacas e lajes de subpressão calculadas 
para resistir a tração.

O aço SAS foi utilizado tanto para as fundações (como tirantes anco-
rados no terreno, com dupla proteção anticorrosiva, em estacas para lajes 
de subpressão, submetidas a tração), como na infraestrutura de pilares e 
paredes dos edifícios.

ma está em oferecer taxas de juros mais baixas que as de mercado e é 
exigida entrada.

A quarta faixa viria para atender famílias que têm renda pouco aci-
ma do limite de corte inicial (R$ 1.600 mensais), mas ao mesmo tempo 
encontram dificuldades de obedecer as condições do segundo patamar 
– em especial nas grandes cidades. Assim, seria estabelecida uma banda 
intermediária, para os grupos familiares com rendimento entre R$ 1.500 
e R$ 2.200 por mês.

A terceira fase do Minha Casa Minha Vida também pode atender 
a uma demanda das construtoras e da classe média, elevando o valor 
máximo dos imóveis financiados dentro do programa através do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para R$ 300 mil. Atualmente, o 
teto é de R$ 190 mil, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Inadimplência
Um problema extra ao programa neste ano tem sido o aumento da 

inadimplência, especialmente na faixa 1, que recebe o maior subsídio 
do governo. Ao final de março, 21,8% dos cadastrados no Minha Casa 
Minha Vida com renda familiar até R$ 1.600 mensais estavam com as 
prestações em atraso por mais de 90 dias, em comparação a 17,5% em 
abril de 2014.

Para as famílias com rendimento acima disso e limitado a R$ 5 mil 
mensais, o atraso também cresceu, embora a proporção de atrasados seja 
bem menor – era de 1,9% dos participantes do programa em abril de 2014 
e passou para 2,2% em março passado. A explicação para a diferença é 
simples: os imóveis das faixas 2 e 3 podem ser retomados se os beneficiá-
rios não pagarem suas mensalidades, o que não ocorre com os da faixa 1. 



A mais recente pesquisa da Empresa Brasileira de Estudos de 
Patrimônio (Embraesp), com ano-base 2014, sobre o desem-
penho das construtoras imobiliárias, nos segmentos residen-

ciais e comerciais, que atuam na cidade de São Paulo e na sua 
região metropolitana, aponta que o mercado está se adequando à 
nova realidade.

Na pesquisa com ano-base 2013, o número de lançamentos verifica-
dos chegou a 702. Em 2012, esse número tinha ficado em 503. Ano pas-
sado, o número de lançamentos chegou a 524. O recuo do ano passado 
em relação a 2013 mostra que o índice voltou a patamar mais realista, 
em meio ao desaquecimento econômico e ao fim do entusiasmo vivido 
pelo setor a partir de 2007.

Busca de equilíbrio depois da euforia
Produção imobiliária volta ao patamar de 2012
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Outro índice que revela busca de equilíbrio do mercado imobiliá-
rio entre oferta e demanda é o nível de produção. Em 2012, esse nível 
alcançou no quesito produto total lançado o valor de R$ 29,2 bilhões. No 
ano seguinte, o índice chegou a R$ 33,7 bilhões. 

Na recente pesquisa da Embraesp, no quesito produto total lançado, 
o valor gerado ficou em R$ 28,7 bilhões - assim, a diminuição do índice 
chegou a patamar de 2012.

A Embraesp avalia que o período de euforia experimentado pelo se-
tor imobiliário se encerrou na região metropolitana de São Paulo, e o 
momento é de ajustes às demandas do mercado.

A seguir, a revista O Empreiteiro apresenta as 50 melhores empre-
sas ranqueadas na pesquisa da Embraesp, com ano-base 2014.
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1º GAFISA 78,07 5,20%

2º EVEN 64,89 4,37%

3º MRV 51,54 3,44%

4º TIBÉRIO 51,44 3,43%

5º PLANO & PLANO 43,81 2,92%

6º CYRELA BRAZIL REALTY 42,78 2,85%

7º EZ TEC 31,47 2,10%

8º ODEBRECHT 31,43 2,10%

9º TOLEDO FERRARI 27,93 1,86%

10º NS CONSTRUTORA 24,02 1,60%

11º EDALCO 20,48 1,37%

12º ROSSI 20,09 1,34%

13º CNA 19,81 1,32%

14º MPD 17,62 1,17%

15º CONX 17,22 1,15%

16º DIÁLOGO 15,81 1,05%

17º KABAJÁ 14,93 1,00%

18º ECON 14,76 0,98%

19º TECNISA 14,13 0,94%

20º ZATZ 13,77 0,92%

21º EXTO 12,53 0,84%

22º MAC 11,43 0,76%

23º CURY 11,40 0,76%

24º THINK 10,52 0,70%

25º ENGELUX 10,33 0,69%

26º SETIN 10,06 0,67%

27º MARQUES 10,05 0,67%

28º HOX 10,04 0,67%

29º SINCO 9,72 0,65%

30º MBIGUCCI 9,60 0,64%

31º ZAFIR 9,04 0,60%

32º TRISUL 9,00 0,60%

33º BANCO DE PROJETOS 8,88 0,59%

34º BLM 8,80 0,59%

35º KALLAS 8,33 0,56%

36º PDG REALTY 8,22 0,55%

37º VITACON 7,74 0,52%

38º BKO 7,70 0,51%

39º TEIXEIRA DUARTE 7,67 0,51%

40º JZM 7,56 0,50%

40º LÓGICA 7,56 0,50%

41º BROOKFIELD 7,34 0,49%

42º CLM INCORP 7,32 0,49%

43º SERVENG 7,25 0,48%

44º CAMARGO CORRÊA 6,70 0,45%

45º CNL 6,61 0,44%

46º ENGEPLAN 6,54 0,44%

47º AURI 6,43 0,43%

48º CONSTRUCOMPANY 6,33 0,42%

49º OAS 6,28 0,42%

50º ÁRBORE 6,23 0,42%

*Os pontos que determinam a classificação de cada construtora neste ranking são calculados pela Embraesp, com base na consolidação de informações apuradas sobre diversos itens de desempenho da empresa no mercado em 2014.
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1º GAFISA 13,00 62,00 2.658 314.848,94 1.161.017.372,44
2º EVEN 14,00 23,00 2.782 367.745,50 1.943.256.640,00
3º MRV 5,00 41,00 2.558 183.949,76 481.015.952,00
4º TIBÉRIO 17,00 23,00 2.434 236.487,08 975.220.948,00
5º PLANO & PLANO 14,00 30,00 1.821 163.905,46 434.589.406,00
6º CYRELA BRAZIL REALTY 13,00 14,00 1.716 247.814,23 1.103.173.140,62
7º EZ TEC 6,00 8,00 1.174 224.313,54 811.500.996,00
8º ODEBRECHT 5,00 7,00 1.260 210.836,43 1.216.855.371,00
9º TOLEDO FERRARI 5,00 7,00 1.462 172.239,46 716.956.754,00

10º NS CONSTRUTORA 1,00 24,00 606 99.369,40 188.689.630,00
11º EDALCO 6,00 6,00 1.212 94.672,64 591.162.870,00
12º ROSSI 3,00 10,00 810 112.750,98 405.880.000,00
13º CNA 4,00 5,00 1.220 109.268,42 456.383.210,79
14º MPD 5,00 5,00 706 112.328,68 398.403.366,00
15º CONX 6,00 6,00 872 88.480,08 274.898.977,00
16º DIÁLOGO 5,00 5,00 576 96.769,24 390.732.800,00
17º KABAJÁ 1,00 4,00 396 126.720,00 368.280.000,00
18º ECON 3,00 8,00 708 71.376,44 184.465.200,00
19º TECNISA 3,00 3,00 721 86.208,15 441.225.540,00
20º ZATZ 5,00 7,00 594 62.667,48 179.995.369,30
21º EXTO 4,00 4,00 526 71.372,22 308.516.632,00
22º MAC 3,00 3,00 671 60.199,86 275.860.983,00
23º CURY 2,00 4,00 552 73.645,68 118.383.348,00
24º THINK 3,00 3,00 586 51.129,72 326.706.418,40
25º ENGELUX 2,50 3,50 692 46.195,47 200.605.000,00
26º SETIN 3,00 3,00 708 37.180,27 306.074.170,00
27º MARQUES 2,00 3,00 496 62.015,68 205.916.000,00
28º HOX 1,00 5,00 625 47.500,00 120.187.500,00
29º SINCO 3,00 4,00 524 43.133,52 198.406.040,00
30º MBIGUCCI 4,00 4,00 433 44.180,24 166.849.500,00
31º ZAFIR 1,00 4,00 544 47.197,44 108.732.000,00
32º TRISUL 4,00 4,00 297 42.202,21 232.418.600,00
33º BANCO DE PROJETOS 2,00 4,00 472 44.685,00 111.154.574,00
34º BLM 1,00 8,00 298 34.574,22 47.642.400,00
35º KALLAS 2,00 3,00 415 46.355,37 153.806.461,00
36º PDG REALTY 2,00 5,00 256 40.058,39 177.138.474,00
37º VITACON 3,00 3,00 395 31.566,34 209.372.092,64
38º BKO 3,00 3,00 476 26.623,95 182.737.338,00
39º TEIXEIRA DUARTE 2,00 2,00 243 49.783,86 294.683.900,00
40º JZM 2,00 2,00 328 45.198,10 235.266.000,00
40º LÓGICA 3,00 3,00 285 39.487,22 153.995.500,00
41º BROOKFIELD 2,00 3,00 330 34.895,27 228.815.840,00
42º CLM INCORP 4,00 5,00 218 26.101,99 45.233.413,00
43º SERVENG 2,00 3,00 258 43.865,22 123.736.850,00
44º CAMARGO CORRÊA 2,00 2,00 320 38.064,20 146.825.848,00
45º CNL 1,00 2,00 346 40.739,84 139.135.400,00
46º ENGEPLAN 3,00 4,00 172 28.070,00 108.686.133,00
47º AURI 1,00 3,00 66 40.631,48 343.558.300,00
48º CONSTRUCOMPANY 4,00 4,00 119 20.244,04 177.977.040,00
49º OAS 1,00 1,00 400 39.003,84 153.976.896,00
50º ÁRBORE 2,00 4,00 270 23.140,00 88.518.320,00
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Novo cenário   
valoriza as fronteiras econômicas 
regionais e a iniciativa privada

Joseph Young

H
á anos que os agentes econômicos públicos e privados 
dos Estados e grandes cidades brasileiras desempenham 
papel relevante no País, sem receber uma redistribuição 
de recursos federais proporcional a essa participação de 
crescente importância, nem programas que criem incen-
tivos efetivos para os empreendedores privados.

É triste ver o desmanche do governo federal, pra-
ticamente em todas as frentes, ao longo de 2014 e início deste ano, 
sem conseguir articular nenhuma iniciativa focalizada na retomada da 
economia brasileira. Exceção feita à nova rodada de concessões federais, 
anunciada em junho. A maior parte dos leilões, porém, devido à burocra-
cia do processo licitatório e à falta de estudos de engenharia prévios, só 
deve acontecer a partir do final de 2015.

A desordem nas finanças é tal, que o Dnit e o programa Minha Casa 
Minha Vida estão com enormes contas atrasadas. É sintomático que, das 
poucas notícias de liberação efetiva de recursos, se destaque a decisão 
do Fundo de Investimentos do FGTS de alocar R$ 10 bilhões para proje-
tos de infraestrutura apresentados pelo BNDES, conforme segue:
•	 31,3% dos recursos serão destinados ao setor de energia, sendo R$ 

400 milhões para a usina nuclear Angra 3, com obras reiniciadas em 
2009; R$ 45 milhões para a hidrelétrica de Santo Antônio, em Porto 
Velho (RO), que já havia recebido R$ 2 bilhões deste mesmo fundo;

•	 27,5% do total será aplicado em rodovias concessionadas, como a 

BR-040 (R$ 331 milhões); BR-050 (R$ 105 milhões); além de obras 
da CCR, Viapar e Viabahia;

•	 As ferrovias ficarão com R$ 2,3 bilhões, sendo R$ 1,7 bilhão ao ra-
mal ferroviário da Vale ligando as minas da Serra Sul, em Carajás 
(PA), à ferrovia de mesmo nome em direção à Ponta da Madeira, em 
São Luís (MA);

•	 Dos recursos para as obras das concessionárias dos aeroportos, 
 R$ 1,1 bilhão será destinado ao Galeão (RJ) e R$ 286 milhões a 
Guarulhos (SP); o aeroporto privado Catarina, planejado pela cons-
trutora JHSF em São Roque (SP), terá R$ 173,5 milhões – esta 
iniciativa faz parte de um empreendimento que terá shopping, três 
torres comerciais, hospital, faculdade e hotel;

•	 O fundo FI-FGTS também autorizou a Caixa Econômica Federal a estru-
turar um financiamento de R$ 765 milhões para a concessionária Arteris, 
controlada pela espanhola Albertis e pela canadense Brookfield, visando 
obras de rodovias, como a BR-116, nos trechos entre São Paulo e Curitiba 
e dali a Florianópolis, e a Fernão Dias, que liga São Paulo e Belo Horizonte.
Além disso, o BNDES estima em 2015 o desembolso de R$ 60 bilhões 

para projetos de infraestrutura, dentro de um orçamento total de R$ 170 
bilhões. São previstos R$ 19 bilhões para energia e R$14 bilhões para 
logística – uma alta de 11% com relação ao ano anterior. 

E o Banco do Brasil criou a vice-presidência de infraestrutura e ser-
viços, para agilizar a sua atuação neste segmento. Ele foi incumbido 
pelo governo de coordenar a reforma e construção de 270 aeroportos 
regionais e 90 entrepostos de produtos agrícolas.

Nova Subida de Petrópolis (RJ) / Concer

Projeto Aeroporto Catarina,  
em São Roque (SP) / JHSF Rodovia CE-187 / DER-CE

Central Eólica Trairi (CE) / 
Tractebel Energia Fábrica de Cimento em Edealina (GO) / VotorantimVárzea Grande Shopping (MT) / Saga Malls
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Concessionárias rodoviárias planejam aplicar  
R$ 55 bilhões em cinco anos

Segundo matéria publicada pela revista O Empreiteiro em junho passa-
do, as empresas que operam o programa brasileiro de concessões rodoviárias 
investiram até hoje R$ 43 bilhões. Somente em 2014 foram aplicados R$ 6,9 
bilhões. A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) di-
vulgou documento recente em que consta que os programas atualmente em 
curso nestas empresas projetam investimentos de R$ 55 bilhões até 2020.  

INVESTIMENTOS DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS

Até 2014

Até 2020

R$ 43 bilhões

R$ 55 bilhões*
*Previsão

A entidade aponta que uma maneira objetiva de manter a eficiência 
das rodovias concedidas é o governo autorizar obras adicionais inadiáveis, 
mas não previstas nos contratos de concessão originais, em troca de uma 
extensão do prazo de concessão. Um exemplo notório é a construção da 
nova pista de descida na Serra das Araras (RJ), na Via Dutra, cujo proje-
to, em análise pela ANTT, prevê uma série de obras complexas por causa 
da topografia, no valor estimado de R$ 1,7 bilhão, mas cuja previsão, no 
contrato em vigor da concessionária, reservou apenas R$ 112,7 milhões.

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) ressalta 
que tanto as obras da Serra das Araras quanto as da subida da Serra de 
Petrópolis (RJ), na BR-040, podem reduzir o preço do frete de cargas movi-
mentadas nestas rodovias. A entidade acredita que até 2024, num horizonte 
de oito anos após o término destas obras, os investimentos efetuados já 
terão retornado inteiramente ao País e à sociedade, sob forma de benefícios 
diversos. O custo atual da pista de subida da Serra de Petrópolis foi estimado 
em R$ 737,4 milhões, enquanto o contrato de concessão previu investimen-
tos de R$ 289 milhões pela concessionária, em valores de março de 2013. 

EVOLUÇÃO FINANCEIRA DAS CONCESSIONARIAS RODOVIARIAS 
(EM R$ MILHÕES)

2010 2011 2012 2013 2014
RECEITA TOTAL  
DO NEGÓCIO 10.805 12.944 14.326 15.365 15.980

Receita de pedágio 10.370 12.106 13.402 14.509 15.226

Outras receitas 435 838 925 856 754

DESEMBOLSO TOTAL 12.601 12.597 1.349 17.006 17.811

Investimentos 3.514 3.801 4.640 6.911 6.983

Despesas operacionais 3.328 3.882 4.400 4.095 4.392

Pagamentos ao poder 
concedente 2.563 575 684 707 635

Despesas financeiras 1.311 2.136 2.172 2.468 2.711

Tributos 1.885 2.203 2.454 2.825 3.090

Federais 1.331 1.565 1.728 2.036 2.270

Municipais 554 637 726 790 820

SALDO (receita total 
do negócio menos 
desembolso total)

-1.796 347 -23 -1.641 -1.831

Fonte: ABCR

Outras informações sobre investimentos de concessionárias, como 
CCR, Ecorodovias (que conquistou a nova concessão da ponte Rio-Nite-
rói) e Arteris, podem ser encontradas nesta edição. 

BID financia programas rodoviários em SP, CE e BA 
O Estado de São Paulo contratou em junho de 2014, com o Banco In-

teramericano de Desenvolvimento (BID), um financiamento de US$ 480,1 
milhões, com contrapartida própria de US$ 206,1 milhões, totalizando 
US$ 686,2 milhões. Esses recursos se destinam a fases variadas de exe-
cução de obras de melhoria de 773 km de estradas, sob gestão do DER.  

O programa Ceará IV de obras rodoviárias é financiado pelo BID no 
valor de US$ 400 milhões, com contrapartida de US$ 80 milhões do gover-
no estadual. Estão recebendo obras de reabilitação 1.375 km de rodovias, 
além de 648 km de pavimentação, divididos em sete lotes. Faz parte do 
programa um projeto piloto para manutenção da rodovia CE-060, entre 
Fortaleza e Crato, baseado em parâmetros de resultados, e a montagem de 
um Plano Estadual de Logística e Transportes. 

A Bahia aplicará R$ 1,6 bilhão para obras em 4.200 km de estradas 
estaduais, dentro do programa Premar II, com empréstimo de US$ 200 
milhões do Bird, igual financiamento do Banco Europeu de Investimen-
tos (BEI), e US$ 120 milhões de recursos próprios. No total, 41 trechos 
de 21 rodovias estaduais receberão melhorias.

Recuperação do setor elétrico depende de política  
de longo prazo, mas novos players estão interessados 

Um dos maiores fracassos do governo federal foi a renovação an-
tecipada das concessões das usinas geradoras e o desconto imposto às 
contas de luz dos consumidores residenciais na véspera das eleições mu-
nicipais de 2012. Já estava em curso uma estiagem histórica que atingiu 
em cheio os reservatórios das hidrelétricas, obrigando o acionamento 
sistemático e em massa das termelétricas, de alto custo. O governo não 
quis implantar o racionamento de energia em 2014, por causa novamen-
te das eleições, o que gerou um desequilíbrio adicional de custos aos 
agentes do setor. O modelo elétrico brasileiro, que funcionava até então, 
foi destroçado, e os cacos desse processo ainda estão reverberando.

A isso se soma uma ausência de articulação nas diversas instâncias 
do próprio governo com o TCU, Ibama etc., provocando atrasos que po-
deriam ser evitados. Prova disso é a informação da Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) revelando que a única hidrelétrica na Amazônia a ser 
licitada em 2016 será a São Luiz do Tapajós (PA).

No leilão A-5 de abril passado, 14 projetos de geração foram nego-
ciados, com investimentos estimados em R$ 6 bilhões, segundo a Aneel. 
O principal é para uma termelétrica a gás da Genpower, em Sergipe, 
ao custo de R$ 3,2 bilhões. A Cemig ganhou o leilão da hidrelétrica de 
Itaocara (RJ), associada à Light, que, junto com uma PCH, representa 
inversão de R$ 889 milhões. Outras sete PCHs, três térmicas a biomassa 
e a expansão de uma hidrelétrica estão distribuídas por Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul e Goiás.

Todo risco é também oportunidade. Enquanto a Eletrobrás garante 
que tem R$ 14,5 bilhões disponíveis para investir em 2015, resta ao 
mercado acreditar nessa informação. Empresas privadas têm se mantido 
ativas neste cenário, como a Tractebel, do grupo Suez, que está inves-
tindo R$ 3,6 bilhões em usinas que precisam gerar até janeiro de 2019: 
as termelétricas Pampa Sul (RS), de 340 MW, movida a carvão fornecido 
por mina própria; Ferrari (SP), de 15 MW, de biomassa; e o complexo 
eólico Campo Largo (BA), de 172 MW. A primeira já recebeu licença 
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ambiental para iniciar a terraplenagem; sua construção está a cargo da 
SDEPCI, da China, com larga experiência em termelétricas de tecnologia 
similar adotada em Pampa Sul. Dois mil empregos diretos serão criados 
durante as obras, que inclui treinamento da mão de obra no canteiro.

A canadense Brookfield ampliou o seu portfólio de energia ao adquirir 
duas PCHs da EDP Energias do Brasil por R$ 390 milhões. Ela já havia assu-
mido em dezembro passado os ativos de geração da Energisa, no valor de R$ 
2,12 bilhões, totalizando, por ora, 1,1 GW de capacidade instalada no País. 

A própria EDP está concluindo duas hidrelétricas no Amapá – Santo 
Antônio do Jari, de 390 MW, já em operação, e Cachoeira Caldeirão, 
de 219 MW, em Porto Grande, programada para gerar em 2017. Esses 
dois projetos representam recursos de cerca de R$ 2 bilhões (ver matéria 
nesta edição). Uma terceira hidrelétrica – São Manoel, na divisa do Mato 
Grosso com o Pará, de 700 MW – deve entrar em operação em 2018. O 
grupo possui uma capacidade instalada de 2.381 MW, com predominân-
cia de fontes renováveis, cujas usinas estão em oito Estados.

A State Grid, estatal chinesa, vai construir o segundo linhão de Belo 
Monte, depois de vencer em leilão a espanhola Abengoa. Sua proposta 
foi receber a remuneração de R$ 988 milhões ao ano para construir e 
operar o segundo linhão, num prazo de 50 meses – para essas obras, 
os chineses estudam possível associação com empresa brasileira. Sua 
diretoria afirmou de forma categórica que empregará somente trabalha-
dores locais nas obras, sob supervisão de engenheiros chineses, em vista 
da adoção pioneira de ultra-alta-tensão no linhão. A empresa chinesa 
também revelou que tem interesse na Companhia Energética de Goiás 
(CELG), a primeira subsidiária que a Eletrobrás pretende colocar à venda.

Os complexos eólicos vêm avançando na matriz energética e já so-
mam 5% da capacidade total instalada de geração. Na matéria publi-
cada nesta edição, a entidade Abeeólica destaca o acréscimo de 2,5 GW 
de potência instalada no País no ano de 2014, tornando o Brasil o 10o do 
ranking nesta modalidade, com 6,6 GW.

Há 271 parques eólicos em operação, representando investimentos da 
ordem de quase R$ 80 bilhões de 1998 a 2019, numa média de R$ 4 bilhões 
ao ano. Uma característica desse segmento em franca expansão é a presen-
ça crescente de novos players, como empreendedores, investidores, constru-
toras e fabricantes de componentes da indústria metal-mecânica. O BNDES 
tem a linha de financiamento ProBK, que pode ser acionada para projetos 
nesta área, de R$ 1,5 bilhão, bem como o Itaú, que captou R$ 1 bilhão para 
projetos de energia limpa e água, reunindo recursos do IFC, braço financeiro 
do Banco Mundial, Mizuho, Bank of America Merrill Lynch e Commerzbank. 

O fabricante de painéis fotovoltaicos SunEdison, que também opera 
parques de energia renovável em mais de 20 países por meio de subsi-
diárias, comprou 14 parques eólicos e três PCHs da Renova pelo valor de  
R$ 1,6 bilhão, a ser pago em dinheiro e ações. As ações serão da subsi-
diária TerraForm Power Global, que estrutura um IPO na Bolsa de Nova 
York (EUA) valendo-se dos ativos adquiridos da Renova. A SunEdison ainda 
terá preferência na aquisição de outros projetos de geração de obras da 
empresa brasileira, no total de 1.700 MW, a ser comissionados até 2019.

A energia solar atrai também novos players. No leilão realizado em 
2014, a Aneel contratou 890 MW em novas plantas fotovoltaicas, cujo 
preço final ficou em R$ 215 por MWh, contra o preço de referência de 
R$ 262. Já está programado um novo leilão dedicado a esta fonte, com 
prazo de suprimento de 20 anos, começando em 1o de agosto de 2017. 
A EPE cadastrou para o leilão, até agora, 382 projetos de geração solar, 
com capacidade instalada de 12,6 mil MW. 

