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E d i t O r i a l

Nunca, jamais nesse País, revolveu-se tanta lama 
— com os principais envolvidos no meio político ainda 
fazendo de conta que não é com eles. Mesmo a grave 
crise econômica não os demove da vontade de salvar a 
própria pele, custe o que custar. A política está tão car-
comida que é quase impossível imaginar quem se man-
teve íntegro. Provavelmente ninguém.

Então vamos varrer pelo voto todos esses nomes que 
se valeram de seus cargos públicos para enriquecimento 
próprio, por décadas. Vamos aplicar a Lei da Ficha Limpa 
para quem quiser se candidatar no próximo pleito. Os 
agentes privados da economia que mancomunaram com 
eles, que sejam punidos conforme a lei. Precisamos con-
cluir esse processo e virar a página.

Como será a nova política?  Vão atuar novos perso-
nagens e talvez inexperientes, mas com o beneplácito 
da dúvida de que podem acertar, mesmo com erros. Va-
mos recorrer aos meios empresariais e acadêmicos, em 
busca de novas figuras. Adotemos de forma extensiva a 
tecnologia da informação, de modo que possamos ras-
trear por meio eletrônico cada real pago pelo governo 
— nos três níveis. Quem quiser trabalhar no ou com o 
governo, já autoriza pleno acesso de seus dados bancá-
rios ao Tribunal de Contas.

Todos os contratantes públicos colocarão os seus 
contratos de obras e aquisições nos portais de Trans-
parência, porque não existe fiscal mais competente do 
que a população. As obras terão que cumprir orçamento, 
prazo e padrões de qualidade conforme ABNT, e o exe-
cutante terá que dar garantia pelos prazos estipulados 
pelo Código Civil. 

O próprio Tribunal de Contas precisa ser repensado 
e as empresas de engenharia e seus quadros devem por 
em prática o chamado compliance.

Imaginemos que velhos engenheiros estejam rindo, 
a essa altura, pela utopia aqui colocada. Mas a força 
maior que move a humanidade é o poder da renovação 
— porque o tempo não permite que nada fique estático 
e imutável. Tudo envelhece e acaba. 

Chega o novo e existe a possibilidade — por pequena 
que seja — de que pode ser o início de outra era em ter-
mos éticos, em que o bem comum tenha mais valor do 
que o individual. Sem que isso seja privilégio de partidos 
políticos e governantes. Abaixo a velha política — viva 
o novo!

É preciso recomeçar — e virar a página

A engenharia brasileira se desgasta com três pragas há décadas: obras atrasadas ou paralisadas,  
aditivos contratuais milionários e má qualidade. Corrupção é caso de polícia

www.liebherr.com.br
info.lbr@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction

Viva o Progresso.
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F ó r u m  d a  E n g E n h a r i a

Polierg atende dois importantes projetos no País
A Polierg, fabricante de tubos e conexões, participa atual-

mente de dois importantes projetos no País. Um é de uma adu-
tora de PEAD (polietileno de alta densidade) em uma planta de 
minério de ferro. O outro projeto é a implantação de uma tubu-
lação de gás de poliamida no Nordeste.

A adutora está sendo implementada na planta de minério da 
Anglo American, em Conceição de Mato Dentro (MG). A Polierg 
forneceu 1.800 m de tubulação em PEAD para ser instalada em 
trecho em superfície, que integra o sistema de captação de água 
recuperada da barragem de rejeitos do complexo.

O sistema de captação de água recuperada atualmente em 
operação na barragem de rejeitos é composto por dois subsis-
temas. Um dos subsistemas é de captação por balsa, com seis 
bombas centrífugas horizontais e verticais.

Esse sistema de captação de água recuperada na barragem de 
rejeitos foi definido pela Anglo American que deve ter vazão de 
5.100 m³/h, representando o repotenciamento hidráulico de todo 
sistema de captação e adução de água recuperada.

Assim, na maior parte desse sistema de captação de água 
recuperada está sendo adotada tubulações em PEAD (polietileno 
em alta densidade), fornecidas pela Polierg. O trecho a ser instala-
da a tubulação compreende entre as estacas 0 a 42 da barragem.

Cada seção da tubulação mede 6 m ou 12 m. O produto for-

necido à mineradora possui diâmetro de 710 mm e espessura de 
64,5 mm, pertencente à classe PN16 - ou seja, 16 bar.

A instalação do PEAD foi levada em consideração por que 
em um futuro alteamento da barragem ela deverá ocorrer na 
estaca 42, e a tubulação em PEAD garantirá mais flexibilidade à 
manobra, já que sua densidade é menor que as tubulações con-
vencionais de aço e ferro fundido, além de ter grande capacidade 
de deflexão e adequação ao terreno.

O material foi especificado ainda em função da maior faci-
lidade na flutuação, conectando a saída do header de captação 
até o acesso. A solução da Polierg foi empregada também no 
projeto por que tem alta resistência em terreno com elevado grau 
de abrasão, e ótimas características hidráulicas.

GÁS
O outro projeto envolvendo fornecimento da Polierg, em par-

ceria com a empresa alemã Evonik, é para a Companhia de Gás do 
Ceará (Cegás