De olho neste potencial, a PB Construções, do Ceará, assinou memo-
rando de entendimentos com um grupo chinês para investir R$ 40 milhões 
numa fábrica de painéis e equipamentos para geração fotovoltaica, no 
complexo industrial do Pecém (CE), com produção programada para 2016. 
Diversas empresas já atuam no mercado de microgeração distribuída, com 
equipamentos importados, em que residências e empresas poderão gerar 
energia solar para consumo próprio e vender o excedente à rede pública.  
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Desde 2012, Estados investem mais do que  
o governo federal em obras públicas

Em 2013, a revista O Empreiteiro realizou minucioso levantamento 
no portal de transparência do governo federal e de seis administrações 
estaduais sobre os valores pagos efetivamente por obras realizadas no 
ano anterior. Esse levantamento repetiu-se em 2014. A conclusão foi 
cristalina: os governos estaduais já investem mais em obras do que a 
União e os números de 2012 e 2013 comprovam isso (ver gráfico). 

VALORES PAGOS POR OBRAS  
E SERVIÇOS CONTRATADOS 

União

Total 
pago pelos 
Estados 

R$ 11,309 bilhões

R$ 12,416 bilhões

R$ 10,401 bilhões(1)

R$ 12,330 bilhões

R$ 18,415 bilhões

R$ 11,242 bilhões

2014  2013 2012

O ano de 2014 não poderia ter sido diferente, até porque a máquina 
administrativa federal já estava sob impacto das investigações em torno 
dos contratos da Petrobras, e da política econômica em vigor, marcada 
por malabarismos pirotécnicos de toda ordem.

Estados articulam novos polos econômicos
A revista O Empreiteiro saiu a campo e foi buscar ao longo deste 

ano os números históricos que revelam a vocação industrial e em-
presarial de alguns Estados, e como eles sustentam essa atratividade 
como polos econômicos. Na edição de fevereiro passado, analisamos os 
principais projetos de infraestrutura no Estado de São Paulo, inclusive 
as obras urgentes e atrasadas de transposição do rio Paraíba do Sul, 
para socorrer o sistema Cantareira. Juntos, os investimentos paulistas 
representam R$ 19,93 bilhões (ver quadro). 

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA 
ANUNCIADOS PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

Responsável Projeto Valor

Sabesp Transposição do rio  
Paraíba do Sul R$ 830 milhões

DER-SP Recuperação e duplicação  
de rodovias R$ 1,8 bilhão

Dersa Rodovia Tamoios (trecho de serra) 
+ Rodoanel Trecho Norte* R$ 7,7 bilhões

Metrô Linha 6 (Laranja) R$ 9,6 bilhões
Total R$ 19,93 bilhões

*Fontes: Empresas e autarquias. / *Obra em andamento; conclusão em 2016.

Mesmo sendo o principal polo que recebe os investimentos estran-
geiros diretos no País, o governo estadual montou a agência Investe 
SP, que já captou R$ 25,8 bilhões em empreendimentos industriais e 
comerciais das mais diversificadas áreas, de fábrica de aviões a ali-
mentos e bebidas.

No Rio de Janeiro, governo estadual e iniciativa privada deram 
as mãos e tocam as obras e os empreendimentos que têm tudo para 
fazer deslanchar um novo ciclo de desenvolvimento pós-Olimpíada 
2016, conforme mostra a edição de março passado da revista OE. A 
Firjan projeta em R$ 37,9 bilhões os investimentos públicos e priva-
dos entre os anos de 2014 e 2016. É esperada uma diminuição desse 
total de recursos com a reestruturação em curso dos programas da 
Petrobras.

Em abril, OE mostrou que a Bahia, sem crise hídrica e escassez 
de energia, atraiu R$ 13,2 bilhões em novos investimentos em 2014, 
computando somente os 173 protocolos de intenções assinados pe-
las empresas interessadas, segundo a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico.  

Mato Grosso busca diversificar sua vocação natural para agronegó-
cios e quer atrair investimentos de outros ramos de atividades. O Estado, 
por exemplo, é o maior produtor nacional de peixe de água doce, com 
75 mil t/ano, equivalente a 13% do total no País. Uma amostra dessa 
política é o total de R$ 6,42 bilhões destinados pelo BNDES a projetos 
privados em seu território. Os detalhes estão na edição de maio.

Em junho passado, OE mostrou que o governo de Minas Gerais 
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dividiu o Estado em 17 regiões a fim de descentralizar os investi-
mentos e criar novos polos de crescimento. Segundo o Instituto de 
Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (Indi), os investimentos 
efetivados na terra mineira somam R$ 85,88 bilhões, de 2010 a 
2014, num total de 419 empreendimentos –de máquinas de cons-
trução a cachaça.

Empresas privadas mantêm visão de longo prazo
A despeito do catastrofismo da grande imprensa sobre o cenário 

econômico – não sem razão, mas desproporcional em relação aos fatos 
objetivos e com claro viés político-partidário —, os grupos privados com 
tradição e aqueles que ambicionam se expandir no mercado brasileiro 
reiteram que seus programas de investimentos podem até sofrer ajustes 
temporários, mas serão mantidos, porque buscam metas de longo prazo. 
Eis alguns exemplos compilados no primeiro semestre de 2015:

Shopping centers vão abrir 26 novos malls este ano, que representam 
R$ 16,3 bilhões de investimento, incluindo a expansão de instalações 
existentes. Quatorze shoppings já estavam prontos no ano passado, além 
dos 25 centros comerciais que abriram as portas, mas a inauguração foi 
reprogramada para 2015. O Sudeste ainda responde por 46% dos novos 
investimentos, Nordeste, 31%, ficando o Centro-Oeste com 11%, Norte, 
8%, e Sul, 4%.

Um segmento industrial que não acompanhou a queda recente das com-
modities no mercado global foi a celulose, cujas fábricas brasileiras estão ar-
ticulando novos projetos de expansão. A Fibria oficializou uma nova linha de 
produção na sua planta em Três Lagoas (MS), capaz de processar 1,75 milhão 
de t/ano, visando alcançar capacidade total de 7 milhões de t/ano até 2018. As 
obras vão demorar três anos, e o custo, de R$ 7,7 bilhões, será financiado por 
recursos próprios, BNDES e bancos comerciais.

A Eldorado Celulose, do grupo J&F, já iniciou a execução da segunda 
linha de produção, na sua fábrica situada em Três Lagoas (MS), que abriu 
em 2012. A ser entregue em 2018, o aumento de capacidade será de até 
2 milhões de t/ano, ao custo de R$ 8 bilhões. 

A conclusão do projeto Puma, em Ortigueira (PR), é prioridade da Kla-
bin, programada para março de 2016. Ao produzir 2,5 milhões de t/ano de 
celulose, dobrará a capacidade da empresa. O investimento total atinge 
R$ 5,8 bilhões, excluindo ativos florestais e infraestrutura, que prevê um 
ramal ferroviário. A planta produzirá sua própria energia para atender ao 
consumo de 120 MW e fornecerá 150 MW à rede pública, suficiente para 
o consumo de uma cidade de 500 mil habitantes.

O grupo norueguês Yara informou ao governo gaúcho que vai aplicar 
R$ 1 bilhão na expansão das três unidades industriais instaladas no Esta-
do. A Yara Brasil Fertilizantes tem ainda 60% da mineradora Galvani, que 
produz cerca de 1 milhão de t/ano de superfosfato simples nas plantas de 
Paulínia (SP) e Luís Eduardo Magalhães (BA).

A Votorantim Cimentos aprovou seu plano de investimentos, que 
totaliza R$ 5 bilhões até 2018, cuja estratégia prioriza o Nordeste, 
com a montagem de duas novas fábricas de cimento em Sobral e Pe-
cém (CE), e uma em Caaporã (PB). Todas as três têm início de produ-
ção previsto para o segundo semestre de 2017. Atualmente, há uma 
fábrica de cimento em fase final de montagem na goiana Edealina 
(ver matéria nesta edição), outra em Primavera (PA) e uma planta 
de argamassas em Camaçari (BA). No exterior, há estudos para uma 
fábrica na Bolívia.

A CSN começou os planos para erguer um novo forno de clínquer e três 
unidades de moagem em Arcos e Romaria (MG), o que elevará sua capacidade 

de produção de cimento de 2,4 milhões de t/ano para 5,4 milhões de t/ano. Os 
trabalhos já começaram.

A operadora ferroviária Rumo ALL, controlada pela Cosan, oficializou 
seu programa de investimentos para os próximos 18 meses, no valor de 
R$ 2,8 bilhões, visando à melhoria de vias, que incluem os acessos aos 
portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR), e reforma e troca de locomotivas 
e vagões. A empresa negocia com os órgãos reguladores a prorrogação dos 
prazos das suas concessões atuais – algo que o governo federal questio-
nava, mas para o qual sinalizou de forma positiva recentemente: malha 
Oeste, 1.945 km, vence em 2016; malha Sul, 7.265 km, vence em 2027; 
malha Paulista, 1.989 km, caduca em 2029; e malha Norte, 754 km. Nestas 
concessões, estão represados investimentos de R$ 4,6 bilhões entre 2017 
e 2019, que serão ativados com a prorrogação. Aqui, o obstáculo a ser 
vencido é a burocracia oficial.

Edison Chouest Offshore, que presta serviços navais e portuários, 
vai antecipar os seus investimentos estimados em R$ 900 milhões 
para construir uma base de apoio à exploração offshore no Porto do 
Açu (RJ). Em fevereiro último, a empresa assinou contrato de R$ 2 
bilhões com a Petrobras para atender aos navios que prestam apoio às 
plataformas na Bacia de Campos. Os três berços de atracação deverão 
entrar em serviço em novembro próximo, podendo receber 15 navios 
ao mesmo tempo. Está prevista ainda a construção de um estaleiro 
para reparos de navios.

O grupo alimentício BRF aprovou a destinação de R$ 1,1 bilhão para 
melhorias das suas plantas industriais em Mato Grosso, que processam 
aves e suínos. Estão localizadas em Nova Mutum, Várzea Grande, Nova 
Marilândia, Lucas do Rio Verde e Campo Verde. Os trabalhos vão durar 
três anos.

A Maersk, da Dinamarca, tem estudos para uma rede de termi-
nais portuários na costa brasileira, a ser implantada por sua controlada 
APM Terminals, como parte de um programa de inversões estimado em 
US$ 2,5 bilhões entre 2012 e 2017, em diversos países emergentes. Os 
seus ativos atuais se compõem de uma participação na Brasil Terminal 
Portuário (BTP), em Santos (SP), e terminais arrendados em Itajaí (SC) 
e Pecém (CE). Contudo, esses planos esbarram na burocracia oficial: os 
portos de seu interesse situados na Região Norte somente serão leva-
dos a leilão em um ano e meio. 

Estagnação nas atividades de 
Engenharia entra no 5o ano

A série histórica do Ranking da Engenharia Brasileira da revista 
O Empreiteiro completa 20 anos em 2014. Considerando o período de 
1995 a 2014, vemos que o conjunto dos quatros segmentos — Constru-
ção, Montagem Industrial, Projetos e Consultoria e Serviços Especiais de 
Engenharia — entra no seu quinto ano de estagnação relativa, cuja recei-
ta total em 2014 ficou prejudicada pela ausência de algumas empresas 
de porte, como OAS, UTC e Alusa, que não enviaram os dados solicitados 
pela publicação.

As 190 empresas de engenharia que constituem uma amostragem 
representativa do mercado, alcançaram uma receita conjunta em 2014 
de R$ 95.425 milhões. O resultado representa queda de 19,27% com 
relação ao ano anterior, refletindo a repercussão das investigações na 
Justiça de contratos da Petrobras com o setor.

Comparando o biênio 2013/14, as 100 maiores construtoras recua-
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ram 14,62% no faturamento bruto e as 10 maiores do setor reduziram a 
receita somada em 22,50% (ressalta-se a ausência da OAS no ranking).

A receita operacional bruta total das 20 maiores empresas de Mon-
tagem Industrial sofreu retração de 53,07% (ressalta-se a ausência da 
UTC e Alusa do ranking).

As 40 maiores firmas de Projetos e Consultoria registraram redução 
de 12,95% no faturamento conjunto.

A atividade de Serviços Especiais de Engenharia se ressentiu igual-
mente, e as 30 maiores empresas do setor viram diminuir a receita bruta 
em 19,12% em 2014.

A série histórica do Ranking da Engenharia Brasileira, ao com-
pletar 20 anos, revela o período de expansão expressiva das ativi-
dades entre 2006 e 2010, impulsionadas pela economia estabilizada 
pelo Plano Real. A partir daí, são cinco anos de estagnação rela-
tiva. Se considerarmos os últimos oito anos, os quatros segmentos 
de construção e engenharia ainda acumulam um crescimento de 
52,47%

E se olharmos o período de 20 anos coberto pela série histórica, es-
ses quatro segmentos ainda registram um ganho acumulado de 181,7% 
na receita bruta, com índice CAGR (Compound Annual Growth Rate - 
taxa composta de crescimento média anual) de 5,60%. 

Esse mesmo índice marca 5,45% para as 100 maiores construtoras; 
4,57% para as 20 maiores empresas de Montagem Industrial; 6,98% 
para as 40 maiores de Projetos e Consultoria; e 6,99% para as 30 maio-
res do segmento de Serviços Especiais de Engenharia.

Pesquisa exclusiva envolve 3 mil empresas
O Ranking da Engenharia Brasileira publicado nesta edição é re-

sultado de uma pesquisa exclusiva conduzida anualmente pela revista 
O Empreiteiro desde 1971. Ao completar 54 anos de circulação, O Em-
preiteiro continua sendo a única revista especializada do mercado de 
infraestrutura e construção que realiza esse tipo de estudo, que serve 
de referência às principais participantes da indústria, sejam fabricantes 
de equipamentos ou materiais, sejam empresas de engenharia, ou ainda 
contratantes público ou privado e concessionárias.

O questionário do Ranking da Engenharia Brasileira é enviado a 
cerca de 3 mil empresas que prestam serviços nos segmentos de Cons-
trução, Projetos e Consultoria, Montagem Mecânica e Elétrica, e Servi-
ços Especiais de Engenharia. 

O universo de leitores qualificados da revista O Empreiteiro é 
composto de 19 mil profissionais de engenharia e atividades cor-
relatas, que militam nas empresas desses quatro segmentos an-
teriormente citados, agências públicas dos três níveis de governo 
que atuam em infraestrutura de transportes, energia, saneamento 
e habitação social; concessionárias privadas que operam nesses 
segmentos; além dos setores de construção industrial e comercial 
envolvendo as 1 mil maiores empresas privadas do País. Na esfera 
municipal, a revista circula nas secretarias de obras dos 500 maio-
res municípios do País, conforme valor do PIB apurado pelo IBGE.

A série histórica tem os seus valores atualizados pelo INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor) com índice de referência de 30 de 
dezembro de 2014, ano em que acumulou um índice de 6,23%, segundo 
a Fundação Getúlio Vargas.

A receita consolidada das 190 maiores empresas dos quatro setores 
somou R$ 95,425 bilhões. Este grupo serve de amostragem representati-
va do faturamento das 370 empresas de engenharia incluídas nos quatro 

rankings setoriais, que compõem o Ranking da Engenharia Brasileira. 
Nesta pesquisa, a revista O Empreiteiro permite que as empresas de 

engenharia que cumprem contratos de administração de obras, possam 
apresentar um parecer de auditor independente, para atestar o fatura-
mento bruto equivalente à produção total realizada no ano de 2014, 
além dos demonstrativos financeiros e contábeis.

No ranking geral dos quatro segmentos está consignada a receita ope-
racional bruta 2014 e sua a variação percentual 2013/2014, a distribuição 
percentual da receita, a variação de posição com relação ao ranking do 
ano anterior, e as atividades de engenharia exercidas, que são represen-
tadas por uma convenção de letras e explicitadas no rodapé da página.

A pesquisa da revista O Empreiteiro também se valeu de balanços 
publicados na imprensa, e os valores do ano de 2014 relativos à recei-
ta bruta e patrimônio líquido das empresas apresentadas neste ranking 
foram verificados pela PwC. Informações enviadas fora do prazo ou em-
presas que não incluíram o balanço contábil foram excluídas do Ranking 
da Engenharia Brasileira. 

Empresas que desejam participar desta pesquisa em 2016 podem se 
inscrever desde já pelo e-mail ranking500@revistaoempreiteiro.com.br 
ou pelo telefone 11 3895-8590.

O Ranking da Engenharia Brasileira 2015 está disponível no site 
www.revistaoempreiteiro.com.br 

Construtoras reduziram receita em 14,62%
As 100 maiores construtoras somaram em 2014 uma receita bruta de 

R$ 73.292 milhões, perdendo 14,62% em relação ao ano anterior, enquan-
to o grupo das 10 maiores de setor recuaram 22,50% (com a não parti-
cipação da OAS), ficando com R$ 35.370 milhões de faturamento bruto.  

As dez posições no topo são ocupadas, respectivamente, por Norber-
to Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Gal-
vão Engenharia, MRV, Construcap, Direcional, Carioca Christiani Nielsen 
e A.R.G.

Nos blocos seguintes do ranking, merecem registro doze construto-
ras que tiveram alta na receita bruta de 2014 em mais de 100%, simbo-
lizando a força das atividades de engenharia nas fronteiras econômicas 
regionais do País.

Destacam-se nesse grupo Perville Engenharia, com +409%; TIISA, 
+214%; Infracon, +175%; Lafem Engenharia, +150%; Casaalta Cons-
truções, +120%; e Lamb Construções, +110%.

Quanto aos rankings regionais das construtoras, que não in-
cluem as 25 maiores empresas do setor, o de São Paulo é lidera-
do pela Hochtief, vindo a seguir três construtoras que atingiram 
valores relativamente próximos em receita bruta de 2014: Matec, 
Jofege e Leão Engenharia.

O ranking do Sudeste (exceto São Paulo) tem Mascarenhas Barbosa 
Roscoe na liderança; entre as construtoras do Rio de Janeiro, despontam 
a Dimensional e a U&M, esta última dedicada à atividade de lavra con-
tratada na mineração.

No ranking do Sul, destacam-se C.R. Almeida (PR), Toniolo Busnello 
(RS) e Setep Construções (SC).

No Norte-Nordeste, figuram na dianteira Construtora Marquise (CE), 
Sertenge (BA), Construtora Pernambuco (PE) e Construtora Sucesso (PI).

No ranking do Centro-Oeste, sobressaem EMSA (GO) e Dan Hebert 
Engenharia (DF).

Na tabela de variação de receita bruta, 96 construtoras tiveram 
crescimento no ano de 2014.
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Montagem industrial desabou 53,07%
Essa queda nos resultados do setor se deve 

à ausência da UTC e Alusa, que ficaram fora 
do ranking. Sem os números dessas duas em-
presas, a receita bruta total das 20 maiores 
companhias nesta atividade caíram 53,07%, 
totalizando R$ 6.416 milhões.

Nas cinco primeiras posições, figuram Niplan, 
com 19% de expansão na receita, MPE Monta-
gens, Montcalm, EBE e Milplan. Da 6a à 20a po-
sições, destacam-se Grupo Tecnomont (GO), com 
+173% de aumento no faturamento bruto; Qua-
lieng (SP), com +41%; MCM Construções (PE), 
com +39%; e Hersa Engenharia (SP), com +74%.

Projetos e Consultoria perderam 12,95%
As 40 maiores projetistas e gerenciadoras 

sofreram queda de 12,95% no faturamento 
conjunto de 2014, somando R$ 8.614 milhões. 
As duas primeiras colocadas, Engevix e Con-
cremat, respondem por mais de R$ 1 bilhão de 
receita individual cada.

A seguir, destacam-se Leme Engenharia, 
cuja receita bruta elevou-se em 16%; Inter-
techne, com +35%, subindo sete pontos no 
ranking, e Qualidados, com +54%, avançando 
16 posições na classificação.

A revista O Empreiteiro publica pela pri-
meira vez os rankings regionais de Projetistas e 
Gerenciadoras, que excluem as 15 maiores em-
presas do segmento. No ranking de São Paulo, 
com 44 firmas, Planservi, Núcleo, Cobrape, Egis 
Lenc e Projectus ocupam as cinco primeiras 
posições. 

No ranking do Sudeste (exceto São Paulo), 
com 28 empresas, figuram no topo Jacobs Gui-
mar, PCE, Planave, EPC e Lyon.

No ranking do Sul, com 14 empresas, des-
pontam Prosul, STE, Magna, Egis e Beck de 
Souza.

No Norte-Nordeste, estão na ponta Maia 
Melo, Projetec, N&A, Geosistemas e KL Engenharia.

Serviços Especiais de Engenharia 
perderam 19,12%

No ano de 2014, as 30 maiores firmas do 
setor somaram R$ 7.102 milhões de receita 
conjunta, registrando quebra de 19,12% com 
relação ao ano anterior. No grupo das dez pri-
meiras colocadas, liderado pela Mills, despon-
tam Brafer, em 5o, com 17% de crescimento 
na receita em 2014; Isoeste, 6o, com +12%.

No bloco seguinte, sobressaem Progeo, 
16o, com +8%; Zipco, 17o, +96%; Bimeal, 18o, 
+48%; Arclima Engenharia, 19o, +33%; e La-
vrita, 24o, +125%.
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New scenario values 
economical and 
regional   boundaries and 
private initiative

Joseph Young

For years, public and private economic operators in Brazilian States 
and large cities have been playing an important role in the Country 
without receiving a redistribution of federal funds proportional to this 
important participation, or programs that create effective incentives for 
private entrepreneurs.

It is sad to see the dismantling of the federal government, practically 
in all sector, throughout 2014 and in early this year, without being able to 
articulate any initiative focuses on the recovery of the Brazilian economy. 
Except for the new round of federal concessions, announced in June. How-
ever, most auctions, due to the bureaucracy of the bidding process and to 
the lack of prior engineering studies, should only take place by the end of 
2015 and 2016.

The disorder in finances is such that Dnit and the program Minha 
Casa, Minha Vida have large accounts overdue. It is symptomatic that 
from the little news on effective release of funds, what stands out is the 
decision of FGTS Investment Fund to allocate R$ 10 billion to infrastruc-
ture projects presented by the BNDES, as follows:

31.3% of the funds will be allocated to the energy sector, where R$ 
400 million is for the nuclear plant Angra 3, with project resumed in 2009; 
R$45 million to Santo Antônio hydroelectric in Porto Velho (RO), which 
had already received R$ 2 billion from this same fund;

27.5% of the total will be invested on concession highways, such as 
BR-040 (R$ 331 million); BR-050 (R$ 105 million); in addition to CCR, 
Viapar and Viabahia projects;

The railways should receive R$ 2.3 billion, where R$ 1.7 billion is to the 
Vale railway branch connecting the Serra Sul mines in Carajás (PA), and to 
the railroad of same name toward Ponta da Madeira in São Luís (MA);

From the funds to airports concessionary projects, R$ 1.1 billion shall 
be allocated to Galeão (RJ) and R$ 286 million to Guarulhos (SP); the pri-
vate airport Catarina, planned by the construction company JHSF in São 
Roque (SP) will receive R$ 173.5 million – this initiative is part of a project 
that shall have a shopping mall, three commercial towers, hospital, col-
lege and hotel;

The FI-FGTS fund also authorized the bank Caixa Econômica Federal 
to structure a financing of R$ 765 million to the Arteris concessionaire, 
controlled by the Spanish company Albertis and the Canadian company 
Brookfield, aiming at construction of highways, such as BR-116, in the 
stretches between São Paulo and Curitiba and from there to Florianópolis, 
and Fernão Dias, connecting São Paulo and Belo Horizonte.

In addition, BNDES estimates the disbursement of R$ 60 billion in 
2015 for infrastructure projects within a total budget of R$ 170 billion. 
R$ 19 billion are estimates for energy and R$ 14 billion to logistics – an 
increase of 11% over the previous year.

And Banco do Brasil created the vice-presidency of infrastructure 
and services to streamline its operations in this segment. It was commis-
sioned by the government of coordinating the renovation and construc-
tion of 270 regional airports and 90 warehouses of agricultural products.

Road concessionaires plan to invest  
R$ 55 billion in five years

According to an article published by the magazine O Empreiteiro last 
June, the companies that operate the roads covered the Brazilian pro-
gram of highway concession have invested R$ 43 billion to this date. R$ 
6.9 billion we invested in 2014 only. The Brazilian Association of Road 
Concessionaires (ABCR) released a recent document showing that the 
programs currently underway in these companies plan investments of R$ 
55 billion until 2020.

The organization points out that an objective way to maintain the ef-
ficiency of granted highways is for the government to authorize additional 
projects that  cannot be postponed, but that are not set out in the original 
concession agreements, in exchange for an extension of the concession pe-
riod. A notorious example is the construction of the new downhill lane in 
Serra das Araras (RJ), at Via Dutra, whose project is being analysed by ANTT 
and provides for a series of complex works due to the topography in the 
estimated amount of R$ 1.7 billion, even though the effective agreement 
of the concessionaires provided only R$ 112.7 million.

The Industries Federation of the State of Rio de Janeiro (Firjan) points 
out that both Serra das Araras and Serra de Petrópolis (RJ) uphill lane 
projects in BR-040 may reduce the freight price of cargos transported 
in these highways. The organization believes that by 2024, in a horizon 
of eight years after completion of these projects, the investments made   
would have already been fully returned to the Country and the society 
through several benefits. The current cost of uphill lance of the Serra 
de Petrópolis was estimated at R$ 737.4 million, while the concession 
agreement provided investments of R$ 289 million by the concessionaire, 
in March 2013 values.

Other information on concessionaires investments such as CCR, 
Ecorodovias (which won the new granting of Rio-Niteroi bridge) and Ar-
teris, may be found in this issue.

IDB finances road programs in São Paulo,  
Ceará and Bahia

The State of São Paulo hired in June 2014 with the Inter-American 
Development Bank (IDB) a financing of US$ 480.1 million, with its own 
entry of US$ 206.1 million, totalling US$ 686.2 million. These funds are 
intended for different implementation stages of improvement works in 
773 km of roads, under DER management.

The program Ceará IV road work is financed by IDB in the amount of 
US$ 400 million, with entry of US$ 80 million from the state government. 
1,375 km of highways are going through restoration works, in addition to 
648 km of pavement, divided into seven lots. A pilot project for mainte-
nance of highway CE-060 connecting Fortaleza and Crato is part of the 
program, based on outcome based parameters, along with the prepara-
tion of a State Plan of Logistics and Transport.

Bahia shall invest R$ 1.6 billion for works in 4,200 km of state roads 
within the Premar II program, with a loan of US$ 200 million from the 
Bird, equal funding from the European Investment Bank – EIB, and US$ 
120 million from their own funds. In total, 41 stretches of 21 state high-
ways will be improved.

Recovery of electricity sector depends on a long-term 
policy, but new players are interested in this market

One of the biggest failures of the federal government was the early 
renewal of the concessions of power plants, and the discount imposed 
on electric bills of residential customers right before municipal elections 
in 2012. There was already a historical drought underway that hit the 
reservoirs of hydroelectric, forcing the systematic and massive triggering 
of thermoelectric power plants at a high cost. The government did not 
want implement power rationing in 2014, again because of the elections, 
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which generated an additional costs and unbalance to the sector players. 
The Brazilian electric model, which was working till then, was shattered 
and the shards of this process are still reverberating.

It can be added to this a lack of articulation in many levels of the 
government with TCU, Ibama etc., causing delays that could be prevented. 
An example of this is the  information from the Energy Research Company 
(EPE) revealing that the only hydroelectric plant in the Amazon to be auc-
tioned in 2016 will be São Luiz do Tapajós (PA).

In the A-5 auction in April, 14 generation projects were negotiated, 
with estimated investments of R$ 6 billion, according to Aneel. The prin-
cipal amount is for a Genpower gas-powered thermoelectric plant in 
Sergipe, at a cost of R$ 3.2 billion. Cemig won the auction of hydroelec-
tric plant of Itaocara (RJ), associated to Light, which together with PCH  
(small hydroelectric central) represent a reversal of R$ 889 million. Seven 
other PCHs, three biomass thermals, and the expansion of a hydroelectric 
plant are distributed through Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, 
Bahia, Rio Grande do Sul and Goiás.

Every risk is also an opportunity. While Eletrobrás assures that they 
have R$ 14.5 billion available to invest in 2015, the market can only be-
lieve this information. Private companies have been active in this sce-
nario, with Tractebel from Suez group, which is investing R$ 3 billion in 
plants that need to generate until January 2019: Pampa Sul (RS) thermo-
electric of 340 MW and powered by the coal provided by its own mine; 
Ferrari (SP) of 15 MW and biomass; and the wind farm Campo Largo (BA) 
of 172 MW. The first one has already received an environmental license 
to begin the earthworks; its construction is the responsibility of SDEPCI 
China, with extensive experience in thermoelectric plants using technol-
ogy similar to the one used in Pampa Sul. Two thousand direct jobs shall 
be created during this project, which includes labour training on site.

The Canadian Brookfield extended its energy portfolio by purchasing 
two PCHs from EDP Energias do Brasil for R$ 390 million. It had already 
undertaken last December the generation assets of Energisa of R$ 2.12 
billion, totalling for now, 1.1 GW of installed capacity in the Country.

EDP itself is finishing two hydroelectric plant in Amapá - Santo An-
tônio do Jari with 390 MW, which is already working, and Cachoeira Cal-
deirão with 219 MW in Porto Grande, scheduled to work in 2017. These 
two projects represent funds of about R$ 2 billion (see article in this 
issue). A third hydroelectric plant – São Manoel in Mato Grosso border 
with Pará, of 700 MW - should come into operation in 2018. The group 
has an installed capacity of 2,381 MW, with predominance of renewable 
sources, whose plants are in eight States.

State Grid, a government Chinese company, will build the second pow-
er transmission line of Belo Monte after winning the auction against the 
Spanish company Abengoa. Its proposal was to receive a compensation of 
R$ 988 million a year to build and operate the second power line within 
50 months - for these projects the Chinese are studying possible associa-
tion with a Brazilian company. Its board stated categorically that they shall 
employ only local workers for this project, under the supervision of Chinese 
engineers, given the pioneer use of ultrahigh tension in the in the power line 
The Chinese company also revealed its interest in the Energy Company of 
Goiás (CELG), the first subsidiary Eletrobrás intends to put on sale.

The wind farms have been moving forward in the energy matrix and 
have already reached 5% of the total generation installed capacity. In 
an article published in this issue, the organization ABEEólica highlights 
the increase of 2.5 GW of installed power in the Country in 2014, placing 
Brazil in the 10th position of this modality ranking, with 6.6 GW.

There are 271 wind farms in operation, representing investments of 
nearly R$ 80 billion from 1998 to 2019, in an average of R$ 4 billion a 
year. A characteristic of this expanding segment is the growing presence 
of new players, as entrepreneurs, investors, construction companies and 
manufacturers of components for the metalworking industry. BNDES has 

the ProBK credit line of R$ 1.5 billion, which can be requested for projects 
in this area, as well as Itaú, which raised R$ 1 billion for projects of clean 
energy and water, gathering funds from IFC, the financial arm of the 
World Bank, Mizuho,   Bank of America Merrill Lynch and Commerzbank.

The manufacturer of photovoltaic panels SunEdison, which also oper-
ates renewable energy plants in more than 20 countries through its subsid-
iaries, has purchased  14 wind farms and three PCHs from Renova for R$ 1.6 
billion, to be paid in cash and shares. The shares will be from the subsidiary 
TerraForm Power Global, which structures an IPO on the New York Stock 
Exchange using the assets purchased from Renova. SunEdison will still have 
first refusal right is the acquisition of other works generation projects of 
the Brazilian company, totalling 1,700 MW to be commissioned until 2019.

Solar energy also invites new players. In the auction performed in 
2014, Aneel hired 890 MW in new photovoltaic plants, whose final price 
was R$ 215 per MWh, against the reference price of R$ 262. A new auction 
dedicated to this source is already scheduled, with supply term of 20 years, 
starting on August 1, 2017. EPE registered 382 solar generation projects for 
the auction so far, with installed capacity of 12.6 thousand MW.

Interested in this potential, PB Construções do Ceará signed a memo-
randum of understanding with a Chinese group to invest R$ 40 million in a 
factory of plants and equipment for photovoltaic generation in the industrial 
complex of Pecém (CE), with production scheduled for 2016. Several compa-
nies are already operating in the market of distributed microgeneration, with 
imported equipment, in which homes and companies will be able to generate 
solar energy for their own consumption and sell the surplus to the public grid.

Since 2012, the States have invested more than the 
federal government in public works

In 2013, the magazine O Empreiteiro conducted a detailed survey on 
the transparency portal of the federal government and six state admin-
istrations—Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia and Pernam-
buco-- on the amounts effectively paid for works performed during the 
previous year. This survey was conducted again in 2014. The conclusion 
was clear: the state governments are investing more in projects than the 
Federal Government and the numbers from 2012 and 2013 can prove it.

In 2014 it could not be different, especially since the federal adminis-
trative machine was already under the impact of investigations on Petro-
bras contracts and of the current economic scenario.

States articulate new economic centres
The magazine O Empreiteiro went to the field searching throughout 

recent years figures and facts that reveal the industrial and business vo-
cation of some States, and how they maintain this attractiveness as eco-
nomic centres. In last February issue, we analysed the main infrastruc-
ture projects in the State of São Paulo, including urgent and late works 
of transposition of Paraíba do Sul River, to help the Cantareira system. All 
together, São Paulo investments represent R$ 19.23 billion.

Even though it is the main centre receiving foreign direct investment 
in the Country, the state government created the agency Investe SP, which 
has already raised R$ 25.8 billion in industrial and business projects in the 
most diverse areas, from aircraft to food and beverage factories.

In Rio de Janeiro, the state government and private initiative held 
hands and carry on works and projects that have all it takes to leverage 
a new development cycle after the 2016 Olympic Games, as shown in the 
March issue of magazine OE. Firjan estimates in R$ 37.9 billion the public 
and private investments between 2014 and 2016. A reduction in these total 
funds is expected with the ongoing restructuring of Petrobras programs.

In April, OE showed that Bahia, without water crisis and energy short-
age, has attracted R$ 13.2 billion in new investments in 2014, consider-
ing only the 173 protocols of intent signed by stakeholders, according to 
the Department of Economic Development.
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Mato Grosso seeks to diversify its natural vocation for agribusiness 
and wishes to attract investments from other business segments. The 
State, for example, is the largest domestic producer of freshwater fish, 
with 75 thousand t/year, equivalent to 13% of the Country total. A sam-
ple of this policy is the total R$ 6.42 billion allocated by BNDES to private 
projects in its territory. The details are in the May issue of the magazine.

Last June, OE showed that the government of Minas Gerais divided 
the State in 17 regions in order to decentralize investments and create 
new growth centres. According to INDI, the investments effected in Minas 
Gerais lands totalled R$ 85.88 billion from 2010-2014, in a total of 419 
projects – from construction machines to cachaça.

Private companies maintain long-term vision
Despite the catastrophism of mainstream media on the economic 

scenario – ignoring almost entirely the real economy that continues to 
work even with soft demand – private groups with tradition and those 
who aspire to expand in the Brazilian market reiterate that their invest-
ment programs might suffer temporary adjustments but they will con-
tinue since they seek long-term goals. See below some examples from the 
first half of 2015:

Shopping centres will open 26 new malls this year, representing R$ 
16.3 billion of investment, including the expansion of existing facilities. 
Fourteen shopping malls were already completed last year, in addition to 
the 25 commercial centres that opened their doors, but their official open-
ing was rescheduled for 2015. The Southeast still accounts for 46% of new 
investments, Northeast 31%, Mid-West 11%, North 8%, and South 4%.

An industrial segment that did not followed the recent fall in com-
modities in the global market was cellulose, whose Brazilian plants are 
articulating new expansion projects. Fibria made   official a new produc-
tion line at its plant in Três Lagoas (MS), capable of processing 1.75 mil-
lion t/year, aiming to reaching a total capacity of 7 million t/year by 2018. 
The works will take three years, and the cost of R$ 7.7 billion shall be 
financed by their own funds, BNDES and commercial banks.

Eldorado Celulose, from the J&F Group, has started the implementa-
tion of the second production line in its plant located in Três Lagoas (MS), 
which opened in 2012. To be delivered in 2018, the capacity increase will 
be up to 2 million t/year at R$ 8 billion.

The completion of Puma project in Ortigueira (PR) is a priority for 
Klabin, scheduled for March 2016. By producing 2.5 million t/year of 
cellulose, it will double the company’s capacity. The total investment 
reaches R$ 5.8 billion, excluding forestry and infrastructure assets, which 
provides a railway branch. The plant will produce its own energy to meet 
the consumption of 120 MW and will supply 150 MW to the public grid, 
enough for the consumption of a city with 500,000 inhabitants.

The Norwegian group Yara informed the government of Rio Grande do 
Sul that they will invest R$ 1 billion in the expansion of three industrial units 
installed in the State. Yara Brasil Fertilizantes still has 60% of the mining 
company Galvani, which produces around 1 million t/year of single super-
phosphate in the plant of Paulinia (SP) and Luís Eduardo Magalhães (BA).

Votorantim Cimentos approved its investments plan, totalling R$ 5 
billion by 2018, whose strategy prioritizes the Northeast, with the imple-
mentation of two new cement factories in Sobral and Pecém (CE), and 
one in Caaporã (PB). All three of them should begin production by the sec-
ond half of 2017. Currently, there is a cement factory in final implementa-
tion stage in Edealina, Goiás (see article in this issue), one in Primavera 
(PA) and a mortar plant in Camaçari (BA). Abroad, there are studies being 
conducted for a factory in Bolivia.

CSN started the plans to build a new clinker furnace and three grind-
ing units in Arcos and Romaria (MG), which will raise its cement produc-
tion capacity from 2.4 million t/year to 5.4 million t/year. The works have 
already begun.

The rail operator Rumo ALL, controlled by Cosan, made   official its 
investments program for the next 18 months in the amount of R$ 2.8 
billion, aiming at improving railways, which include access to the ports of 
Santos and Paranaguá, and renovation and replacement of locomotives 
and wagons. The company is negotiating with regulatory agencies the 
extension of its current concessions –West network  with 1,945 km, due 
in 2016; South network with 7,265 km, due in 2027; São Paulo network 
with 1,989 km, due in 2029; and North network with 754 km. These grants 
hold investments of R$ 4.6 billion between 2017 and 2019, which shall be 
released with the extension of the present concessions. In this case, the 
hurdle to overcome is the official bureaucracy.

Edison Chouest Offshore, which provides naval and port services, will 
anticipate their investments estimated at R$ 900 million to build an off-
shore base to support exploitation at Porto do Açu (RJ). Last February, the 
company signed a contract of R$ 2 billion with Petrobras to serve the 
ships that provide support to the platforms in the Bacia dos Campos. The 
three mooring berths will start operating next November and they can 
accommodate 15 vessels at the same time. It is also planned the con-
struction of a shipyard for ships repairs.

The food group BRF approved the allocation of R$ 1.1 billion for im-
provement of its industrial plants in Mato Grosso, which processes poultry 
and pork. They are located in Nova Mutum, Várzea Grande, Nova Marilân-
dia, Lucas do Rio Verde and Campo Verde. The works shall take three years.

Maersk from Denmark has been conducting studies for a port termi-
nals network in the Brazilian coast to be implemented by its subsidiary 
APM Terminals, as part of an investment program estimated at US$ 2.5 
billion between 2012 and 2017 in several emerging countries. Its cur-
rent assets are composed of a share at Brasil Terminal Portuário (BTP) in 
Santos (SP), and terminals leased in Itajaí (SC) and Pecém (CE). However, 
these plans bump into official bureaucracy: the ports of their interest lo-
cated in the North Region can only be auctioned in one year and a half.

Engineering activities show slight growth in five years
The Ranks of Construction and Engineering Co. in Brazil (RCEB) is a  

exclusive research performed yearly by the magazine O Empreiteiro. Its 
tables and figures cover a period of 20 years, from 1995 to 2014, cover-
ing the sector of Construction, Engineering Consultants, Mechanical and 
Electrical Contractors and Construction Services .

The 190 largest companies in these four sectors totalled a combined 
sales of R$ 95,425 million in 2014, -19.27% than the previous year. The 
100 largest General Contractors reduced its total revenue 14.62%;  the 20 
largest Mechanical and Electrical Contractors lost 53.07% its combined 
revenue, due to the exclusion of UTC and Alusa at its ranks; the 40 leading 
Engineering Consultants reduced its revenue 12.95%; and the 30 largest 
contractors in Construction Services lost 19.12% in revenue.

But if you look at the 20 years period, these 190 construction and en-
gineering companies still accumulated 181.7% in revenue growth, with 
5.60% CAGR index .

This annual study covers 3,000 companies in 
these four sectors in Brazil. The tables published 
at this issue have captions in English  
and Portuguese.

General Contractors - page 258
Mechanical and Electrical Contractors - page 266
Engineering Consultants - page 268
Construction Services - page 275
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1 PERVILLE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SC 227.824 44.737 69 409%

2 TIISA SP 325.581 103.680 55 214%

3 CONSTRUTORA YAZIGI SP 9.342 3.011 152 210%

4 INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO MG 75.996 27.655 111 175%

5 LAFEM ENGENHARIA RJ 116.969 46.815 95 150%

6 CASAALTA CONSTRUÇÕES PR 447.357 203.392 43 120%

7 EQUIPAV ENGENHARIA SP 274.361 126.172 60 117%

8 ANDRADE RIBEIRO PR 48.757 22.579 122 116%

9 LAMB CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA (1) RS 46.038 21.879 126 110%

10 CIVILPORT ENGENHARIA (1) RJ 274.128 132.642 61 107%

11 EMPA SA SERVIÇOS DE ENGENHARIA MG 407.616 201.770 51 102%

12 CONSTRUTORA PREMOLD (1) RS 63.160 31.388 116 101%

13 RIDARP SP 34.205 17.329 132 97%

14 CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SP 428.387 228.104 45 88%

15 U&M MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO RJ 583.206 332.154 32 76%

16 CETENCO ENGENHARIA SA SP 383.674 221.897 52 73%

17 ELGLOBAL CONSTRUTORA MG 120.425 70.701 93 70%

18 PATRIMAR MG 597.963 363.702 30 64%

19 LAVITTA ENGENHARIA CIVIL (1) PR 114.998 70.284 96 64%

20 CALÇADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RJ 984.813 604.699 16 63%

21 J.MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS PR 739.101 458.574 24 61%

22 CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES SP 419.986 261.394 47 61%

23 J DANTAS MG 76.549 47.687 110 61%

24 JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO SP 495.442 320.751 39 54%

25 CONSTRUTORA VALE VERDE MG 50.640 32.968 121 54%

26 SALAS - CONSTRUTORA E IMOBILIARIA MT 18.077 11.914 146 52%

27 CONSTRUTORA PASSARELLI SP 419.817 287.301 48 46%

28 DIMENSIONAL ENGENHARIA RJ 379.296 260.103 53 46%

29 PRO DOMO CONSTRUTORA MG 13.137 9.067 148 45%

30 SETEP CONSTRUÇÕES SA SC 243.494 173.330 66 40%

31 ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES SP 200.195 142.542 71 40%

32 MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES (1) SP 564.617 415.852 34 36%

33 CONSTRUTORA R.YAZBEK SP 17.707 13.052 147 36%

34 A.YOSHII MARINGÁ PR 181.632 134.119 74 35%

35 AUGUSTO VELLOSO SP 90.545 67.823 104 34%

36 COGELTA CONSTRUÇÕES GERAIS MG 28.716 21.562 139 33%

37 CONSTRUTORA TERRAYAMA MG 108.428 82.408 99 32%

38 CONSTRUTORA RIBEIRO CARAM SP 122.473 93.380 92 31%

39 CESBE PR 471.474 360.475 41 31%

40 MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE (1) MG 639.791 490.055 27 31%

41 CONSTRUTORA DELMAN AL 32.253 24.723 134 30%

42 S. A. PAULISTA SP 832.082 642.671 21 29%

43 COWAN MG 552.954 427.161 35 29%

44 INTEGRAL ENGENHARIA MG 677.201 532.055 25 27%

45 SENGEL CONSTRUÇÕES MG 60.574 48.365 117 25%

46 CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS RS 267.687 214.402 62 25%

47 VANGUARD HOME PR 189.267 154.309 73 23%

48 CONSTRUTORA ÁPIA MG 278.676 227.756 59 22%

49 CONSTRUTORA MARQUISE CE 587.805 481.524 31 22%

50 VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DF 160.446 131.704 79 22%

51 EMCCAMP RESIDENCIAL MG 510.163 426.804 38 20%

52 CDG CONSTRUTORA SP 56.453 47.773 118 18%

53 HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA SP 244.329 207.610 65 18%

54 SERTENGE BA 540.197 459.585 36 18%

55 TONIOLO, BUSNELLO RS 603.906 516.530 29 17%

56 PAVIA BRASIL SP 83.121 71.147 107 17%

57 GERAES CONSTRUTORA MG 64.886 55.987 114 16%

58 GB GABRIEL BACELAR CONSTRUÇÕES PE 129.969 113.049 87 15%

59 AFONSO FRANÇA ENGENHARIA SP 305.477 266.918 58 14%

60 SULCON RS 88.890 77.859 105 14%

61 CONSTRUTORA STEIN SC 96.873 85.221 102 14%

62 LIDERMAC PE 128.941 113.590 88 14%

63 TEP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA SP 109.616 97.535 97 12%

64 M BORGES ENGENHARIA MG 9.701 8.665 151 12%

65 AZEVEDO & TRAVASSOS SP 316.958 283.175 56 12%

66 ENGEXATA ENGENHARIA CE 81.601 72.963 108 12%

67 RIO VERDE ENGENHARIA (1) SP 773.895 693.942 23 12%

68 TODA (1) SP 411.608 369.238 50 11%

69 TRANENGE CONSTRUÇÕES SP 51.213 46.118 120 11%

70 JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES DF 232.974 209.950 68 11%

71 PERNAMBUCO CONSTRUTORA PE 414.142 375.176 49 10%

72 CONSTRUTORA SUCESSO PI 315.317 286.435 57 10%

73 AMARNO ENGENHARIA PE 28.909 26.281 138 10%

74 ANDRADE ALMEIDA RJ 47.969 43.688 124 10%

75 MARCO XX CONSTRUÇÕES MG 33.258 30.362 133 10%
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Ranking da Engenharia Brasileira
The Largest Construction & 
Engineering Co. in Brazil

Maiores Variações de Receita / Gross Revenue Variation (%)
Construtoras / Construction Companies 

(1) Receita Equivalente
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1 MATHIAS ENGENHARIA PR 19.870 4.649 30 327%

2 GRUPO TECNOMONT GO 256.744 93.979 13 173%

3 HERSA ENGENHARIA SP 123.732 71.103 17 74%

4 QUALIENG SP 287.827 204.563 11 41%

5 MACROFAST CONSTRUTORA E SERVIÇOS BA 51.243 36.646 23 40%

6 MCM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS PE 213.053 153.703 14 39%

7 ISOTEC MONTAGENS INDUSTRIAIS SP 37.337 30.223 25 24%

8 NIPLAN ENGENHARIA SP 923.132 777.034 1 19%

9 SERT ENGENHARIA CE 95.473 80.744 19 18%

10 PLANEM ENGENHARIA E ELETRICIDADE SP 54.939 46.854 21 17%

11 SANHIDREL ENGEKIT SP 98.962 89.978 18 10%

12 TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS MG 307.633 280.111 9 10%
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Ranking da Engenharia Brasileira
The Largest Construction & 
Engineering Co. in Brazil

Maiores Variações de Receita / Gross Revenue Variation  (%)
Construção Mecânica & Elétrica / Mechanical and Electrical Contractors
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Ranking da Engenharia Brasileira
The Largest Construction & 
Engineering Co. in Brazil

(1) Receita Equivalente

Maiores Variações de Receita / Gross Revenue Variation  (%)
Projetos & Consultoria / Engineering Consultants 

1 FÓRMULA PROJETOS ESTRUTURAIS GO 1.533 597 112 157%

2 KL ENGENHARIA CE 33.756 13.902 66 143%

3 ARCO PROJETOS PB 5.425 2.371 102 129%

4 PROMAPEN ENGENHARIA SP 4.606 2.308 104 100%

5 SERPEN - SERVIÇOS E PROJETOS DE 
ENGENHARIA. RJ 15.721 8.966 76 75%

6 INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA RS 22.158 12.805 73 73%

7 A1 ENGENHARIA E GERENCIAMENTO PR 20.409 12.690 75 61%

8 ENESCIL ENGENHARIA DE PROJETOS SP 26.240 16.510 71 59%

9 MPB SANEAMENTO SC 36.331 23.030 63 58%

10 VIZCA ENGENHARIA E CONSULTORIA SP 13.301 8.459 85 57%

11 DALCON ENGENHARIA PR 10.060 6.467 91 56%

12 QUALIDADOS ENGENHARIA BA 153.432 99.945 14 54%

13 CONTROL TEC GERENCIAMENTO DE OBRAS SP 32.534 21.538 67 51%

14 ENCOP ENGENHARIA RS 6.486 4.299 98 51%

15 EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE 
INFRAESTRUTURA SP 60.189 40.699 44 48%

16 SENHA ENGENHARIA & URBANISMO GO 24.563 16.802 72 46%

17 BECK DE SOUZA ENGENHARIA RS 45.606 31.377 55 45%

18 CLB ENGENHARIA & CONSULTORIA MG 13.554 9.330 84 45%

19 PETRA ENGENHARIA ES 8.663 6.008 92 44%

20 N&A CONSULTORES BA 47.952 33.908 52 41%

21 COMPOR ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO PB 3.824 2.741 106 40%

22 PRODEC RJ 35.491 25.531 64 39%

23 PROSUL PROJETOS, SUPERVISÃO E 
PLANEJAMENTO SC 146.509 105.992 17 38%

24 COBRAPI ES 46.638 33.923 53 37%

25 INTERTECHNE PR 226.279 167.827 10 35%

26 DATUM CONSULTORIA E PROJETOS RJ 2.355 1.781 110 32%

27 DORIS ENGENHARIA RJ 64.989 49.359 42 32%
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28 SETEC HIDROBRASILEIRA SP 29.866 22.747 68 31%

29 COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE 
PROJETOS SP 143.332 109.999 19 30%

30 PROJETEC PROJETOS TÉCNICOS PE 90.216 70.617 35 28%

31 STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA RS 113.671 89.290 25 27%

32 LYON ENGENHARIA COMERCIAL EIRELI MG 96.989 77.178 30 26%

33 NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA SP 145.133 115.726 18 25%

34 SPM ENGENHARIA RS 12.368 10.053 87 23%

35 MAGNA ENGENHARIA RS 55.214 44.999 45 23%

36 RETA ENGENHARIA MG 38.689 31.598 58 22%

37 GEOCOMPANY SP 7.406 6.075 97 22%

38 GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO PE 40.598 33.468 57 21%

39 TEXTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA SP 12.245 10.102 88 21%

40 EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA PR 51.422 43.298 48 19%

41 CLÁUDIO PUGA & ENGENHEIROS ASSOCIADOS SP 5.496 4.682 101 17%

42 LEME ENGENHARIA MG 240.897 208.471 8 16%

43 GEOMÉTRICA ENGENHARIA SP 37.659 32.785 60 15%

44 EPC ENGENHARIA MG 121.925 106.803 23 14%

45 SISTEMA PRI ENGENHARIA SP 151.081 132.560 15 14%

46 PLANEX SA CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E 
EXECUÇÃO MG 45.657 40.276 54 13%

47 PROJEL SP 98.260 86.845 29 13%

48 SPHE ENGENHARIA SP 10.133 8.989 90 13%

49 EGT ENGENHARIA SP 35.368 31.568 65 12%

50 FALCÃO BAUER SP 238.370 212.915 9 12%

51 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA RJ 1.065.996 953.088 2 12%

52 MCA AUDITORIA E GERENCIAMENTO MG 54.283 48.931 46 11%

53 PROJETA CONSULTORIA MA 7.777 7.028 94 11%
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Maiores Variações de Receita / Gross Revenue Variation  (%)
Serviços Especiais de Engenharia / Construction Services 

1 NETHERLAND ENGENHARIA PR 7.234 1.951 59 271%

2 MANDAGUAI POÇOS ARTESIANOS SP 8.019 2.472 58 224%

3 SEEL - SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA RJ 66.081 23.907 28 176%

4 BENAPAR PR 44.047 17.789 31 148%

5 LAVRITA SP 82.150 36.539 24 125%

6 ZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS PE 131.628 67.137 17 96%

7 TEMEC - FORMAS E ESCORAMENTOS MG 13.125 6.988 55 88%

8 MAKER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ISOLANTES SP 29.375 16.015 41 83%

9 RENTALMÁQUINAS MG 2.055 1.218 67 69%

10 SETE ENGENHARIA GO 32.086 21.077 37 52%

11 BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA MT 118.472 79.810 18 48%
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1 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT RJ 7.456.655 0

2 CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO RJ 4.999.299 3

3 CONSTRUTORA CAMARGO CORRÊA SP 4.919.722 1

4 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ MG 4.307.940 -2

5 GALVÃO ENGENHARIA SP 3.799.826 1

6 MRV ENGENHARIA MG 2.503.630 2

7 CONSTRUCAP (1) SP 1.975.419 0

8 DIRECIONAL ENGENHARIA MG 1.907.991 4

9 CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA RJ 1.870.562 2

10 A.R.G. MG 1.629.380 0

11 MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA (1) SP 1.618.000 -5

12 MENDES JÚNIOR SP 1.415.486 1

13 CONSTRAN SP 1.324.234 4

14 SERVENG CIVILSAN SP 1.237.881 n/a

15 EZTEC SP 1.119.778 1

16 CALÇADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RJ 984.813 n/a

17 MOURA DUBEUX ENGENHARIA PE 909.436 5

18 VIA ENGENHARIA DF 852.976 1

19 RACIONAL ENGENHARIA (1) SP 849.839 -10

20 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO MG 849.493 -5

21 S. A. PAULISTA SP 832.082 5

22 WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (1) SP 817.978 -4

23 RIO VERDE ENGENHARIA (1) SP 773.895 0

24 J.MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS PR 739.101 13

25 INTEGRAL ENGENHARIA MG 677.201 6

244 | O Empreiteiro | Julho de 2015

Ranking da Engenharia Brasileira
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25 Maiores Construtoras - Ranking Nacional
25 Largest Construction Companies in Brazil

(1) Receita Equivalente
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Construtoras - Ranking Regional São Paulo
Construction Companies - Regional Rank São Paulo

1 HOCHTIEF DO BRASIL (1) SP 675.316 26

2 MATEC ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES (1) SP 564.617 34

3 JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO SP 495.442 39

4 LEÃO ENGENHARIA SP 484.366 40

5 CURY CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA SP 428.387 45

6 CONSTRUTORA  FERREIRA 
GUEDES SP 419.986 47

7 CONSTRUTORA PASSARELLI SP 419.817 48

8 TODA (1) SP 411.608 50

9 CETENCO ENGENHARIA SA SP 383.674 52

10 TIISA SP 325.581 55

11 AZEVEDO & TRAVASSOS SP 316.958 56

12 AFONSO FRANÇA ENGENHARIA SP 305.477 58

13 EQUIPAV ENGENHARIA SP 274.361 60

14 HELENO & FONSECA 
CONSTRUTÉCNICA SP 244.329 65

15 PAULITEC CONSTRUÇÕES (1) SP 240.016 67

16 ENGENHARIA E COMERCIO 
BANDEIRANTES SP 200.195 71

17 VALE DO RIO NOVO SP 179.576 75

18 SCOPUS CONSTRUTORA & 
INCORPORADORA SP 150.814 81

19 BN ENGENHARIA SP 136.642 83

20 MARQUES CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA SP 131.094 85

21 CONSTRUTORA RIBEIRO CARAM SP 122.473 92

22 TARJAB SP 119.927 94

23 TEP TECNOLOGIA EM 
ENGENHARIA SP 109.616 97

24 KALLAS INCORPORAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES SP 108.923 98

25 GRUPO PACAEMBU SP 106.865 100

26 CONTER SP 92.817 103

27 AUGUSTO VELLOSO SP 90.545 104

28 PAVIA BRASIL SP 83.121 107

29 TERRAM ENGENHARIA DE 
INFRAESTRUTURA SP 77.491 109

30 GOMES LOURENÇO SP 63.868 115

31 CDG CONSTRUTORA SP 56.453 118

32 TRANENGE CONSTRUÇÕES SP 51.213 120

33 ALITER CONSTRUÇÕES E 
SANEAMENTO SP 39.344 127

34 ENGEP ENGENHARIA E 
PAVIMENTAÇÃO SP 35.169 130

35 RIDARP SP 34.205 132

36 SERGIO PORTO ENGENHARIA SP 31.931 135

37 CONSTRUTORA MBIGUCCI SP 30.972 136

38 RODOBENS NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS SP 21.073 144

39 CONSTRUTORA R.YAZBEK SP 17.707 147

40 IMPACTO CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS GERAIS SP 11.075 149

41 CHEMIN SP 10.502 150

42 CONSTRUTORA YAZIGI SP 9.342 152

43 PLANO&PLANO CONSTRUÇÕES E 
PARTICIPAÇÕES SP 6.744 153

44 CONSTRUTORA AMARO SP 3.930 156

Obras  do Metrô - Linha 4 - Barra da Tijuca e Zona Sul, 
Rio de Janeiro (RJ), da Carioca Engenharia

(1) Receita Equivalente
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1 MASCARENHAS  BARBOSA ROSCOE (1) MG 639.791 27

2 PATRIMAR MG 597.963 30

3 U&M MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO RJ 583.206 32

4 COWAN MG 552.954 35

5 EMCCAMP RESIDENCIAL MG 510.163 38

6 CONSTRUTORA ATERPA MG 456.769 42

7 FIDENS ENGENHARIA MG 436.109 44

8
EMPA SA SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

MG 407.616 51

9 DIMENSIONAL  ENGENHARIA RJ 379.296 53

10 CONSTRUTORA ÁPIA MG 278.676 59

11 CIVILPORT ENGENHARIA (1) RJ 274.128 61

12 TAMASA ENGENHARIA SA MG 215.948 70

13 CIMCOP MG 162.204 78

14 VILASA CONSTRUTORA MG 156.875 80

15 ELGLOBAL CONSTRUTORA MG 120.425 93

16 LAFEM ENGENHARIA RJ 116.969 95

17 CONSTRUTORA TERRAYAMA MG 108.428 99

18 COLLEM CONSTRUTORA MOHALLEM MG 100.153 101

19 J DANTAS MG 76.549 110

20
INFRACON ENGENHARIA E 
COMÉRCIO 

MG 75.996 111

21 DOMINUS ENGENHARIA RJ 67.041 113

22 GERAES CONSTRUTORA MG 64.886 114

23 SENGEL CONSTRUÇÕES MG 60.574 117

24 CONSTRUTORA VALE VERDE MG 50.640 121

25 ANDRADE ALMEIDA RJ 47.969 124

26 MIP EDIFICAÇÕES MG 35.692 129

27 CONSTRUTORA SOLIDUM RJ 34.273 131

28 MARCO XX CONSTRUÇÕES MG 33.258 133

29 COGELTA CONSTRUÇÕES GERAIS MG 28.716 139

30 SONEL MG 22.921 143

31 PRO DOMO CONSTRUTORA MG 13.137 148

32 M BORGES ENGENHARIA MG 9.701 151

248 | O Empreiteiro | Julho de 2015

Ranking da Engenharia Brasileira
The Largest Construction & 
Engineering Co. in Brazil

Construtoras - Ranking Regional Sudeste (excluindo São Paulo)

Construction Companies - Regional Rank Southeast (excluding São Paulo)
Reforma, recuperação estrutural e retrofit de passagem 
subterrânea, na praça Roosevelt, São Paulo (SP), da 
Paulitec Construções

(1) Receita Equivalente
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1 CR ALMEIDA OBRAS PR 607.751 28

2 TONIOLO, BUSNELLO RS 603.906 29

3 THÁ ENGENHARIA (1) PR 575.751 33

4 PLAENGE PR 514.604 37

5 CESBE PR 471.474 41

6 CASAALTA  CONSTRUÇÕES PR 447.357 43

7 A.YOSHII ENGENHARIA PR 423.998 46

8 CONPASUL CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS RS 267.687 62

9 GOETZE LOBATO 
ENGENHARIA PR 255.129 63

10 SETEP CONSTRUÇÕES SA SC 243.494 66

11 PERVILLE ENGENHARIA E 
EMPREENDIMENTOS SC 227.824 69

12 VANGUARD HOME PR 189.267 73

13 A.YOSHII MARINGÁ PR 181.632 74

14 IVAI ENGENHARIA PR 169.052 76

15 SBS ENGENHARIA RS 143.770 82

16 SETA ENGENHARIA SC 130.399 86

17 YTICON PR 128.635 89

18 LAVITTA ENGENHARIA CIVIL (1) PR 114.998 96

19 CONSTRUTORA STEIN SC 96.873 102

20 SULCON RS 88.890 105

21 CONSTRUTORA VIERO RS 72.803 112

22 CONSTRUTORA PREMOLD (1) RS 63.160 116

23 CONSTRUTORA PELOTENSE RS 56.232 119

24 ANDRADE RIBEIRO PR 48.757 122

25 ERNESTO WOEBCKE RS 48.252 123

26 LAMB CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA (1) RS 46.038 126

27 METALURGICA CARDOSO SC 24.192 142

28 SULTEPA RS 19.802 145

29 PEDRASUL RS 5.044 155

250 | O Empreiteiro | Julho de 2015

Ranking da Engenharia Brasileira
The Largest Construction & 
Engineering Co. in Brazil

Construtoras - Ranking Regional Sul
Construction Companies - Regional Rank South

A Reta Engenharia coordenou a gestão compartilhada das 
obras civis e de terraplenagem do Projeto P4P, de propriedade  
da Samarco, em Mariana (MG)

(1) Receita Equivalente
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A Reta Engenharia coordenou a gestão compartilhada das 
obras civis e de terraplenagem do Projeto P4P, de propriedade  
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1 CONSTRUTORA MARQUISE CE 587.805 31

2 SERTENGE BA 540.197 36

3 PERNAMBUCO CONSTRUTORA PE 414.142 49

4 CONSTRUTORA SUCESSO PI 315.317 57

5 L.MARQUEZZO CONSTRUÇÕES 
E EMPREENDIMENTOS BA 191.420 72

6 ESSE - ENGENHARIA PE 164.474 77

7 ECOCIL INCORPORAÇÕES RN 133.692 84

8 GB GABRIEL BACELAR 
CONSTRUÇÕES PE 129.969 87

9 LIDERMAC PE 128.941 88

10 MERCURIUS ENGENHARIA CE 127.179 90

11 ENGEXATA ENGENHARIA CE 81.601 108

12 CONSTRUTORA ANDRADE 
MENDONÇA PE 47.168 125

13 IM COMÉRCIO E 
TERRAPLENAGEM RN 38.417 128

14 CONSTRUTORA DELMAN AL 32.253 134

15 CONSTRUTORA BETA CE 29.422 137

16 AMARNO ENGENHARIA PE 28.909 138

17 V2 CONSTRUÇÕES AL 26.674 140

18 EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA, 
INDÚSTRIA E SANEMENTO BA 5.290 154

1 EMSA GO 371.337 54

2 DAN HEBERT ENGENHARIA (1) DF 247.934 64

3 JM TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUÇÕES DF 232.974 68

4 VIA  EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS DF 160.446 79
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5 EPC CONSTRUÇÕES DF 123.408 91

6 CMO CONSTRUTORA GO 86.428 106

7 CONSTRUTORA ATLANTA GO 24.398 141

8 SALAS -  CONSTRUTORA E 
IMOBILIÁRIA MT 18.077 146
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Construtoras  - Ranking Regional Norte/Nordeste
Construction Companies - Regional Ranks North/Northeast

Construtoras - Ranking Regional Centro-Oeste
Construction Companies - Regional Rank Central West

Obras da ETA da Siderúrgica do Pecém (CE),  
da Rio Verde Engenharia

(1) Receita Equivalente

Abertura do Ranking 2015_B.indd   252 12/08/2015   15:25:31



Obra sda ETA da Siderúrgica do Pecém (CE),, 
da Rio Verde Engenharia

Abertura do Ranking 2015_B.indd   253 09/08/2015   19:14:40



Po
siç

ao
 no

 R
an

kin
g R

eg
ion

al

Po
sit

ion
 at

 R
eg

ion
al 

Ra
nk

Em
pr

es
a

Co
mp

an
y

Es
ta

do
St

at
e

Re
ce

ita
 Br

uta
 20

14
 (x

 R$
 1.

00
0)

Gr
os

s r
ev

en
ue

 20
14

 (x
 R

$ 1
,00

0)
Va

ria
çã

o d
e p

os
içã

o 1
3/

14

Ra
nk

 Va
ria

tio
n 1

3/
14

Po
siç

ao
Po

sit
ion

 

Em
pr

es
a

Co
mp

an
y

Es
ta

do
St

at
e

Re
ce

ita
 Br

uta
 20

14
 (x

 R$
 1.

00
0)

Gr
os

s r
ev

en
ue

 20
14

 (x
 R

$ 1
,00

0)
Va

ria
çã

o d
e p

os
içã

o 1
3/

14

Ra
nk

 Va
ria

tio
n 1

3/
14

Po
siç

ao
 no

 R
an

kin
g R

eg
ion

al

Po
sit

ion
 at

 R
eg

ion
al 

Ra
nk

Em
pr

es
a

Co
mp

an
y

Es
ta

do
St

at
e

Re
ce

ita
 Br

uta
 20

14
 (x

 R$
 1.

00
0)

Gr
os

s r
ev

en
ue

 20
14

 (x
 R

$ 1
,00

0)
Po

siç
ão

 no
 Ra

nk
ing

 N
ac

ion
al

Po
sit

ion
 at

 N
at

ion
al 

Ra
nk

Po
siç

ao
 no

 R
an

kin
g R

eg
ion

al

Po
sit

ion
 at

 R
eg

ion
al 

Ra
nk

Em
pr

es
a

Co
mp

an
y

Es
ta

do
St

at
e

Re
ce

ita
 Br

uta
 20

14
 (x

 R$
 1.

00
0)

Gr
os

s r
ev

en
ue

 20
14

 (x
 R

$ 1
,00

0)
Po

siç
ão

 no
 Ra

nk
ing

 N
ac

ion
al

Po
sit

ion
 at

 N
at

ion
al 

Ra
nk

254 | O Empreiteiro | Julho de 2015

Ranking da Engenharia Brasileira
The Largest Construction & 
Engineering Co. in Brazil

1 ENGEVIX ENGENHARIA SP 1.150.277 0

2
CONCREMAT ENGENHARIA E 
TECNOLOGIA RJ 1.065.996 0

3 ARCADIS LOGOS SP 742.728 0

4 PROGEN SP 396.302 2

5 WORLEYPARSONS (1) SP 388.900 0

6 PROMON ENGENHARIA SP 362.158 -2

7
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE 
PROJETOS SP 253.477 1

8 LEME ENGENHARIA MG 240.897 3

9 FALCÃO BAUER SP 238.370 1

10 INTERTECHNE PR 226.279 7

11
CHEMTECH SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA E SOFTWARE RJ 206.276 -2

12 SONDOTÉCNICA RJ 179.920 2

13 POYRY TECNOLOGIA SP 167.160 0

14 QUALIDADOS ENGENHARIA BA 153.432 16

15 SISTEMA PRI ENGENHARIA SP 151.081 6

1 PLANSERVI ENGENHARIA SP 148.001 16

2 NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA SP 145.133 18

3
COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE 
PROJETOS SP 143.332 19

4 EGIS LENC SP 119.893 24

5 PROJECTUS CONSULTORIA SP 106.424 26

6 VETEC ENGENHARIA SP 104.299 27

7 THEMAG SP 102.394 28

8 PROJEL SP 98.260 29

9 LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA SP 94.778 32

10
EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS 
TECNOLÓGICAS SP 81.303 36

11 SGS ENGER SP 80.753 38

12 TÜV SÜD BUREAU DE PROJETOS SP 77.575 39

13 CH2M HILL SP 70.072 40

14 MHA ENGENHARIA SP 61.744 43

15
EMPRESA BRASILEIRA DE 
ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA SP 60.189 44

16 KTY ENGENHARIA SP 52.077 47

17 SETEPLA SP 50.361 49

18 URBANIZA SP 44.883 56

19 TESSLER ENGENHARIA SP 38.098 59

20 GEOMÉTRICA ENGENHARIA SP 37.659 60

21 MINERBO-FUCHS ENGENHARIA SP 36.867 61

22 TCRE ENGENHARIA SP 36.335 62

15 Maiores de Projetos & Consultoria - Ranking Nacional
15 Largest Engineering Consultants in Brazil

Projetos & Consultoria - Ranking Regional São Paulo
Engineering Consultants in Sao Paulo state

(1) Receita Equivalente

ranking_projetistas_15 MAIORES E REGIONAL.indd   254 09/08/2015   18:17:30
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23 EGT ENGENHARIA SP 35.368 65

24
CONTROL TEC GERENCIAMENTO 
DE OBRAS SP 32.534 67

25 SETEC HIDROBRASILEIRA SP 29.866 68

26
ENESCIL ENGENHARIA DE 
PROJETOS SP 26.240 71

27
WALM ENGENHARIA E 
TECNOLOGIA AMBIENTAL SP 21.112 74

28 ECR ENGENHARIA SP 14.930 77

29 TELSIGN CONSULTORIA SP 14.524 79

30 CONSULTRIX SP 14.053 82

31
VIZCA ENGENHARIA E 
CONSULTORIA SP 13.301 85

32 BIT ENGENHARIA SP 12.653 86

33 TEXTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA SP 12.245 88

34 SPHE ENGENHARIA SP 10.133 90

35 JKMF SP 7.639 95

36
EMA ENGENHARIA DE MEIO 
AMBIENTE SP 7.537 96

37 GEOCOMPANY SP 7.406 97

38 EGIS AEROSERVICE SP 6.315 99

39
CLÁUDIO PUGA & ENGENHEIROS 
ASSOCIADOS SP 5.496 101

40 PROJETAR ENGENHARIA SP 4.968 103

41 PROMAPEN ENGENHARIA SP 4.606 104

42 PHD ENGENHARIA SP 3.389 107

43 MV ESCRITÓRIO DE PROJETOS SP 3.202 108

44 GRIFA ENGENHARIA SP 2.441 109

Projetos & Consultoria - Ranking Regional São Paulo (continuação)

Engineering Consultants in Sao Paulo state (continues)

Projetos & Consultoria - Ranking Regional Sudeste (exceto São Paulo)

Engineering Consultants in Southeast (except Sao Paulo)

1 JACOBS GUIMAR RJ 133.171 20

2 PCE ENGENHARIA RJ 129.656 21

3 PLANAVE RJ 125.622 22

4 EPC ENGENHARIA MG 121.925 23

5 LYON ENGENHARIA COMERCIAL EIRELI MG 96.989 30

6 ECM PROJETOS INDUSTRIAIS MG 91.684 33

7 TIME-NOW ENGENHARIA ES 91.008 34

8 ENGINEERING RJ 81.138 37

9 SEI ENGENHARIA MG 69.396 41

10 DORIS ENGENHARIA RJ 64.989 42

11 MCA AUDITORIA E GERENCIAMENTO MG 54.283 46

12
SPEC PLANEJAMENTO ENGENHARIA 
CONSULTORIA MG 49.732 50

13 AUSENCO MG 48.179 51
14 COBRAPI ES 46.638 53

15
PLANEX SA CONSULTORIA DE 
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO MG 45.657 54

16 RETA ENGENHARIA MG 38.689 58
17 PRODEC RJ 35.491 64
18 OTZ ENGENHARIA RJ 27.090 70

19
SERPEN - SERVIÇOS E PROJETOS 
DE ENGENHARIA. RJ 15.721 76

20
CSL CONSULTORIA DE 
ENGENHARIA E ECONOMIA MG 14.370 80

ranking_projetistas_15 MAIORES E REGIONAL.indd   255 09/08/2015   18:17:31
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21 GHENOVA BRASIL ENGENHARIA RJ 13.795 83

22 CLB ENGENHARIA & CONSULTORIA MG 13.554 84

23 AQ PROJETOS RJ 11.379 89

24 PETRA ENGENHARIA ES 8.663 92

25 GÉRANCE MG 5.681 100

26 DATUM CONSULTORIA E PROJETOS RJ 2.355 110

27 FLUXO ENGENHARIA RJ 2.310 111

28
SOLUTEC ENGENHARIA DE 
ESTRUTURAS MG 1.472 113

Projetos & Consultoria - Ranking Regional Sudeste (exceto São Paulo) (continuação)

Engineering Consultants in Southeast (except Sao Paulo)(continues)

Ranking Regional Sul
Engineering Consultants in South

1 PROSUL PROJETOS, SUPERVISÃO E 
PLANEJAMENTO SC 146.509 17

2 STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
ENGENHARIA RS 113.671 25

3 MAGNA ENGENHARIA RS 55.214 45

4 EGIS - ENGENHARIA E 
CONSULTORIA PR 51.422 48

5 BECK DE SOUZA ENGENHARIA RS 45.606 55

6 MPB SANEAMENTO SC 36.331 63

7 INCORP CONSULTORIA E 
ASSESSORIA RS 22.158 73

8 A1 ENGENHARIA E 
GERENCIAMENTO PR 20.409 75

9 JPPA GERENCIAMENTO E PROJETOS RS 14.342 81

10 SPM ENGENHARIA RS 12.368 87

11 DALCON ENGENHARIA PR 10.060 91

12 ENGEPLUS ENGENHARIA E 
CONSULTORIA RS 8.613 93

13 ENCOP ENGENHARIA RS 6.486 98

14 UNIDEC PR 4.513 105

Ranking Regional Norte/Nordeste
Engineering Consultants in North/Northeast

1 MAIA MELO ENGENHARIA PE 96.496 31

2 PROJETEC PROJETOS TÉCNICOS PE 90.216 35

3 N&A CONSULTORES BA 47.952 52

4
GEOSISTEMAS ENGENHARIA E 
PLANEJAMENTO PE 40.598 57

5 KL ENGENHARIA CE 33.756 66

6 JBR ENGENHARIA PE 29.523 69

7 AP CONSULTORIA E PROJETOS BA 14.775 78

8 PROJETA CONSULTORIA MA 7.777 94

9 ARCO PROJETOS PB 5.425 102

10
COMPOR ENGENHARIA E 
AUTOMAÇÃO PB 3.824 106

Ranking Regional Centro-Oeste
Engineering Consultants in Central West
1 SENHA ENGENHARIA & 

URBANISMO GO 24.563 72

2 FÓRMULA PROJETOS ESTRUTURAIS GO 1.533 112

ranking_projetistas_15 MAIORES E REGIONAL.indd   256 09/08/2015   18:17:32
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(*) Distribuição percentual do faturamento / (1) Receita Equivalente / (n/i) Não Informado / (n/a) não aplicável  
Os valores do ano de 2014 relativos a receita bruta e patrimônio líquido das empresas apresentadas neste ranking foram verificados pela PwC     

(**) Segmentos de atuação / Activities:

A Obras Rodoviárias / Highways

B Usinas Hidrelétricas / Barragens / Hydroeletric Plants-Dams

C Túneis / Tunnels

D Obras Portuárias / Ports

E Obras Ferroviárias / Railways

F Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

G Plataformas Offshore / Offshore Platforms

H Instalações Petrolíferas / Petroquímicas / Petroleum and Petrochemical Plants

I Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

J Aeroportos / Airports

K Oleodutos / Gasodutos / Pipelines

L Telecomunicações / Telecommunications

M Obras Metroviárias / Subway

N Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

O Obras de Saneamento / Water & Sewerage
P Edifícios Residenciais / Residential Buildings
Q Edifícios Comerciais / Office Buildings
R Condomínios Horizontais / Horizontal Condos
S Incorporações / Real Estate Projects
T Edificações para Fábricas / Industrial Plants
U Shopping Centers / Shopping Malls
V Hotéis / Hotels

258 | O Empreiteiro | Julho de 2015

1 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT RJ 7.456.655 -27% 8.154.401 31 69 0 1860 107296 12670 0
A,B,C,D,E,F,G,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,

R,T,U,V,H

2 QUEIROZ GALVÃO RJ 4.999.299 7% 1.640.708 63 37 0 2197 19659 2064 3 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,M,O

3 CAMARGO CORRÊA SP 4.919.722 3% 3.070.320 35 65 0 1967 15314 1014 1 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,M,N,O,Q,T

4 ANDRADE GUTIERREZ MG 4.307.940 -19% 2.367.587 38 62 0 1721 12596 1372 -2 A,B,C,D,E,F,H,I,J,K,L,M,N,O,S,T,U,V,Q

5 GALVÃO ENGENHARIA SP 3.799.826 -4% 988.922 73 27 0 10141 2577 490 1 A,B,C,E,H,I,J,K,M,O,P

6 MRV ENGENHARIA MG 2.503.630 5% 4.388.008 0 0 100 273 21964 2372 2 P

7 CONSTRUCAP (1) SP 1.975.419 -25% 577.906 36 64 0 426 4455 452 0
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,

Q,R,T,U,V

8 DIRECIONAL ENGENHARIA MG 1.907.991 7% 1.616.036 67 0 33 n/i 13359 n/i 4 O,P,Q,R,S,V

9 CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN 
ENGENHARIA

RJ 1.870.562 1% 639.262 60 40 0 375 2500 435 2 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,M,O,P,Q,R,S,T,U

10 A.R.G. MG 1.629.380 -13% 712.540 0 100 0 2182 1961 89 0 A,B,C,D,E,I,J,K,O,P,Q,R,S,T

11 MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA (1) SP 1.618.000 7% 131.251 69 31 0 65 3160 610 -5 G,H,J,K,L,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,D

12 MENDES JÚNIOR SP 1.415.486 -17% 354.671 90 10 0 783 6887 453 1
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,

Q,R,T,U,V

13 CONSTRAN SP 1.324.234 9% 1.006.763 42 58 0 2382 1669 226 4 A,B,C,D,E,I,K,M,N,O

14 SERVENG CIVILSAN SP 1.237.881 4% 1.159.101 85 15 0 9700 3786 295 n/a A,B,C,D,E,G,H,I,J,K,M,N,O,P,Q,R,T,U

15 EZTEC SP 1.119.778 -9% 2.416.809 0 0 100 n/i n/i n/i 1 P,Q,S

16 CALÇADA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS

RJ 984.813 63% 327.986 0 100 0 3046 186 70 n/a P,Q,S,V

17 MOURA DUBEUX ENGENHARIA PE 909.436 2% 585.147 0 6 94 n/i 4818 n/i 5 P,Q,S,V

18 VIA ENGENHARIA DF 852.976 -28% 557.924 54 25 21 722 3002 289 1 A,C,E,I,J,M,O,P,Q,R,S,T,U

19 RACIONAL ENGENHARIA (1) SP 849.839 -58% 41.681 0 100 0 n/i 503 166 -10 Q,R,T,U,V

20 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO MG 849.493 -34% 340.961 8 92 0 779 3090 155 -5 A,B,C,E,H,I,K,M,N,O,Q,T,J

21 S. A. PAULISTA SP 832.082 29% 525.616 82 18 0 1090 1413 100 5 A,B,M,O

Construtoras 
Ranking Geral
Construction Companies 
General Rank

Ranking da Engenharia Brasileira
The Largest Construction & 
Engineering Co. in Brazil

Estrada de acesso ao Aeroporto de Confins (MG), 
executada pela Barbosa Mello

ranking_construtoras_2015.indd   258 09/08/2015   19:20:12
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A Obras Rodoviárias / Highways

B Usinas Hidrelétricas / Barragens / Hydroeletric Plants-Dams

C Túneis / Tunnels

D Obras Portuárias / Ports

E Obras Ferroviárias / Railways

F Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

G Plataformas Offshore / Offshore Platforms

H Instalações Petrolíferas / Petroquímicas / Petroleum and Petrochemical Plants

I Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

J Aeroportos / Airports

K Oleodutos / Gasodutos / Pipelines

L Telecomunicações / Telecommunications

M Obras Metroviárias / Subway

N Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

O Obras de Saneamento / Water & Sewerage
P Edifícios Residenciais / Residential Buildings
Q Edifícios Comerciais / Office Buildings
R Condomínios Horizontais / Horizontal Condos
S Incorporações / Real Estate Projects
T Edificações para Fábricas / Industrial Plants
U Shopping Centers / Shopping Malls
V Hotéis / Hotels

(*) Distribuição percentual do faturamento / (1) Receita Equivalente / (n/i) Não Informado / (n/a) não aplicável  
Os valores do ano de 2014 relativos a receita bruta e patrimônio líquido das empresas apresentadas neste ranking foram verificados pela PwC     

(**) Segmentos de atuação / Activities:

22 WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (1) SP 817.978 -32% 107.438 0 60 40 n/i 929 380 -4 A,D,O,P,Q,R,S,T,U,V

23 RIO VERDE ENGENHARIA (1) SP 773.895 12% 92.288 0 61 39 67 1865 228 0 D,H,J,O,P,Q,R,S,T,U,V

24 J.MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS PR 739.101 61% 476.849 15 85 0 270 2971 113 13 A,B,I,N

25 INTEGRAL ENGENHARIA MG 677.201 27% 109.446 89 11 0 215 2050 114 6 A,B,C,D,E,I,K,L,N,O,T,U

26 HOCHTIEF DO BRASIL (1) SP 675.316 -20% 89.905 0 100 0 29 1246 308 -6 B,L,P,Q,T,U,V

27 MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE (1) MG 639.791 31% 144.938 12 88 0 188 2847 137 6 A,B,H,I,O,Q,J,T

28 CR ALMEIDA OBRAS PR 607.751 -11% 551.738 67 33 0 480 1581 167 -4 A,B,C,D,E,I,J,K,L,M,N,O,P,Q

29 TONIOLO, BUSNELLO RS 603.906 17% 252.064 21 79 0 1069 2730 135 3 A,B,C,D,E,I,J,M,O

30 PATRIMAR MG 597.963 64% 362.736 43 57 0 38 829 105 16 P,Q,R,S,V

31 CONSTRUTORA MARQUISE CE 587.805 22% 771.093 95 4 1 n/i 2833 n/i 4 A,D,E,J,O,P,Q,S,U,V

32 U&M MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO RJ 583.206 76% 138.495 0 100 0 397 782 153 18 A,B,D,E,J,O

33 THÁ ENGENHARIA (1) PR 575.751 4% 47.469 0 90 10 534 622 182 -4 P,Q,S,T,U,V

34 MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES (1) SP 564.617 36% 19.629 0 100 0 10 341 113 8 P,Q,T,U,V

35 COWAN MG 552.954 29% 499.070 51 49 0 804 729 141 4 A,B,C,E,I,J,K,M,O

36 SERTENGE BA 540.197 18% 200.612 65 20 15 25 4825 250 0 D,O,P,Q,S

37 PLAENGE PR 514.604 -4% 285.409 0 0 100 83 1365 281 -7 P,Q,R,S

38 EMCCAMP RESIDENCIAL MG 510.163 20% 283.100 81 0 19 126 1511 139 2 P,S

39 JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO SP 495.442 54% 79.437 70 30 0 677 2118 130 12 A,C,D,E,I,O,R

40 LEÃO ENGENHARIA SP 484.366 6% 56.332 25 75 0 2 1681 147 -2 A,B,C,I,J,O,R,S

41 CESBE PR 471.474 31% 153.659 8 92 0 519 2075 130 8 A,B,C,E,H,I,J,N,O,Q

42 CONSTRUTORA ATERPA MG 456.769 -20% 137.971 85 10 5 298 1781 200 -14 A,B,C,D,E,I,J,O,P

43 CASAALTA CONSTRUÇÕES PR 447.357 120% 94.410 63 0 37 55 1157 214 23 P,R,S

44 FIDENS ENGENHARIA MG 436.109 -54% 250.081 0 100 0 n/i 781 127 n/a A,B,D,E,H,I,J,K,O

45 CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SP 428.387 88% 385.518 0 47 53 n/i 1620 450 16 P,S,R

Construtoras 
Ranking Geral
Construction Companies 
General Rank

Ranking da Engenharia Brasileira
The Largest Construction & 
Engineering Co. in Brazil

Estrada de acesso ao Aeroporto de Confins (MG), 
executada pela Barbosa Mello

A Brafer foi contratada para detalhar, fabricar e 
montar a Arena Handebol, para as Olimpíadas de 2016, 
no Rio de Janeiro (RJ)
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(*) Distribuição percentual do faturamento / (1) Receita Equivalente / (n/i) Não Informado / (n/a) não aplicável  
Os valores do ano de 2014 relativos a receita bruta e patrimônio líquido das empresas apresentadas neste ranking foram verificados pela PwC     

(**) Segmentos de atuação / Activities:

A Obras Rodoviárias / Highways

B Usinas Hidrelétricas / Barragens / Hydroeletric Plants-Dams

C Túneis / Tunnels

D Obras Portuárias / Ports

E Obras Ferroviárias / Railways

F Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

G Plataformas Offshore / Offshore Platforms

H Instalações Petrolíferas / Petroquímicas / Petroleum and Petrochemical Plants

I Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

J Aeroportos / Airports

K Oleodutos / Gasodutos / Pipelines

L Telecomunicações / Telecommunications

M Obras Metroviárias / Subway

N Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

O Obras de Saneamento / Water & Sewerage
P Edifícios Residenciais / Residential Buildings
Q Edifícios Comerciais / Office Buildings
R Condomínios Horizontais / Horizontal Condos
S Incorporações / Real Estate Projects
T Edificações para Fábricas / Industrial Plants
U Shopping Centers / Shopping Malls
V Hotéis / Hotels
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46 A.YOSHII ENGENHARIA PR 423.998 9% 265.250 0 33 67 1931 2414 136 -1 P,Q,S,R

47 CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES SP 419.986 61% 231.245 100 0 0 80 500 50 9 A,C,I,M,N,O

48 CONSTRUTORA PASSARELLI SP 419.817 46% 231.880 85 5 10 272 1355 150 n/a M,O,P,Q,R,T

49 PERNAMBUCO CONSTRUTORA PE 414.142 10% 151.133 0 26 74 165 3066 110 -2 A,B,C,D,I,J,O,P,Q,R,S,T,U,V

50 TODA (1) SP 411.608 11% 31.004 0 100 0 100 475 95 -2 Q,T,U

51 EMPA SA SERVIÇOS DE ENGENHARIA MG 407.616 102% 215.696 19 81 0 504 1034 170 17 A,D,E,I,B,C,J,O,P,Q,T,U,V

52 CETENCO ENGENHARIA SP 383.674 73% 1.011.582 100 0 0 111 483 85 2 A,B,C,D,E,I,J,L,M,N,O,P,Q,R

53 DIMENSIONAL ENGENHARIA RJ 379.296 46% 223.651 92 4 4 276 2822 67 4 A,B,C,I,O,P,Q,R,S,T,U

54 EMSA GO 371.337 -13% 545.336 100 0 0 605 611 70 -13 A,B,I,O,K,N

55 TIISA SP 325.581 214% 192.498 95 5 0 214 1423 136 -3 E,I,M,O

56 AZEVEDO & TRAVASSOS SP 316.958 12% 51.701 0 100 0 210 1306 125 -1 A,B,C,E,H,I,J,K,M,O,P,Q,S,T

57 CONSTRUTORA SUCESSO PI 315.317 10% 88.246 65 35 0 561 3900 322 -4 A,B,C,I,J,N,O,P,Q,T,U,V

58 AFONSO FRANÇA ENGENHARIA SP 305.477 14% 64.581 0 100 0 n/i 900 120 n/a J,Q,R,T,U,V

59 CONSTRUTORA ÁPIA MG 278.676 22% 54.041 40 60 0 323 1429 101 n/a A,B,E,I,J,O,P,Q,T

60 EQUIPAV ENGENHARIA SP 274.361 117% 92.087 87 13 0 100 500 55 30 A,B,D,E,I,J,O,Q,T,U

61 CIVILPORT ENGENHARIA (1) RJ 274.128 107% 76.599 7 93 0 277 2171 51 26 A,C,D,E,G,I,O,T

62 CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS RS 267.687 25% 255.959 90 10 0 210 808 61 2 A,B,C,I,J,O

63 GOETZE LOBATO ENGENHARIA PR 255.129 6% 156.839 35 65 0 120 1429 204 -4 A,B,C,D,G,H,I,K,L,N,O,P,Q,R,S,T

64 DAN HEBERT ENGENHARIA (1) DF 247.934 -31% 39.978 10 90 0 n/i 1276 65 -4 A,B,D,E,I,J,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V

65 HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA SP 244.329 18% 168.709 82 18 0 n/i 592 65 0 A,C,E,I,M,O

66 SETEP CONSTRUÇÕES SC 243.494 40% 112.755 90 5 5 370 592 n/i 9 A,I,J,N,O

67 PAULITEC CONSTRUÇÕES (1) SP 240.016 -2% 63.592 100 0 0 88 221 47 -9 A,D,I,J,O,P,Q,R,S

68 JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES DF 232.974 11% 111.356 85 15 0 753 1151 46 n/a A,C,I,J,O,Q

Construtoras 
Ranking Geral
Construction Companies 
General Rank

Ranking da Engenharia Brasileira
The Largest Construction & 
Engineering Co. in Brazil

Ponte construída pela Tranenge sobre o rio Tietê, 
na SP-127, em São Paulo, com 410 m em superestrutura 
pré-fabricada e balanço sucessivo
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(*) Distribuição percentual do faturamento / (1) Receita Equivalente / (n/i) Não Informado / (n/a) não aplicável  
Os valores do ano de 2014 relativos a receita bruta e patrimônio líquido das empresas apresentadas neste ranking foram verificados pela PwC     

(**) Segmentos de atuação / Activities:

A Obras Rodoviárias / Highways

B Usinas Hidrelétricas / Barragens / Hydroeletric Plants-Dams

C Túneis / Tunnels

D Obras Portuárias / Ports

E Obras Ferroviárias / Railways

F Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

G Plataformas Offshore / Offshore Platforms

H Instalações Petrolíferas / Petroquímicas / Petroleum and Petrochemical Plants

I Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

J Aeroportos / Airports

K Oleodutos / Gasodutos / Pipelines

L Telecomunicações / Telecommunications

M Obras Metroviárias / Subway

N Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

O Obras de Saneamento / Water & Sewerage
P Edifícios Residenciais / Residential Buildings
Q Edifícios Comerciais / Office Buildings
R Condomínios Horizontais / Horizontal Condos
S Incorporações / Real Estate Projects
T Edificações para Fábricas / Industrial Plants
U Shopping Centers / Shopping Malls
V Hotéis / Hotels
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69 PERVILLE ENGENHARIA E 
EMPREENDIMENTOS

SC 227.824 409% 144.047 0 100 0 7 110 40 n/a I,N,O,P,Q,R,T,U

70 TAMASA ENGENHARIA MG 215.948 7% 114.260 81 19 0 152 743 76 -3 A

71 ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES SP 200.195 40% 156.857 47 45 8 705 812 55 12 A,C,E,I,O,R,S

72 L.MARQUEZZO CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS

BA 191.420 7% 74.310 62 0 38 653 1970 56 0 P,Q,R,S,V

73 VANGUARD HOME PR 189.267 23% 273.544 0 0 100 37 595 133 7 P,S

74 A.YOSHII MARINGÁ PR 181.632 35% 65.899 0 0 100 584 867 34 12 P,S

75 VALE DO RIO NOVO SP 179.576 -12% 158.400 54 46 0 525 656 50 -5 A,I

76 IVAÍ ENGENHARIA PR 169.052 7% 214.635 100 0 0 162 436 65 3 A,B,C,D,E,I,J,O,Q,T

77 ESSE - ENGENHARIA PE 164.474 -6% 37.605 93 7 0 194 672 46 -3 A,J,I,O

78 CIMCOP MG 162.204 -10% 81.888 47 53 0 209 1058 53 -7 A,B,C,D,E,I,J,K,M,O,T

79 VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DF 160.446 22% 332.560 0 0 100 168 808 71 9 P,Q,R,S

80 VILASA CONSTRUTORA MG 156.875 -24% 89.637 100 0 0 373 426 86 n/a A,I,J,O,P

81 SCOPUS CONSTRUTORA & 
INCORPORADORA

SP 150.814 -6% 21.675 98 2 0 12 70 20 -3 P,Q,R,S,T,U

82 SBS ENGENHARIA RS 143.770 -20% 57.934 75 25 0 250 440 29 -9 A,B,I,J,O

83 BN ENGENHARIA SP 136.642 -10% 238.387 0 50 50 n/i 153 90 n/a P,Q,R,S,T,U,V

84 ECOCIL INCORPORAÇÕES RN 133.692 -19% 195.090 0 0 100 n/i 50 n/i -7 P,Q,R,S,T

85 MARQUES CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA

SP 131.094 -21% 279.952 0 0 100 52 307 13 -9 P

86 SETA ENGENHARIA SC 130.399 1% 13.060 6 94 0 281 1600 93 3 A,B,I,N,O,P,Q,R,T

87 GB GABRIEL BACELAR CONSTRUÇÕES PE 129.969 15% 112.394 0 0 100 n/i n/i n/i n/a P,Q,S

88 LIDERMAC PE 128.941 14% 34.945 60 40 0 135 660 35 11 A,B,D,H,I,J,O,M,U

89 YTICON PR 128.635 -8% 50.254 0 0 100 638 679 35 -5 P,S

Construtoras 
Ranking Geral
Construction Companies 
General Rank

Ranking da Engenharia Brasileira
The Largest Construction & 
Engineering Co. in Brazil

Obras do Elevado Tamanduateí, na Linha 2 do Metrô  
de São Paulo: projeto da EGT
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A Obras Rodoviárias / Highways

B Usinas Hidrelétricas / Barragens / Hydroeletric Plants-Dams

C Túneis / Tunnels

D Obras Portuárias / Ports

E Obras Ferroviárias / Railways

F Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

G Plataformas Offshore / Offshore Platforms

H Instalações Petrolíferas / Petroquímicas / Petroleum and Petrochemical Plants

I Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

J Aeroportos / Airports

K Oleodutos / Gasodutos / Pipelines

L Telecomunicações / Telecommunications

M Obras Metroviárias / Subway

N Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

O Obras de Saneamento / Water & Sewerage
P Edifícios Residenciais / Residential Buildings
Q Edifícios Comerciais / Office Buildings
R Condomínios Horizontais / Horizontal Condos
S Incorporações / Real Estate Projects
T Edificações para Fábricas / Industrial Plants
U Shopping Centers / Shopping Malls
V Hotéis / Hotels

(*) Distribuição percentual do faturamento / (1) Receita Equivalente / (n/i) Não Informado / (n/a) não aplicável  
Os valores do ano de 2014 relativos a receita bruta e patrimônio líquido das empresas apresentadas neste ranking foram verificados pela PwC     

(**) Segmentos de atuação / Activities:

90 MERCURIUS ENGENHARIA CE 127.179 -12% 32.854 50 45 5 80 1247 30 n/a O,R,S

91 EPC CONSTRUÇÕES DF 123.408 -14% 62.927 95 5 0 118 192 30 -9 A,B,C,D,E,I,J,M,O,T,Q

92 CONSTRUTORA RIBEIRO CARAM SP 122.473 31% 14.743 0 100 0 26 299 68 6 Q,S,T,U,V

93 ELGLOBAL CONSTRUTORA MG 120.425 70% 48.598 61 17 22 n/i 350 58 15 B,I,L,O,P,Q,R,S,T,U,V

94 TARJAB SP 119.927 -20% 162.969 0 0 100 23 250 70 n/a P,Q,S,V

95 LAFEM ENGENHARIA RJ 116.969 150% 18.051 0 100 0 407 439 48 37 D,P,Q,S,T,V,U

96 LAVITTA ENGENHARIA CIVIL (1) PR 114.998 64% 14.320 0 100 0 14 315 21 13 H,Q,T,U,V

97 TEP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA SP 109.616 12% 15.127 92 8 0 72 129 47 -2 Q,S,T

98 KALLAS INCORPORAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES

SP 108.923 -1% 551.246 0 17 83 n/i 250 170 14 P,Q,S,U,V

99 CONSTRUTORA TERRAYAMA MG 108.428 32% 37.436 78 22 0 100 261 20 3 A

100 GRUPO PACAEMBU SP 106.865 -49% 67.514 100 0 0 26 212 106 -56 P,R

101 COLLEM CONSTRUTORA MOHALLEM MG 100.153 1% 27.542 8 66 26 9 897 25 -7 I,P,Q

102 CONSTRUTORA STEIN SC 96.873 14% 15.711 9 86 5 41 1200 32 -1 A,D,I,J,P,Q,R,S,T,U,V

103 CONTER SP 92.817 -22% 119.071 100 0 0 221 272 30 -12 A,B,E,I,J,K,O,S

104 AUGUSTO VELLOSO SP 90.545 34% 64.008 87 12 1 35 653 35 6 A,C,D,E,J,K,M,O,P,Q,R,S,T,U,V

105 SULCON RS 88.890 14% 121.152 95 5 0 51 298 87 -1 A,C,D,E,I,J,K,M,O,P,Q

106 CMO CONSTRUTORA GO 86.428 -20% 57.455 0 0 100 1250 774 60 -10 P,Q,R,S,U,V

107 PAVIA BRASIL SP 83.121 17% 19.070 60 40 0 n/i n/i n/i 0 A

108 ENGEXATA ENGENHARIA CE 81.601 12% 105.607 82 0 18 n/i n/i 45 -2 A,E,M,O,P,S,I,D

109 TERRAM ENGENHARIA DE 
INFRAESTRUTURA

SP 77.491 4% 24.744 0 100 0 300 500 30 n/a Q,R,S,U

110 J DANTAS MG 76.549 61% 30.563 96 4 0 38 532 50 n/a C

111 INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO MG 75.996 175% 42.951 80 20 0 15 643 40 24 A,B,I,N,O,P,Q

Construtoras 
Ranking Geral
Construction Companies 
General Rank

Ranking da Engenharia Brasileira
The Largest Construction & 
Engineering Co. in Brazil

Obras do Elevado Tamanduateí, na Linha 2 do Metrô 
de São Paulo, executada pela EGT

A Enescil projetou a ponte Anita Garibaldi, 
em Laguna (SC)
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(*) Distribuição percentual do faturamento / (1) Receita Equivalente / (n/i) Não Informado / (n/a) não aplicável  
Os valores do ano de 2014 relativos a receita bruta e patrimônio líquido das empresas apresentadas neste ranking foram verificados pela PwC     

(**) Segmentos de atuação / Activities:

A Obras Rodoviárias / Highways

B Usinas Hidrelétricas / Barragens / Hydroeletric Plants-Dams

C Túneis / Tunnels

D Obras Portuárias / Ports

E Obras Ferroviárias / Railways

F Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

G Plataformas Offshore / Offshore Platforms

H Instalações Petrolíferas / Petroquímicas / Petroleum and Petrochemical Plants

I Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

J Aeroportos / Airports

K Oleodutos / Gasodutos / Pipelines

L Telecomunicações / Telecommunications

M Obras Metroviárias / Subway

N Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

O Obras de Saneamento / Water & Sewerage
P Edifícios Residenciais / Residential Buildings
Q Edifícios Comerciais / Office Buildings
R Condomínios Horizontais / Horizontal Condos
S Incorporações / Real Estate Projects
T Edificações para Fábricas / Industrial Plants
U Shopping Centers / Shopping Malls
V Hotéis / Hotels

264 | O Empreiteiro | Julho de 2015

112 CONSTRUTORA VIERO RS 72.803 -23% 39.725 0 94 6 250 720 35 -15 D,E,H,I,O,P,Q,S,T,U

113 DOMINUS ENGENHARIA RJ 67.041 -18% 4.366 0 60 40 n/i 558 69 -10 P,Q,R,S,T,U,V

114 GERAES CONSTRUTORA MG 64.886 16% 17.959 0 100 0 20 400 40 3 P,Q,S,T,U,V

115 GOMES LOURENÇO SP 63.868 -58% 44.479 100 0 0 1500 555 120 n/a A,B,O,P

116 CONSTRUTORA PREMOLD (1) RS 63.160 101% 13.791 0 100 0 n/i 264 15 n/a I,Q,T,U

117 SENGEL CONSTRUÇÕES MG 60.574 25% 56.695 70 20 10 17 241 25 4 A,B,I,J,O,P,Q,S,T,U

118 CDG CONSTRUTORA SP 56.453 18% 37.242 100 0 0 n/i 400 42 n/a O,P,Q,R,T

119 CONSTRUTORA PELOTENSE RS 56.232 0% 98.400 91 9 0 257 360 20 -3 A,I,O,U

120 TRANENGE CONSTRUÇÕES SP 51.213 11% 17.909 0 100 0 63 179 18 3 A,I,M,P,Q,T,U

121 CONSTRUTORA VALE VERDE MG 50.640 54% 35.298 27 70 3 233 395 9 n/a A,O

122 ANDRADE RIBEIRO PR 48.757 116% 46.300 0 0 100 19 50 10 17 I,O,P,Q,R,S,T

123 ERNESTO WOEBCKE RS 48.252 -4% 13.752 0 100 0 290 313 14 -4 B,I,P,Q,R,T,U,V

124 ANDRADE ALMEIDA RJ 47.969 10% 4.042 70 5 25 n/i 250 35 1 P,R,S,T

125 CONSTRUTORA ANDRADE MENDONÇA PE 47.168 -25% 32.206 39 61 0 n/i 242 52 -12 C,J,P,Q,R,T,U,V,O,S

126 LAMB CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA (1) RS 46.038 110% 7.588 0 100 0 n/i 135 22 14 Q,T,V

127 ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO SP 39.344 -9% 25.316 89 11 0 30 170 17 -1 C,O

128 IM COMÉRCIO E TERRAPLENAGEM RN 38.417 -33% 21.172 56 44 0 323 320 19 -14 A,I,O,R

129 MIP EDIFICAÇÕES MG 35.692 -19% 66.799 0 0 100 51 99 11 n/a P,Q,R,S

130 ENGEP ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO SP 35.169 -20% 30.738 64 35 1 n/i 200 80 -6 A,I,S

131 CONSTRUTORA SOLIDUM RJ 34.273 -24% 15.801 17 80 3 50 185 25 n/a P,Q,S,T,U

132 RIDARP SP 34.205 97% 11.613 0 100 0 125 452 28 n/a I,Q,R,T,U

133 MARCO XX CONSTRUÇÕES MG 33.258 10% 31.212 80 20 0 185 197 28 0 A,I,J,O,P,Q,U

134 CONSTRUTORA DELMAN AL 32.253 30% 42.613 0 0 100 70 314 11 4 P,Q

135 SERGIO PORTO ENGENHARIA SP 31.931 -38% 20.052 25 63 12 3 62 23 -17 P,Q,R,S

Construtoras 
Ranking Geral
Construction Companies 
General Rank

Ranking da Engenharia Brasileira
The Largest Construction & 
Engineering Co. in Brazil

Execução pela Fundsolo de tratamento de túneis do Rodoanel  
Mário Covas, no Trecho Norte (SP)
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A Obras Rodoviárias / Highways

B Usinas Hidrelétricas / Barragens / Hydroeletric Plants-Dams

C Túneis / Tunnels

D Obras Portuárias / Ports

E Obras Ferroviárias / Railways

F Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

G Plataformas Offshore / Offshore Platforms

H Instalações Petrolíferas / Petroquímicas / Petroleum and Petrochemical Plants

I Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

J Aeroportos / Airports

K Oleodutos / Gasodutos / Pipelines

L Telecomunicações / Telecommunications

M Obras Metroviárias / Subway

N Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

O Obras de Saneamento / Water & Sewerage
P Edifícios Residenciais / Residential Buildings
Q Edifícios Comerciais / Office Buildings
R Condomínios Horizontais / Horizontal Condos
S Incorporações / Real Estate Projects
T Edificações para Fábricas / Industrial Plants
U Shopping Centers / Shopping Malls
V Hotéis / Hotels

(*) Distribuição percentual do faturamento / (1) Receita Equivalente / (n/i) Não Informado / (n/a) não aplicável  
Os valores do ano de 2014 relativos a receita bruta e patrimônio líquido das empresas apresentadas neste ranking foram verificados pela PwC     

(**) Segmentos de atuação / Activities:

136 CONSTRUTORA MBIGUCCI SP 30.972 -35% 102.262 0 0 100 n/i 97 36 n/a P,Q,R,S,T

137 CONSTRUTORA BETA CE 29.422 -48% 52.118 100 0 0 57 115 4 -22 A,I,O,P,Q

138 AMARNO ENGENHARIA PE 28.909 10% 5.929 0 100 0 14 230 9 -2 K,O,P,Q,S,T

139 COGELTA CONSTRUÇÕES GERAIS MG 28.716 33% 3.833 0 100 0 32 250 10 3 N

140 V2 CONSTRUÇÕES AL 26.674 -18% 54.292 0 100 0 n/i 245 15 -9 P,S

141 CONSTRUTORA ATLANTA GO 24.398 -36% 22.570 50 50 0 35 359 14 n/a P,Q,T,U

142 METALURGICA CARDOSO SC 24.192 -6% 3.484 0 100 0 23 200 19 n/a A,B,C,P,T,I

143 SONEL MG 22.921 -53% 8.948 100 0 0 4 185 9 n/a O

144 RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS SP 21.073 742% 830.260 0 0 100 n/i 586 n/i n/a P,R,S

145 SULTEPA RS 19.802 -21% 183.728 97 3 0 91 398 71 -8 A,B,D,E,I,J,K,M,O

146 SALAS - CONSTRUTORA E IMOBILIARIA MT 18.077 52% 5.274 0 0 100 n/i 120 16 -1 P

147 CONSTRUTORA R.YAZBEK SP 17.707 36% 5.507 0 100 0 n/i 111 31 n/a P,Q,R,S,V

148 PRO DOMO CONSTRUTORA MG 13.137 45% 8.951 0 30 70 10 80 20 n/a P,Q,R,S

149 IMPACTO CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
GERAIS

SP 11.075 -47% 3.373 0 100 0 10 71 4 -6 A,P,Q,R,T

150 CHEMIN SP 10.502 -28% 62.609 0 0 100 609 250 15 n/a P,S

151 M BORGES ENGENHARIA MG 9.701 12% 8.905 95 5 0 17 54 14 -5 O,P,Q,R,S,T

152 CONSTRUTORA YAZIGI SP 9.342 210% 11.990 0 0 100 n/i 6 2 n/a P,Q,S

153 PLANO&PLANO CONSTRUÇÕES E 
PARTICIPAÇÕES

SP 6.744 -41% 374.951 0 0 100 NI NI NI n/a P,Q,R,S

154 EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA, 
INDÚSTRIA E SANEMENTO

BA 5.290 -56% 31.768 36 64 0 60 46 6 -10 A,O,P,Q,R,U,B,I,N,T

155 PEDRASUL RS 5.044 -41% 187.739 100 0 0 35 112 34 -8 A,C,D,E,I,J,K,M,O,Q

156 CONSTRUTORA AMARO SP 3.930 1% 2.158 100 0 0 10 100 3 n/a B,I,P,Q

Construtoras 
Ranking Geral
Construction Companies 
General Rank

Ranking da Engenharia Brasileira
The Largest Construction & 
Engineering Co. in Brazil

Execução pela Fundsolo de tratamento de túneis do Rodoanel  
Mário Covas, no Trecho Norte (SP)

Gerenciamento de projetos de celulose e papel,  
uma das atividades da Time-Now Engenharia
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(*) Distribuição percentual do faturamento / (1) Receita Equivalente / (n/i) Não Informado / (n/a) não aplicável  
Os valores do ano de 2014 relativos a receita bruta e patrimônio líquido das empresas apresentadas neste ranking foram verificados pela PwC     

(**) Segmentos de atuação / Activities:

Construção Mecânica & Elétrica 
Ranking Geral
Mechanical and Electrical Contractors 
General Ranking

A Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

B Obras de Saneamento / Water & Sewerage

C Obras Ferroviárias / Railways

D Aeroportos / Airports

E Obras Portuárias / Ports

F Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

G Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

H Instalações Petrolíferas / Petroquímicas / 
Petroleum and Petrochemical Plants

I Obras Metroviárias / Subway

J Plataformas Offshore / Offshore Platforms

K Plantas Industriais (Fábricas) /
Industrial Facilities Projects

L Usinas Hidrelétricas / Barragens /
Hydroeletric Plants-Dams

M Oleodutos / Pipelines

N Telecomunicações / Telecommunications

O Instalações Prediais / Building Utilities

266 | O Empreiteiro | Julho de 2015

1 NIPLAN ENGENHARIA SP 923.132 19% 0 100 36 7181 305 3 H,K,A,B,D,E,F,I,M,O

2 MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS RJ 563.868 -34% 85 15 117 2989 205 1 C,D,I

3 MONTCALM MONTAGENS INDUSTRIAIS SP 504.157 4% 20 80 69 4000 380 7 J,K

4 EBE - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA RJ 490.378 1% 98 2 35 1283 41 5 A,H,J

5 MILPLAN ENGENHARIA MG 489.269 -8% 0 100 123 4000 170 2 E,G,H,J,K,L,M,O

6 MIP ENGENHARIA MG 375.577 -18% 0 100 95 1908 102 6 E,H,J,K,L

7 IMC SASTE SP 374.064 9% 99 1 3687 3755 405 8 H,M,O,K

8 EBSE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES RJ 336.205 0% 27 73 3180 617 89 5 A,B,E,F,H,J,K,L,M

9 TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS MG 307.633 10% 0 100 500 3145 94 7 G

10 TECKMA ENGENHARIA (1) SP 301.997 -13% 0 100 7 437 82 4 B,D,E,H,K

11 QUALIENG SP 287.827 41% 0 100 3617 2361 85 7 B,C,D,E,G,H,I,K,M,N,O

12 TEMON TÉCNICA DE MONTAGENS E 
CONSTRUÇÕES (1)

SP 270.556 -43% 0 100 20 2055 450 -1 B,D,K,O

13 GRUPO TECNOMONT GO 256.744 173% 0 100 191 2369 355 n/a C,D,E,F,G,H,I,J,K,N

14 MCM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS PE 213.053 39% 0 100 597 1543 104 7 B,E,G,H,J,K

15 DELP ENGENHARIA MECÂNICA MG 201.433 8% 22 78 150 824 101 n/a C,E,H,J,K

16 GTEL - GRUPO TÉCNICO DE ELETROMECÂNICA SP 144.574 -14% 0 100 n/i 1000 n/i 3 D,E,I,K,L,O

17 HERSA ENGENHARIA SP 123.732 74% 80 20 20 400 50 11 C,D,E,H,I,K,N,O

18 SANHIDREL-ENGEKIT SP 98.962 10% 0 100 24 980 30 7 O

Montagem eletromecânica da MIP de máquinas  
de pátio de minério, do projeto S11D, da Vale

Ranking da Engenharia Brasileira
The Largest Construction & 
Engineering Co. in Brazil
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(*) Distribuição percentual do faturamento / (1) Receita Equivalente / (n/i) Não Informado / (n/a) não aplicável  
Os valores do ano de 2014 relativos a receita bruta e patrimônio líquido das empresas apresentadas neste ranking foram verificados pela PwC     

(**) Segmentos de atuação / Activities:

A Usinas Nucleares / Nuclear Power Plants

B Obras de Saneamento / Water & Sewerage

C Obras Ferroviárias / Railways

D Aeroportos / Airports

E Obras Portuárias / Ports

F Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts

G Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines

H Instalações Petrolíferas / Petroquímicas / 
Petroleum and Petrochemical Plants

I Obras Metroviárias / Subway

J Plataformas Offshore / Offshore Platforms

K Plantas Industriais (Fábricas) /
Industrial Facilities Projects

L Usinas Hidrelétricas / Barragens /
Hydroeletric Plants-Dams

M Oleodutos / Pipelines

N Telecomunicações / Telecommunications

O Instalações Prediais / Building Utilities
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Construção Mecânica & Elétrica 
Ranking Geral
Mechanical and Electrical Contractors 
General Ranking

19 SERT ENGENHARIA CE 95.473 18% 0 100 15 843 25 8 O

20 MONTPLAM CONSTRUCÕES MG 57.281 -1% 0 100 85 500 80 10 K,L

21 PLANEM ENGENHARIA E ELETRICIDADE SP 54.939 17% 0 100 15 620 46 3 B,N,O,C,D,E,F,K

22 MILPLAN EIMISA MG 53.816 -65% 0 100 145 931 57 -2 G,K,O

23 MACROFAST CONSTRUTORA E SERVIÇOS BA 51.243 40% 0 100 66 453 30 107 G,K,M

24 GEMON - GERAL DE ENGENHARIA E 
MONTAGENS

RJ 45.389 -19% 90 10 n/i 619 19 n/a G

25 ISOTEC MONTAGENS INDUSTRIAIS SP 37.337 24% 0 100 5 400 40 9 B,E,H,J,K,M

26 WH ENGENHARIA SP 31.198 -7% 0 100 n/i 50 20 7 K,O

27 LINTRA MG 30.914 -29% 0 100 21 420 19 5 G

28 ARGUS PRODUTOS E SISTEMAS CONTRA 
INCENDIO

SP 29.562 4% 1 99 n/i 34 27 n/a D,E,H,J,K,L,N,O

29 CONNECTOR ENGENHARIA DF 27.494 6% 80 20 21 n/i 6 20 D,O

30 MATHIAS ENGENHARIA PR 19.870 327% 5 90 2588 52 7 n/a B,C,D,E,G,H,J,M

31 ELCO PR 19.143 -69% 0 100 3 110 11 -2 D,E,G,H,K,O

32 ALPHATEC RJ 17.153 -28% 0 100 n/i 200 n/i n/a H,J,K,M

33 VETOR TECNOLOGIA PR 13.415 -38% 10 85 2588 90 31 2 B,C,D,E,G,H,J,M

34 RILE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS SP 11.873 6% 0 100 34 319 41 3 D,O

35 PLAENGE INDUSTRIAL PR 4.857 -63% 0 100 13 36 16 1 K

Montagem eletromecânica da MIP de máquinas  
de pátio de minério

A Temon executou as instalações eletromecânicas  
do Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Ranking da Engenharia Brasileira
The Largest Construction & 
Engineering Co. in Brazil
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1 ENGEVIX ENGENHARIA SP 1.150.277 -18% 55 40 5 0 1324 568 0 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,O,P,Q,R,S,T

2 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA RJ 1.065.996 12% 30 60 5 5 4135 1503 0 A,B,C,D,E,F,H,I,J,K,M,N,P,Q,R,S

3 ARCADIS LOGOS SP 742.728 2% 26 74 0 0 3043 1778 0 A,B,C,D,E,F,H,I,J,K,M,N,O,P,Q,R,S,T,U

4 PROGEN SP 396.302 -2% 36 64 0 0 2057 837 2 A,E,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T

5 WORLEYPARSONS (1) SP 388.900 -15% 21 56 1 22 507 357 0
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q

,R,S,T,U
6 PROMON ENGENHARIA SP 362.158 -41% 50 16 0 34 658 566 -2 B,C,D,F,G,H,I,J,K,M,O,P,Q,R,S,T

7 DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS SP 253.477 4% 0 100 0 0 1011 324 1 Q

8 LEME ENGENHARIA MG 240.897 16% 46 54 0 0 751 460 3 B,C,D,E,F,J,M,P,Q,R

9 FALCÃO BAUER SP 238.370 12% 10 45 5 40 1832 398 1 A,B,D,E,F,G,H,I,J,K,M,N,O,P,Q,R,S,T

10 INTERTECHNE PR 226.279 35% 100 0 0 0 811 492 7 A,B,C,E,F,G,H,I,J,K,M,Q,R,S

11 CHEMTECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SOFTWARE RJ 206.276 -6% 100 0 0 0 549 390 -2 G,H,K,O,P,R,C,Q

12 SONDOTÉCNICA RJ 179.920 -6% 49 50 1 0 587 352 2
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,

Q,R,S,T
13 POYRY TECNOLOGIA SP 167.160 -17% 60 30 3 7 365 265 0 F,J,K,N,P,Q,R,S,T

14 QUALIDADOS ENGENHARIA BA 153.432 54% 0 100 0 0 1014 576 16 H,I,L,P,Q,R

15 SISTEMA PRI ENGENHARIA SP 151.081 14% 0 100 0 0 595 293 6 A,B,C,D,E,G,H,I,J,K,L,M,N,P,Q,R,S,T

16 PLANSERVI ENGENHARIA SP 148.001 6% 44 56 0 0 323 177 4 A,D,E,I,J,M,Q,R,S,T

17 PROSUL PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO SC 146.509 38% 35 50 10 5 614 199 11 A,B,C,D,E,H,I,J,K,M,Q,R,S,T

18 NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA SP 145.133 25% 17 66 10 7 656 318 7 A,B,C,D,E,H,J,K,L,M,Q,R,S,T,G,I,O,P

19 COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS SP 143.332 30% 23 77 0 0 463 377 n/a A,D,Q,R,T

20 JACOBS GUIMAR RJ 133.171 -28% 10 90 0 0 400 186 -5 Q,R,S

21 PCE ENGENHARIA RJ 129.656 3% 77 22 1 0 449 250 2 A,B,C,D,E,I,J,M,Q,R,S,T

22 PLANAVE RJ 125.622 -38% 60 30 0 10 203 94 -10 A,D,E,G,H,I,K,O,P,Q,R,S,T,B

23 EPC ENGENHARIA MG 121.925 14% 75 22 0 3 944 370 4 A,B,C,D,E,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S

24 EGIS LENC SP 119.893 2% 31 55 2 12 419 111 0 A,D,E,H,I,J,K,M,Q,R,S,T

25 STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA RS 113.671 27% 6 89 1 4 769 293 8 B,D,E,I,J,M,N,O,P,Q,R,S,T

26 PROJECTUS CONSULTORIA SP 106.424 -35% 73 22 0 5 419 213 -8 A,B,C,D,E,G,H,I,J,K,M,N,O,P,Q,R,S

27 VETEC ENGENHARIA SP 104.299 -1% 37 47 0 16 365 140 2 A,D,E,I,J,M,Q,R,S,T

28 THEMAG SP 102.394 -10% 65 35 0 0 446 324 -2 A,B,C,D,E,I,J,M,Q,R,T,U
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(*) Distribuição percentual do faturamento / (1) Receita Equivalente / (n/i) Não Informado / (n/a) não aplicável  
Os valores do ano de 2014 relativos a receita bruta e patrimônio líquido das empresas apresentadas neste ranking foram verificados pela PwC     

(**) Segmentos de atuação / Activities:

A Obras Rodoviárias / Highways
B Usinas Hidrelétricas / Barragens  / Hydroeletric Plants-Dams
C Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines
D Obras de Saneamento  / Water & Sewerage
E Obras Ferroviárias  / Railways
F Usinas nucleares  / Nuclear Power Plants
G Plataformas Offshore  / Offshore Platforms

H Inst. Petrolíferas / Petroquímicas/ Petroquímicas /
Petroleum and Petrochemical Plants

I Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts
J Aeroportos  / Airports
K Oleodutos / Gasodutos  / Pipelines
L Telecomunicações  / Telecommunications
M Obras Metroviárias  / Subway
N Shopping Centers  / Shopping Malls

O Siderurgica/Metalurgica  / Steelmills
P Plantas Industriais (Fabricas)  / Industrial Facilities Projects
Q Gerenciamento de Obras  / Construction Management
R Estudos de viabilidade economica  / Feasibility Studies
S Projetos de Arquitetura / Architecture Design
T Planejamento Urbano  / Urban Planning

U Projetos de Instalação em Geral  / Utilities Projects

A Lafem Engenharia ergue um dos poucos hotéis a receber a etiqueta 
PBE nível A, concedido pelo CERT. O Hotel Arena Leme (RJ) tem 
previsão de início das operações em outubro de 2015
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(*) Distribuição percentual do faturamento / (1) Receita Equivalente / (n/i) Não Informado / (n/a) não aplicável  
Os valores do ano de 2014 relativos a receita bruta e patrimônio líquido das empresas apresentadas neste ranking foram verificados pela PwC     

(**) Segmentos de atuação / Activities:

A Obras Rodoviárias / Highways
B Usinas Hidrelétricas / Barragens  / Hydroeletric Plants-Dams
C Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines
D Obras de Saneamento  / Water & Sewerage
E Obras Ferroviárias  / Railways
F Usinas nucleares  / Nuclear Power Plants
G Plataformas Offshore  / Offshore Platforms

H Inst. Petrolíferas / Petroquímicas/ Petroquímicas /
Petroleum and Petrochemical Plants

I Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts
J Aeroportos  / Airports
K Oleodutos / Gasodutos  / Pipelines
L Telecomunicações  / Telecommunications
M Obras Metroviárias  / Subway
N Shopping Centers  / Shopping Malls

O Siderurgica/Metalurgica  / Steelmills
P Plantas Industriais (Fabricas)  / Industrial Facilities Projects
Q Gerenciamento de Obras  / Construction Management
R Estudos de viabilidade economica  / Feasibility Studies
S Projetos de Arquitetura / Architecture Design
T Planejamento Urbano  / Urban Planning

U Projetos de Instalação em Geral  / Utilities Projects

Usina Hidrelétrica Jirau (RO), projeto em que a Leme 
Engenharia é responsável pela engenharia do proprietário

29 PROJEL SP 98.260 13% 20 30 0 50 542 199 7 A,K,Q,B,E,I,S,T

30 LYON ENGENHARIA COMERCIAL EIRELI MG 96.989 26% 0 80 0 20 800 n/i 13 C,H,L,O,P,Q

31 MAIA MELO ENGENHARIA PE 96.496 9% 21 78 1 0 598 165 3 A,D,E,I,J,M,N,Q,R,S,T

32 LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA SP 94.778 2% 30 70 0 0 365 140 0 A,D,E,H,I,J,K,M,Q

33 ECM PROJETOS INDUSTRIAIS MG 91.684 -35% 96 2 1 1 245 n/i -14 Q,S

34 TIME-NOW ENGENHARIA ES 91.008 7% 0 100 0 0 485 247 5 Q

35 PROJETEC PROJETOS TÉCNICOS PE 90.216 28% 22 78 0 0 457 163 9 A,B,C,D,E,I,J,P,Q,R,S,T

36 EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS SP 81.303 -1% 25 0 5 70 750 50 5 A,D,E,I,J,K,M,N,O,P,Q,S,U

37 ENGINEERING RJ 81.138 -17% 3 87 3 7 279 190 -6 A,Q,R,S,C,D,E,F,H,I,J,K,L,M,N,O,P

38 SGS ENGER SP 80.753 -6% 0 100 0 0 266 130 0 Q,R,T

39 TÜV SÜD BUREAU DE PROJETOS SP 77.575 -3% 10 38 0 52 372 111 3 A,B,D,E,I,J,K,L,M,Q,T

40 CH2M HILL SP 70.072 -21% 54 7 6 33 97 90 -5 D,J,P,Q,S,T

41 SEI ENGENHARIA MG 69.396 -19% 40 60 0 0 320 123 -4 A,G,H,I,J,K,O,P,Q,R,S

42 DORIS ENGENHARIA RJ 64.989 32% 100 0 0 0 n/i n/i 8 G,H

43 MHA ENGENHARIA SP 61.744 -11% 67 29 4 0 249 91 2 B,C,D,E,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T

44 EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA SP 60.189 48% 46 54 0 0 208 142 14 A,E,I,J,L,M,P,Q,S,B,R

45 MAGNA ENGENHARIA RS 55.214 23% 13 82 2 3 359 215 10 A,B,C,D,E,I,M,P,Q,R,S,T

46 MCA AUDITORIA E GERENCIAMENTO MG 54.283 11% 0 100 0 0 316 125 5
47 KTY ENGENHARIA SP 52.077 -37% 80 5 5 10 145 66 -7 D,G,H,I,K,L,M,O,P,Q,R,S,T,U

48 EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA PR 51.422 19% 51 49 0 0 310 90 9 A,E,I,M,Q,R,T

49 SETEPLA SP 50.361 -22% 70 21 8 1 243 142 -2 A,B,C,D,E,I,J,K,L,M,O,P,Q,R,S,T

50 SPEC PLANEJAMENTO ENGENHARIA CONSULTORIA MG 49.732 -17% 17 70 0 13 342 85 -2 B,C,D,F,H,K,L,O,Q,R

51 AUSENCO MG 48.179 -16% 88 12 0 0 101 79 -2 F,J,L,P,Q,R,S,T

52 N&A CONSULTORES BA 47.952 41% 5 95 0 0 205 153 n/a A,B,C,D,E,G,H,I,J,K,N,P,Q,R,S

53 COBRAPI ES 46.638 37% 49 50 0 1 302 139 n/a A,B,C,D,E,H,I,J,K,L,O,P,Q,R,S,T,U

54 PLANEX SA CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO MG 45.657 13% 52 48 0 0 258 84 5 A,B,D,E,I,M,Q,R,S

55 BECK DE SOUZA ENGENHARIA RS 45.606 45% 12 87 1 0 324 146 11 A,B,D,I,Q,R,S,T

56 URBANIZA SP 44.883 -1% 25 65 0 10 312 85 -2 A,D,E,I,J,K,M,Q,R,S,T
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Engenharia é responsável pela engenharia do proprietário
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(*) Distribuição percentual do faturamento / (1) Receita Equivalente / (n/i) Não Informado / (n/a) não aplicável  
Os valores do ano de 2014 relativos a receita bruta e patrimônio líquido das empresas apresentadas neste ranking foram verificados pela PwC     

(**) Segmentos de atuação / Activities:

A Obras Rodoviárias / Highways
B Usinas Hidrelétricas / Barragens  / Hydroeletric Plants-Dams
C Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines
D Obras de Saneamento  / Water & Sewerage
E Obras Ferroviárias  / Railways
F Usinas nucleares  / Nuclear Power Plants
G Plataformas Offshore  / Offshore Platforms

H Inst. Petrolíferas / Petroquímicas/ Petroquímicas /
Petroleum and Petrochemical Plants

I Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts
J Aeroportos  / Airports
K Oleodutos / Gasodutos  / Pipelines
L Telecomunicações  / Telecommunications
M Obras Metroviárias  / Subway
N Shopping Centers  / Shopping Malls

O Siderurgica/Metalurgica  / Steelmills
P Plantas Industriais (Fabricas)  / Industrial Facilities Projects
Q Gerenciamento de Obras  / Construction Management
R Estudos de viabilidade economica  / Feasibility Studies
S Projetos de Arquitetura / Architecture Design
T Planejamento Urbano  / Urban Planning

U Projetos de Instalação em Geral  / Utilities Projects

A Netherland Engenharia foi responsável pela impermeabilização 
e proteção das estruturas e reservatórios em concreto da EDTI da 
Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca (PE)

57 GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO PE 40.598 21% 35 50 10 5 315 85 n/a A,D,I,P,Q,R,S,T,U

58 RETA ENGENHARIA MG 38.689 22% 7 51 0 42 58 50 6 A,B,E,H,I,K,P,Q,R

59 TESSLER ENGENHARIA SP 38.098 5% 0 100 0 0 120 80 2 N,P,Q

60 GEOMÉTRICA ENGENHARIA SP 37.659 15% 60 20 12 8 107 51 2 A,B,D,E,I,J,K,M,N,Q,S,T

61 MINERBO-FUCHS ENGENHARIA SP 36.867 -5% 60 25 15 0 160 105 -1 I,J,O,P,Q,S

62 TCRE ENGENHARIA SP 36.335 -17% 35 50 0 15 93 45 -6 Q,A,B,D,E,H,I,J,K,M,P,R,S,T

63 MPB SANEAMENTO SC 36.331 58% 40 40 10 10 96 87 8 A,B,D,E,I,Q,R,S,T,U

64 PRODEC RJ 35.491 39% 15 84 0 1 184 84 5 A,D,E,I,J,M,Q,R,S,T

65 EGT ENGENHARIA SP 35.368 12% 100 0 0 0 121 71 0 A,E,F,G,I,J,K,M,N,B,C,D,O,P,S

66 KL ENGENHARIA CE 33.756 143% 100 0 0 0 191 n/i 16 B

67 CONTROL TEC GERENCIAMENTO DE OBRAS SP 32.534 51% 10 75 15 0 120 88 8 I,M,N,J,P,Q,S,T,A,D,R

68 SETEC HIDROBRASILEIRA SP 29.866 31% 32 67 0 1 148 53 5 A,B,D,E,I,J,M,O,Q,R,S,T

69 JBR ENGENHARIA PE 29.523 -9% 19 81 0 0 216 66 -6 A,D,E,I,J,K,M,N,P,Q,R,S,T

70 OTZ ENGENHARIA RJ 27.090 -43% 75 10 10 5 90 30 -18 A,D,E,G,H,I,J,K,L,M,O,P,Q,R,S,T

71 ENESCIL ENGENHARIA DE PROJETOS SP 26.240 59% 100 0 0 0 50 34 8 A,E,I

72 SENHA ENGENHARIA & URBANISMO GO 24.563 46% 36 56 0 8 201 172 6 D,Q,R,S,T

73 INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA RS 22.158 73% 21 49 6 24 195 38 n/a A,D,E,I,J,Q,R,S,T

74 WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL SP 21.112 -1% 25 0 0 75 71 47 2 A,B,D,E,J,K,M,O,Q,T

75 A1 ENGENHARIA E GERENCIAMENTO PR 20.409 61% 100 0 0 0 238 94 10 H,J,P,R,U

76 SERPEN - SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA. RJ 15.721 75% 67 18 10 5 80 20 16 A,D,I,Q

77 ECR ENGENHARIA SP 14.930 -1% 35 60 5 0 102 40 3 A,D,E,I,J,M,Q,R,S,T

78 AP CONSULTORIA E PROJETOS BA 14.775 -15% 60 10 30 0 n/i n/i -4 H,I,K,L,M,O,P,Q,S

79 TELSIGN CONSULTORIA SP 14.524 -24% 30 60 0 10 110 80 n/a L,Q,S,T,U

80 CSL CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ECONOMIA MG 14.370 -5% 0 100 0 0 80 30 n/a A,I,Q,R

81 JPPA GERENCIAMENTO E PROJETOS RS 14.342 -20% 86 11 2 1 105 35 -4 B,C,H,K,O,P,Q,R,S

82 CONSULTRIX SP 14.053 4% 100 0 0 0 30 24 1 A,C,D,E,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,R

83 GHENOVA BRASIL ENGENHARIA RJ 13.795 -4% 68 30 0 2 30 14 n/a A,B,C,D,E,G,I,J,M,P,Q,R,S,T

84 CLB ENGENHARIA & CONSULTORIA MG 13.554 45% 78 16 0 6 53 17 6 O,P,Q,R
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A Netherland Engenharia foi responsável pela impermeabilização 
e proteção das estruturas e reservatórios em concreto da EDTI da 
Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca (PE)
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(*) Distribuição percentual do faturamento / (1) Receita Equivalente / (n/i) Não Informado / (n/a) não aplicável  
Os valores do ano de 2014 relativos a receita bruta e patrimônio líquido das empresas apresentadas neste ranking foram verificados pela PwC     

(**) Segmentos de atuação / Activities:

A Obras Rodoviárias / Highways
B Usinas Hidrelétricas / Barragens  / Hydroeletric Plants-Dams
C Linhas de Transmissão / Power Transmission Lines
D Obras de Saneamento  / Water & Sewerage
E Obras Ferroviárias  / Railways
F Usinas nucleares  / Nuclear Power Plants
G Plataformas Offshore  / Offshore Platforms

H Inst. Petrolíferas / Petroquímicas/ Petroquímicas /
Petroleum and Petrochemical Plants

I Pontes e Viadutos / Bridges & Viaducts
J Aeroportos  / Airports
K Oleodutos / Gasodutos  / Pipelines
L Telecomunicações  / Telecommunications
M Obras Metroviárias  / Subway
N Shopping Centers  / Shopping Malls

O Siderurgica/Metalurgica  / Steelmills
P Plantas Industriais (Fabricas)  / Industrial Facilities Projects
Q Gerenciamento de Obras  / Construction Management
R Estudos de viabilidade economica  / Feasibility Studies
S Projetos de Arquitetura / Architecture Design
T Planejamento Urbano  / Urban Planning

U Projetos de Instalação em Geral  / Utilities Projects

85 VIZCA ENGENHARIA E CONSULTORIA SP 13.301 57% 0 61 0 39 11 8 8 D,E,M,Q

86 BIT ENGENHARIA SP 12.653 -11% 0 6 0 94 92 7 -5 A,D,E,I,J,M,Q,R,S,T

87 SPM ENGENHARIA RS 12.368 23% 80 0 20 0 57 30 2 D,J,N,Q,R,S

88 TEXTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA SP 12.245 21% 0 0 0 100 146 20 0 A,D,I,J,L,N,Q,T

89 AQ PROJETOS RJ 11.379 5% 0 0 0 100 54 10 -2 U

90 SPHE ENGENHARIA SP 10.133 13% 100 0 0 0 35 13 n/a N,R,U

91 DALCON ENGENHARIA PR 10.060 56% 45 50 0 5 n/i n/i n/a A,D,E,I,J,Q,R

92 PETRA ENGENHARIA ES 8.663 44% 100 0 0 0 60 50 8 M

93 ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA RS 8.613 -36% 95 5 0 0 57 35 -9 A,B,D,Q,R,S

94 PROJETA CONSULTORIA MA 7.777 11% 40 20 25 15 44 18 2 B,D,E,S,T

95 JKMF SP 7.639 -16% 100 0 0 0 26 17 -4 I,J,M,N

96 EMA ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE SP 7.537 4% 89 0 0 11 31 16 -1 D,J,N,P,Q,T

97 GEOCOMPANY SP 7.406 22% 70 0 0 30 19 13 2 A,B,D,E,H,J,K,M,P,Q,R,S,T

98 ENCOP ENGENHARIA RS 6.486 51% 80 6 14 0 47 15 4 A,B,D,I,K,S,T

99 EGIS AEROSERVICE SP 6.315 -1% 60 25 15 0 16 13 n/a J

100 GÉRANCE MG 5.681 -17% 0 100 0 0 29 21 -3 Q,R

101 CLÁUDIO PUGA & ENGENHEIROS ASSOCIADOS SP 5.496 17% 100 0 0 0 29 18 n/a I,J,N,P,R

102 ARCO PROJETOS PB 5.425 129% 100 0 0 0 20 12 4 D,Q,R,T

103 PROJETAR ENGENHARIA SP 4.968 -23% 100 0 0 0 n/i n/i -5 J,N,R

104 PROMAPEN ENGENHARIA SP 4.606 100% 90 10 0 0 12 12 3 A,D,I,K,Q,R,S

105 UNIDEC PR 4.513 -43% 85 0 0 15 23 18 -11 A,D,E,I,J,M,P,Q,R,S,T

106 COMPOR ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO PB 3.824 40% 50 10 20 20 37 18 n/a Q,S,U

107 PHD ENGENHARIA SP 3.389 -9% 0 0 0 100 5 5 n/a D,F,I,J,N

108 MV ESCRITÓRIO DE PROJETOS SP 3.202 -1% 20 20 50 10 40 30 n/a P,Q,R,S,T,U

109 GRIFA ENGENHARIA SP 2.441 8% 100 0 0 0 n/i 8 n/a A,I,J,N,P,R

110 DATUM CONSULTORIA E PROJETOS RJ 2.355 32% 98 0 0 2 20 10 -1 H,L,N,O,R,P

111 FLUXO ENGENHARIA RJ 2.310 -26% 100 0 0 0 20 13 -7 C,L,Q,R

112 FÓRMULA PROJETOS ESTRUTURAIS GO 1.533 157% 95 0 0 5 10 10 n/a N,P,R

113 SOLUTEC ENGENHARIA DE ESTRUTURAS MG 1.472 -11% 90 0 0 10 19 9 n/a E,G,I,J,M,N,O,P,U

Residencial Lealdade e Amizade, com 2.508  casas térreas
em São José do Rio Preto (SP), contruído pela Pacaembu
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1 MILLS RJ 1.049.374 -21% 2076 356 0 ESTRUTURAS METÁLICAS / STEEL STRUCTURES
2 RIP SERVIÇOS INDUSTRIAIS SP 849.166 37% 7501 238 1 MANUTENÇÃO DE INSTALACOES / UTILITIES MAINTENANCE
3 VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL RJ 573.446 12% 6634 203 1 RESÍDUOS SÓLIDOS / WASTE MANAGEMENT
4 LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO - LOGA SP 443.603 11% 2027 61 2 RESÍDUOS SÓLIDOS / WASTE MANAGEMENT
5 BRAFER CONSTRUÇÕES METÁLICAS PR 370.843 17% 1105 235 5 ESTRUTURAS METÁLICAS / STEEL STRUCTURES
6 ISOESTE GO 369.726 12% 450 92 3 EDIFICAÇÕES PRÉ FABRICADAS / PREFAB BUILDINGS
7 ESSENCIS SP 339.126 -7% 988 341 0 RESÍDUOS SÓLIDOS / WASTE MANAGEMENT
8 MEDABIL RS 307.186 -61% 1658 348 -6 ESTRUTURAS METÁLICAS / STEEL STRUCTURES
9 CODEME ENGENHARIA MG 262.250 -23% 1201 348 -1 ESTRUTURAS METÁLICAS / STEEL STRUCTURES
10 METASA RS 249.868 -20% 744 250 1 ESTRUTURAS METÁLICAS / STEEL STRUCTURES
11 CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA RJ 210.060 -24% 1690 100 1 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS / STRUCTURE RECOVERY

12 SH FÔRMAS, ANDAIMES E ESCORAMENTOS RJ 209.431 9% 1000 115 2 FÔRMAS PARA CONCRETO / CONCRETE FORMS
13 MAKRO ENGENHARIA CE 203.982 -2% 1100 n/i n/a RIGGING / RIGGING
14 MARTIFER CONSTRUÇÕES SP 169.321 -17% 650 n/i 3 ESTRUTURAS METÁLICAS / STEEL STRUCTURES
15 ROHR SP 139.023 -8% 832 156 3 ESTRUTURAS TUBULARES / SHORING SYSTEMS
16 PROGEO MG 135.258 8% 995 46 5 GEOTECNIA / GEOTECHNICAL WORKS
17 ZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS PE 131.628 96% 168 49 n/a ESTRUTURAS METÁLICAS / STEEL STRUCTURES
18 BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA MT 118.472 48% 431 95 9 ESTRUTURAS METÁLICAS / STEEL STRUCTURES
19 ARCLIMA ENGENHARIA PE 117.416 33% 929 66 7 SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO / AIR CONDITIONING SYSTEMS
20 ÁLAMO ENGENHARIA RJ 108.502 2% 2000 60 2 MANUTENÇÃO DE INSTALACOES / UTILITIES MAINTENANCE
21 GEOSONDA SP 102.067 5% 380 36 2 FUNDAÇÕES / FOUNDATIONS
22 ALUFER SP 91.102 -32% 300 28 -2 ESTRUTURAS METÁLICAS / STEEL STRUCTURES
23 FAST ENGENHARIA E MONTAGENS SP 87.673 1% 213 27 2 ESTRUTURAS TUBULARES / SHORING SYSTEMS

24 LAVRITA SP 82.150 125% 102 34 16 ENGENHARIA AMBIENTAL / ENVIROMENTAL 
ENGINEERING

25 GEOMECÂNICA RJ 74.569 -1% 217 24 3 GEOTECNIA / GEOTECHNICAL WORKS
26 ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS PR 70.241 11% 350 60 6 AEROLEVANTAMENTO / AERIAL SURVEYS
27 MANOEL MARCHETTI SC 66.848 16% 615 41 7 EDIFICAÇÕES PRÉ FABRICADAS / PREFAB BUILDINGS
28 SEEL - SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA RJ 66.081 176% 320 30 2 GEOTECNIA / GEOTECHNICAL WORKS
29 EMTEC CONSTRUÇÕES METÁLICAS SP 55.482 9% 200 50 2 ESTRUTURAS METÁLICAS / STEEL STRUCTURES
30 ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS PR 49.153 47% 211 100 12 AEROLEVANTAMENTO / AERIAL SURVEYS
31 BENAPAR PR 44.047 148% 167 10 n/a FUNDAÇÕES / FOUNDATIONS
32 KELLER BRASIL RJ 42.027 41% 115 15 12 FUNDAÇÕES / FOUNDATIONS
33 SOLOTRAT ENGENHARIA SP 40.035 -36% 436 28 0 GEOTECNIA / GEOTECHNICAL WORKS
34 BRASITEST SP 39.611 7% 324 168 4 CONTROLE TECNOLÓGICO / QUALITY CONTROL
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(*) Distribuição percentual do faturamento / (1) Receita Equivalente / (n/i) Não Informado / (n/a) não aplicável       
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Execução das obras e serviços de implantação do programa  
de desenvolvimento viário da Zona Leste da capital paulista, 
realizada pela S.A. Paulista
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35 ENOTEC ENGENHARIA OBRAS E TECNOLOGIA SP 34.257 16% 154 28 n/a TRAVESSIAS NÃO-DESTRUTIVAS / TRENCHLESS TECHNOLOGY
36 HIDROPOÇOS MG 33.007 6% 117 9 7 POÇOS ARTESIANOS / ARTESIAN WELLS
37 SETE ENGENHARIA GO 32.086 52% 234 30 18 FUNDAÇÕES / FOUNDATIONS
38 RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA MG 31.445 30% 265 15 12 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS / STRUCTURE RECOVERY
39 CONTEMAT ENGENHARIA E GEOTECNIA RJ 29.894 41% 309 15 15 GEOTECNIA / GEOTECHNICAL WORKS
40 ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA SP 29.630 32% 163 40 12 GEOTECNIA / GEOTECHNICAL WORKS
41 MAKER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ISOLANTES SP 29.375 83% 98 10 18 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO / FIRE PROTECTION

42 FUNDSOLO SP 27.411 31% 198 17 14 GEOTECNIA / GEOTECHNICAL WORKS
43 H MIRANDA ENGENHARIA MG 26.811 14% 280 14 8 FUNDAÇÕES / FOUNDATIONS

44 GUINDASTEC GUINDASTES E SERVICOS TÉCNICOS SP 25.728 -11% 123 n/i 3 RIGGING / RIGGING
45 CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG 24.981 -36% 1351 27 n/a RESÍDUOS SÓLIDOS / WASTE MANAGEMENT
46 CONSTRUTORA G-MAIA MG 23.493 -16% 141 20 2 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS / STRUCTURE RECOVERY
47 GNG FUNDAÇÕES ESPECIAIS CE 23.489 -20% 78 12 -1 FUNDAÇÕES / FOUNDATIONS
48 ROCA FUNDAÇÕES SP 23.407 -21% 160 22 -3 FUNDAÇÕES / FOUNDATIONS
49 IMPERMEAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA MG 21.457 47% 122 15 n/a IMPERMEABILIZAÇÃO / WATER PROOFING
50 TECBARRAGEM CONSTRUÇÕES SP 18.715 27% 120 20 n/a FÔRMAS PARA CONCRETO / CONCRETE FORMS
51 CASA SECA IMPERMEABILIZAÇÕES SP 17.731 -8% 168 14 6 IMPERMEABILIZAÇÃO / WATER PROOFING
52 DH PERFURAÇÃO DE POÇOS SP 14.692 -9% 73 n/i 6 POÇOS ARTESIANOS / ARTESIAN WELLS
53 WYDE ENGENHARIA SP 14.036 20% 59 3 n/a GEOTECNIA / GEOTECHNICAL WORKS
54 BASE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS SP 13.580 -39% 77 25 -1 AEROLEVANTAMENTO / AERIAL SURVEYS
55 TEMEC - FORMAS E ESCORAMENTOS MG 13.125 88% 70 10 8 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / EQUIPMENT RENTAL
56 BASE FUNDAÇÕES E INFRA ESTRUTURAS SP 12.258 -13% 108 18 5 FUNDAÇÕES / FOUNDATIONS
57 TEPREM ENGENHARIA RJ 10.251 27% 70 6 5 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS / STRUCTURE RECOVERY
58 MANDAGUAI POÇOS ARTESIANOS SP 8.019 224% 20 3 12 POÇOS ARTESIANOS / ARTESIAN WELLS
59 NETHERLAND ENGENHARIA PR 7.234 271% 10 3 12 IMPERMEABILIZAÇÃO / WATER PROOFING
60 ESAGUA ENGENHARIA RJ 5.693 -50% 100 10 n/a MANUTENÇÃO DE INSTALACOES / UTILITIES MAINTENANCE
61 PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES PR 5.480 0% 27 3 4 IMPERMEABILIZAÇÃO / WATER PROOFING
62 CONTESTE TECNOLOGIA DE MATERIAIS SP 3.892 31% 60 2 n/a CONTROLE TECNOLÓGICO / QUALITY CONTROL
63 AEROMAPA CARTOGRAFIA INFORMATICA E PROJETOS PR 3.363 18% 8 5 6 AEROLEVANTAMENTO / AERIAL SURVEYS

64 FARRULLA ENGENHARIA DE PISOS RJ 2.907 -18% 35 1 2 PISOS INDUSTRIAIS / INDUSTRIAL FLOORS

65 CONSTRUTORA BORÁ - CONSTRUÇÕES METÁLICAS MG 2.387 28% 30 5 n/a ESTRUTURAS METÁLICAS / STEEL STRUCTURES

66 KAZUTOSHI SHIBUYA SERV. TEC AGRIMENSURA SP 2.229 -23% 25 5 2 TOPOGRAFIA / TOPOGRAPH

67 RENTALMÁQUINAS MG 2.055 69% 10 5 5 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / EQUIPMENT RENTAL

68 IPS ENGENHARIA DE RIGGING SP 876 -31% 7 5 n/a RIGGING / RIGGING
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(*) Distribuição percentual do faturamento / (1) Receita Equivalente / (n/i) Não Informado / (n/a) não aplicável     
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Complexo Eólico localizado no interior do Rio Grande do Sul, 
erguido pela Seta Engenharia
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Os valores do ano de 2014 relativos a receita bruta e patrimônio líquido das empresas apresentadas neste ranking foram verificados pela PwC     

AEROLEVANTAMENTO / AERIAL SURVEYS

1
ESTEIO ENGENHARIA E 
AEROLEVANTAMENTOS

PR 70.241 11%

2
ENGEFOTO ENGENHARIA E 
AEROLEVANTAMENTOS

PR 49.153 47%

3
BASE AEROFOTOGRAMETRIA E 
PROJETOS

SP 13.580 -39%

4
AEROMAPA CARTOGRAFIA 
INFORMÁTICA E PROJETOS

PR 3.363 18%

ESTRUTURAS METÁLICAS / STEEL STRUCTURES

1 MILLS RJ 1.049.374 -21%

2 BRAFER CONSTRUÇÕES METÁLICAS PR 370.843 17%

3 MEDABIL RS 307.186 -61%

4 CODEME ENGENHARIA MG 262.250 -23%

5 METASA RS 249.868 -20%

6 MARTIFER CONSTRUÇÕES SP 169.321 -17%

7 ZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS PE 131.628 96%

8 BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA MT 118.472 48%

9 ALUFER SP 91.102 -32%

10 EMTEC CONSTRUÇÕES METÁLICAS SP 55.482 9%

11
CONSTRUTORA BORÁ -  
CONSTRUÇÕES METÁLICAS

MG 2.387 28%

FUNDAÇÕES / FOUNDATIONS

1 GEOSONDA SP 102.067 5%

2 BENAPAR PR 44.047 148%

3 KELLER BRASIL RJ 42.027 41%

4 SETE ENGENHARIA GO 32.086 52%

5 H MIRANDA ENGENHARIA MG 26.811 14%

6 GNG FUNDAÇÕES ESPECIAIS CE 23.489 -20%

7 ROCA FUNDAÇÕES SP 23.407 -21%

8 BASE FUNDAÇÕES  E INFRAESTRUTURAS SP 12.258 -13%

GEOTECNIA / GEOTECHNICAL WORKS

1 PROGEO MG 135.258 8%

2 GEOMECÂNICA RJ 74.569 -1%

3
SEEL - SERVIÇOS ESPECIAIS DE 
ENGENHARIA

RJ 66.081 176%

4 SOLOTRAT ENGENHARIA SP 40.035 -36%

5 CONTEMAT IMPERMEABILIZAÇÃO RJ 29.894 41%

6 ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA SP 29.630 32%

7 FUNDSOLO SP 27.411 31%

8 WYDE ENGENHARIA SP 14.036 20%

IMPERMEABILIZAÇÃO / WATER PROOFING

1 IMPERMEAR MG 21.457 47%

2 CASA SECA IMPERMEABILIZAÇÕES SP 17.731 -8%

3 NETHERLAND ENGENHARIA PR 7.234 271%

4 PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES PR 5.480 0%

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES / UTILITIES MAINTENANCE

1 RIP SERVIÇOS INDUSTRIAIS SP 849.166 37%

2 ÁLAMO ENGENHARIA RJ 108.502 2%

3 ESÁGUA ENGENHARIA RJ 5.693 -50%

POÇOS ARTESIANOS / ARTESIAN WELLS

1 HIDROPOÇOS MG 33.007 6%

2
DH PERFURAÇÃO DE 
POÇOS

SP 14.692 -9%

3
MANDAGUAI POÇOS 
ARTESIANOS

SP 8.019 224%

RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS / STRUCTURE RECOVERY

1
CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
ENGENHARIA

RJ 210.060 -24%

2 RETECH MG 31.445 30%

3 CONSTRUTORA G-MAIA MG 23.493 -16%

4 TEPREM ENGENHARIA RJ 10.251 27%
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Os valores do ano de 2014 relativos a receita bruta e patrimônio líquido das empresas apresentadas neste ranking foram verificados pela PwC     

RIGGING / RIGGING

1 MAKRO ENGENHARIA CE 203.982 -2%

2
GUINDASTEC GUINDASTES E 
SERVICOS TÉCNICOS 

SP 25.728 -11%

3 IPS ENGENHARIA DE RIGGING SP 876 -31%

RESÍDUOS SÓLIDOS / WASTE MANAGEMENT

1 VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL RJ 573.446 12%

2
LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO 
PAULO - LOGA

SP 443.603 11%

3 ESSENCIS SP 339.126 -7%

4 CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG 24.981 -36%

OUTRAS ATIVIDADES / OTHERS ACTIVITIES

1 ISOESTE GO 369.726 12% EDIFICAÇÕES PRÉ-FABRICADAS / PREFAB BUILDINGS

2
SH FÔRMAS, ANDAIMES E 
ESCORAMENTOS

RJ 209.431 9% FORMAS PARA CONCRETO / CONCRETE FORMS

3 ROHR SP 139.023 -8% ESTRUTURAS TUBULARES / SHORING SYSTEMS

4 ARCLIMA ENGENHARIA PE 117.416 33% SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO / AIR CONDITIONING SYSTEMS

5 FAST ENGENHARIA E MONTAGENS SP 87.673 1% ESTRUTURAS TUBULARES / SHORING SYSTEMS

6 LAVRITA SP 82.150 125% ENGENHARIA AMBIENTAL / ENVIROMENTAL ENGINEERING

7 MANOEL MARCHETTI SC 66.848 16% EDIFICAÇÕES PRÉ-FABRICADAS / PREFAB BUILDINGS

8 BRASITEST SP 39.611 7% CONTROLE TECNOLÓGICO / QUALITY CONTROL

9
ENOTEC ENGENHARIA OBRAS E 
TECNOLOGIA

SP 34.257 16% TRAVESSIAS NÃO DESTRUTIVAS / TRENCHLESS TECHNOLOGY

10
MAKER ENGENHARIA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE ISOLANTES

SP 29.375 83% PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO / FIRE PROTECTION

11 TECBARRAGEM CONSTRUÇÕES SP 18.715 27% FORMAS PARA CONCRETO / CONCRETE FORMS

12 TEMEC - FORMAS E ESCORAMENTOS MG 13.125 88% LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / EQUIPMENT RENTAL

13
CONTESTE TECNOLOGIA DE 
MATERIAIS

SP 3.892 31% CONTROLE TECNOLÓGICO / QUALITY CONTROL

14 FARRULLA ENGENHARIA DE PISOS RJ 2.907 -18% PISOS INDUSTRIAIS / INDUSTRIAL FLOORS

15
KAZUTOSHI SHIBUYA SERV. TEC. 
AGRIMENSURA

SP 2.229 -23% TOPOGRAFIA / TOPOGRAPH

16 RENTALMÁQUINAS MG 2.055 69% LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / EQUIPMENT RENTAL
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POSITION PÁGINA/PAGE EMPRESA/COMPANY POSIÇÃO/

POSITION PÁGINA/PAGE EMPRESA/COMPANY POSIÇÃO/
POSITION PÁGINA/PAGE

A.R.G. 10 258
A.YOSHII ENGENHARIA 46 260
A.YOSHII MARINGÁ 74 262
A1 ENGENHARIA E GERENCIAMENTO 75 272
AEROMAPA CARTOGRAFIA INFORMATICA 
E PROJETOS 63 276

AFONSO FRANÇA ENGENHARIA 58 260
ÁLAMO ENGENHARIA 20 275
ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO 127 264
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA 40 276
ALPHATEC 32 267
ALUFER 22 275
AMARNO ENGENHARIA 138 265
ANDRADE ALMEIDA 124 264
ANDRADE GUTIERREZ 4 258
ANDRADE RIBEIRO 122 264
AP CONSULTORIA E PROJETOS 78 272
AQ PROJETOS 89 274
ARCADIS LOGOS 3 268
ARCLIMA ENGENHARIA 19 275
ARCO PROJETOS 102 274
ARGUS PRODUTOS E SISTEMAS CONTRA 
INCENDIO 28 267

AUGUSTO VELLOSO 104 263
AUSENCO 51 270
AZEVEDO & TRAVASSOS 56 260
BASE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS 54 276
BASE FUNDAÇÕES E INFRA ESTRUTURAS 56 276
BECK DE SOUZA ENGENHARIA 55 270
BENAPAR 31 275
BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA 18 275
BIT ENGENHARIA 86 274
BN ENGENHARIA 83 262
BRAFER CONSTRUÇÕES METÁLICAS 5 275
BRASITEST 34 275
CALÇADA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS 16 258

CAMARGO CORRÊA 3 258
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN 
ENGENHARIA 9 258

CASA SECA IMPERMEABILIZAÇÕES 51 276
CASAALTA CONSTRUÇÕES 43 259
CDG CONSTRUTORA 118 264
CESBE 41 259
CETENCO ENGENHARIA 52 260
CH2M HILL 40 270
CHEMIN 150 265
CHEMTECH SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
E SOFTWARE 11 268

CIMCOP 78 262
CIVILPORT ENGENHARIA 61 260
CLÁUDIO PUGA & ENGENHEIROS 
ASSOCIADOS 101 274

CLB ENGENHARIA & CONSULTORIA 84 272
CMO CONSTRUTORA 106 263
COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE 
PROJETOS 19 268

COBRAPI 53 270
CODEME ENGENHARIA 9 275
COGELTA CONSTRUÇÕES GERAIS 139 265
COLLEM CONSTRUTORA MOHALLEM 101 263
COMPOR ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO 106 274
CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
ENGENHARIA 11 275

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA 2 268
CONNECTOR ENGENHARIA 29 267
CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 62 260
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS 45 276

CONSTRAN 13 258
CONSTRUCAP 7 258
CONSTRUTORA AMARO 156 265
CONSTRUTORA ANDRADE MENDONÇA 125 264
CONSTRUTORA ÁPIA 59 260
CONSTRUTORA ATERPA 42 259
CONSTRUTORA ATLANTA 141 265
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO 20 258
CONSTRUTORA BETA 137 265
CONSTRUTORA BORÁ - CONSTRUÇÕES 
METÁLICAS 65 276

CONSTRUTORA DELMAN 134 264
CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES 47 260
CONSTRUTORA G-MAIA 46 276
CONSTRUTORA MARQUISE 31 259
CONSTRUTORA MBIGUCCI 136 265
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT 1 258
CONSTRUTORA PASSARELLI 48 260
CONSTRUTORA PELOTENSE 119 264
CONSTRUTORA PREMOLD 116 264
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO 2 258
CONSTRUTORA R.YAZBEK 147 265
CONSTRUTORA RIBEIRO CARAM 92 263
CONSTRUTORA SOLIDUM 131 264
CONSTRUTORA STEIN 102 263
CONSTRUTORA SUCESSO 57 260
CONSTRUTORA TERRAYAMA 99 263
CONSTRUTORA VALE VERDE 121 264
CONSTRUTORA VIERO 112 264
CONSTRUTORA YAZIGI 152 265
CONSULTRIX 82 272
CONTEMAT ENGENHARIA E GEOTECNIA 39 276
CONTER 103 263
CONTESTE TECNOLOGIA DE MATERIAIS 62 276
CONTROL TEC GERENCIAMENTO DE OBRAS 67 272
COWAN 35 259
CR ALMEIDA OBRAS 28 259
CSL CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 
ECONOMIA 80 272

CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA 45 259
DALCON ENGENHARIA 91 274
DAN HEBERT ENGENHARIA 64 260
DATUM CONSULTORIA E PROJETOS 110 274
DELP ENGENHARIA MECÂNICA 15 266
DH PERFURAÇÃO DE POÇOS 52 276
DIMENSIONAL ENGENHARIA 53 260
DIRECIONAL ENGENHARIA 8 258
DOMINUS ENGENHARIA 113 264
DORIS ENGENHARIA 42 270
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS 7 268
EBE - EMPRESA BRASILEIRA DE 
ENGENHARIA 4 266

EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA, 
INDÚSTRIA E SANEMENTO 154 265

EBSE ENGENHARIA DE SOLUÇÕES 8 266
ECM PROJETOS INDUSTRIAIS 33 270
ECOCIL INCORPORAÇÕES 84 262
ECR ENGENHARIA 77 272
EGIS - ENGENHARIA E CONSULTORIA 48 270
EGIS AEROSERVICE 99 274
EGIS LENC 24 268
EGT ENGENHARIA 65 272
ELCO 31 267
ELGLOBAL CONSTRUTORA 93 263
EMA ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE 96 274
EMCCAMP RESIDENCIAL 38 259
EMPA SERVIÇOS DE ENGENHARIA 51 260

EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA 
DE INFRAESTRUTURA 44 270

EMSA 54 260
EMTEC CONSTRUÇÕES METÁLICAS 29 275
ENCOP ENGENHARIA 98 274
ENESCIL ENGENHARIA DE PROJETOS 71 272
ENGEFOTO ENGENHARIA E 
AEROLEVANTAMENTOS 30 275

ENGENHARIA E COMERCIO 
BANDEIRANTES 71 262

ENGEP ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO 130 264
ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA 93 274
ENGEVIX ENGENHARIA 1 268
ENGEXATA ENGENHARIA 108 263
ENGINEERING 37 270
ENOTEC ENGENHARIA OBRAS E TECNOLOGIA 35 276
EPC CONSTRUÇÕES 91 263
EPC ENGENHARIA 23 268
EPT - ENGENHARIA E PESQUISAS 
TECNOLÓGICAS 36 270

EQUIPAV ENGENHARIA 60 260
ERNESTO WOEBCKE 123 264
ESAGUA ENGENHARIA 60 276
ESSE - ENGENHARIA 77 262
ESSENCIS 7 275
ESTEIO ENGENHARIA E 
AEROLEVANTAMENTOS 26 275

EZTEC 15 258
FALCÃO BAUER 9 268
FARRULLA ENGENHARIA DE PISOS 64 276
FAST ENGENHARIA E MONTAGENS 23 275
FIDENS ENGENHARIA 44 259
FLUXO ENGENHARIA 111 274
FÓRMULA PROJETOS ESTRUTURAIS 112 274
FUNDSOLO 42 276
GALVÃO ENGENHARIA 5 258
GB GABRIEL BACELAR CONSTRUÇÕES 87 262
GEMON - GERAL DE ENGENHARIA E 
MONTAGENS 24 267

GEOCOMPANY 97 274
GEOMECÂNICA 25 275
GEOMÉTRICA ENGENHARIA 60 272
GEOSISTEMAS ENGENHARIA E 
PLANEJAMENTO 57 272

GEOSONDA 21 275
GERAES CONSTRUTORA 114 264
GÉRANCE 100 274
GHENOVA BRASIL ENGENHARIA 83 272
GNG FUNDAÇÕES ESPECIAIS 47 276
GOETZE LOBATO ENGENHARIA 63 260
GOMES LOURENÇO 115 264
GRIFA ENGENHARIA 109 274
GRUPO PACAEMBU 100 263
GRUPO TECNOMONT 13 266
GTEL - GRUPO TÉCNICO DE 
ELETROMECÂNICA 16 266

GUINDASTEC GUINDASTES E SERVICOS 
TÉCNICOS 44 276

H MIRANDA ENGENHARIA 43 276
HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA 65 260
HERSA ENGENHARIA 17 266
HIDROPOÇOS 36 276
HOCHTIEF DO BRASIL 26 259
I M COMÉRCIO E TERRAPLENAGEM 128 264
IMC SASTE 7 266
IMPACTO CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
GERAIS 149 265

IMPERMEAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA 49 276
INCORP CONSULTORIA E ASSESSORIA 73 272
INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO 111 263
INTEGRAL ENGENHARIA 25 259
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INTERTECHNE 10 268
IPS ENGENHARIA DE RIGGING 68 276
ISOESTE 6 275
ISOTEC MONTAGENS INDUSTRIAIS 25 267
IVAI ENGENHARIA 76 262
J DANTAS 110 263
J.MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS 24 259
JACOBS GUIMAR 20 268
JBR ENGENHARIA 69 272
JKMF 95 274
JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES 68 260
JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO 39 259
JPPA GERENCIAMENTO E PROJETOS 81 272
KALLAS INCORPORAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES 98 263

KAZUTOSHI SHIBUYA SERV. TEC 
AGRIMENSURA 66 276

KELLER BRASIL 32 275
KL ENGENHARIA 66 272
KTY ENGENHARIA 47 270
L MARQUEZZO CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS 72 262

LAFEM ENGENHARIA 95 263
LAMB CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 126 264
LAVITTA ENGENHARIA CIVIL 96 263
LAVRITA 24 275
LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA 32 270
LEÃO ENGENHARIA 40 259
LEME ENGENHARIA 8 268
LIDERMAC 88 262
LINTRA 27 267
LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO - LOGA 4 275
LYON ENGENHARIA COMERCIAL EIRELI 30 270
M BORGES ENGENHARIA 151 265
MACROFAST CONSTRUTORA E SERVIÇOS 23 267
MAGNA ENGENHARIA 45 270
MAIA MELO ENGENHARIA 31 270
MAKER ENGENHARIA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE ISOLANTES 41 276

MAKRO ENGENHARIA 13 275
MANDAGUAI POÇOS ARTESIANOS 58 276
MANOEL MARCHETTI 27 275
MARCO XX CONSTRUÇÕES 133 264
MARQUES CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA 85 262

MARTIFER CONSTRUÇÕES 14 275
MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE 27 259
MATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 34 259
MATHIAS ENGENHARIA 30 267
MCA AUDITORIA E GERENCIAMENTO 46 270
MCM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS 14 266
MEDABIL 8 275
MENDES JÚNIOR 12 258
MERCURIUS ENGENHARIA 90 263
METALURGICA CARDOSO 142 265
METASA 10 275
MÉTODO POTENCIAL ENGENHARIA 11 258
MHA ENGENHARIA 43 270
MILLS 1 275
MILPLAN ENGENHARIA 5 266
MILPLANEIMISA 22 267
MINERBO-FUCHS ENGENHARIA 61 272
MIP EDIFICAÇÕES 129 264
MIP ENGENHARIA 6 266
MONTCALM MONTAGENS INDUSTRIAIS 3 266
MONTPLAM CONSTRUCÕES 20 267
MOURA DUBEUX ENGENHARIA 17 258
MPB SANEAMENTO 63 272

MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAS 2 266
MRV ENGENHARIA 6 258
MV ESCRITÓRIO DE PROJETOS 108 274
N&A CONSULTORES 52 270
NETHERLAND ENGENHARIA 59 276
NIPLAN ENGENHARIA 1 266
NÚCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA 18 268
OTZ ENGENHARIA 70 272
PATRIMAR 30 259
PAULITEC CONSTRUÇÕES 67 260
PAVIA BRASIL 107 263
PCE ENGENHARIA 21 268
PEDRASUL 155 265
PERNAMBUCO CONSTRUTORA 49 260
PERVILLE ENGENHARIA E 
EMPREENDIMENTOS 69 262

PETRA ENGENHARIA 92 274
PHD ENGENHARIA 107 274
PLAENGE 37 259
PLAENGE INDUSTRIAL 35 267
PLANAVE 22 268
PLANEM ENGENHARIA E ELETRICIDADE 21 267
PLANEX SA CONSULTORIA DE 
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 54 270

PLANO&PLANO CONSTRUÇÕES E 
PARTICIPAÇÕES 153 265

PLANSERVI ENGENHARIA 16 268
POYRY TECNOLOGIA 13 268
PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES 61 276
PRO DOMO CONSTRUTORA 148 265
PRODEC 64 272
PROGEN 4 268
PROGEO 16 275
PROJECTUS CONSULTORIA 26 268
PROJEL 29 270
PROJETA CONSULTORIA 94 274
PROJETAR ENGENHARIA 103 274
PROJETEC PROJETOS TÉCNICOS 35 270
PROMAPEN ENGENHARIA 104 274
PROMON ENGENHARIA 6 268
PROSUL PROJETOS, SUPERVISÃO E 
PLANEJAMENTO 17 268

QUALIDADOS ENGENHARIA 14 268
QUALIENG 11 266
RACIONAL ENGENHARIA 19 258
RENTALMÁQUINAS 67 276
RETA ENGENHARIA 58 272
RETECH SERVIÇOS ESPECIAIS DE 
ENGENHARIA 38 276

RIDARP 132 264
RILE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS 34 267
RIO VERDE ENGENHARIA 23 259
RIP SERVIÇOS INDUSTRIAIS 2 275
ROCA FUNDAÇÕES 48 276
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 144 265
ROHR 15 275
S. A. PAULISTA 21 258
SALAS - CONSTRUTORA E IMOBILIARIA 146 265
SANHIDREL ENGEKIT 18 266
SBS ENGENHARIA 82 262
SCOPUS CONSTRUTORA & 
INCORPORADORA 81 262

SEEL - SERVIÇOS ESPECIAIS DE 
ENGENHARIA 28 275

SEI ENGENHARIA 41 270
SENGEL CONSTRUÇÕES 117 264
SENHA ENGENHARIA & URBANISMO 72 272
SERGIO PORTO ENGENHARIA 135 264
SERPEN - SERVIÇOS E PROJETOS DE 
ENGENHARIA. 76 272

SERT ENGENHARIA 19 267
SERTENGE 36 259
SERVENG CIVILSAN 14 258
SETA ENGENHARIA 86 262
SETE ENGENHARIA 37 276
SETEC HIDROBRASILEIRA 68 272
SETEP CONSTRUÇÕES 66 260
SETEPLA 49 270
SGS ENGER 38 270
SH FÔRMAS, ANDAIMES E 
ESCORAMENTOS 12 275

SISTEMA PRI ENGENHARIA 15 268
SOLOTRAT ENGENHARIA 33 275
SOLUTEC ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 113 274
SONDOTÉCNICA 12 268
SONEL 143 265
SPEC PLANEJAMENTO ENGENHARIA 
CONSULTORIA 50 270

SPHE ENGENHARIA 90 274
SPM ENGENHARIA 87 274
STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA 25 268
SULCON 105 263
SULTEPA 145 265
TABOCAS PARTICIPAÇÕES 
EMPREENDIMENTOS 9 266

TAMASA ENGENHARIA 70 262
TARJAB 94 263
TCRE ENGENHARIA 62 272
TECBARRAGEM CONSTRUÇÕES 50 276
TECKMA ENGENHARIA 10 266
TELSIGN CONSULTORIA 79 272
TEMEC - FORMAS E ESCORAMENTOS 55 276
TEMON TÉCNICA DE MONTAGENS E 
CONSTRUÇÕES 12 266

TEP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA 97 263
TEPREM ENGENHARIA 57 276
TERRAM ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA 109 263
TESSLER ENGENHARIA 59 272
TEXTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA 88 274
THÁ ENGENHARIA 33 259
THEMAG 28 268
TIISA 55 260
TIME-NOW ENGENHARIA 34 270
TODA 50 260
TONIOLO, BUSNELLO 29 259
TRANENGE CONSTRUÇÕES 120 264
TÜV SÜD BUREAU DE PROJETOS 39 270
U&M MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO 32 259
UNIDEC 105 274
URBANIZA 56 270
V2 CONSTRUÇÕES 140 265
VALE DO RIO NOVO 75 262
VANGUARD HOME 73 262
VETEC ENGENHARIA 27 268
VETOR TECNOLOGIA 33 267
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 79 262
VIA ENGENHARIA 18 258
VILASA CONSTRUTORA 80 262
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL 3 275
VIZCA ENGENHARIA E CONSULTORIA 85 274
WALM ENGENHARIA E TECNOLOGIA 
AMBIENTAL 74 272

WH ENGENHARIA 26 267
WORLEYPARSONS 5 268
WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 22 259
WYDE ENGENHARIA 53 276
YTICON 89 262
ZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS 17 275
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Sta. Efigênia • CEP 30150-330
Tel.: 55-31-3241-1976

SALVADOR – BA
Rua Dr. José Peroba, 325 - Sala 1106 - 11º Andar
STIEP • CEP 41.770-235
Tel.:55-71-3232-6969

DIADEMA - SP
Rua Vinte e Seis de Abril, 96. 
Jardim Canhema • CEP: 09941-470 • Tel. 55-11-5563-3440

projel engenharia
HÁ 44 ANOS OFERECENDO SOLUÇÕES

ATIVIDADES SOCIOAMBIENTAIS

• Implantação e execução de programas 
Socioambientais

• Fiscalização de obras e de programas 
Socioambientais

• Serviços de Assistência Social aplicada em 
programas de Recursos Humanos e SMS

• Serviços de Assistência Técnica e Social às 
pessoas afetadas por novos empreendimentos

OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS E 
RODOVIÁRIOS

• Gerenciamento, Operação e Inspeção de Tráfego 
Rodoviário e Urbano

• Serviços de Atendimento ao Usuário em Rodovias 
e Vias Urbanas

• Operação de Praças de Pedágios
• Operação de Postos de Pesagem de Veículos 

Rodoviários de Carga (Fixos e Móveis)
• Operação de Sistemas de Controle de Velocidade 

(Radar) e de leitura Automática de Placas (OCR)

ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA

• Projetos
• Gerenciamento e Supervisão de Obras
• Instrumentação
• Sondagens
• Levantamentos Topográficos

ENGENHARIA PARA REFINARIAS, DUTOS E 
HIDRELÉTRICAS

• Projetos, Fiscalização e Gerenciamento
• Fiscalização de SMS - Segurança e Saúde no Trabalho 

(OHSAS 18.001) e Meio Ambiente (ISO 14.001) em 
Refinarias e Faixas de Dutos de Óleo, Gás e 
Mineriodutos 

• Sondagem Subterrânea de Dutos 
• Operação de Estações Sismográficas
• Instrumentação
• Topografia e Batimetria
• Diagnóstico, Monitoramento e Remediação Ambiental
• Avaliação de Risco à Saúde humana
• Planejamento de Paradas para Manutenção de 

Refinarias
• Apoio à Manutenção Industrial
• Apoio à Transferência e Estocagem de Combustíveis
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EMPRESA

 A Rio Verde Engenharia é uma empresa de 
construção civil e incorporação imobiliária, com 
empreendimentos que se diferenciam pelo pa-
drão de qualidade - do projeto até o acabamento 
- apoiados nos pilares da sustentabilidade e tam-
bém na transparência no relacionamento com os 
clientes. Com mais de 30 anos de mercado, a em-
presa possui obras em todo o país e adota uma 
metodologia executiva própria, sendo referência 
na execução de projetos, na racionalização de cus-
tos e no cumprimento de prazos.

Empreendimento comercial Head Tower em Piracicaba - SP

 Respeitar o meio ambiente e as comuni-
dades onde atua está na essência da Rio Verde, 
por isso a empresa adota medidas rígidas de con-
trole de resíduos, descarte correto de materiais e 
utilização de tecnologias menos poluentes, para 
que assim os projetos sejam cada vez mais sus- 
tentáveis. Tanto é que a Rio Verde foi a primeira em-
presa do interior paulista a receber a Certificação 
AQUA-HQE que atesta a Alta Qualidade Ambiental 
de seus empreendimentos imobiliários.

Fachada do Museu da Imagem e do Som (MIS) na orla de Copacabana - RJ Estação de tratamento de água, na Companhia Siderúrgica do Pecém
em São Gonçalo do Amarante - CE

Av. Carlos Kuntz Busch, 601
Bairro Parque Egisto Ragazzo - Limeira - SP
CEP: 13485-346 
Telefone: (19) 3446-8555
E-mail: canal@rioverde.com.br
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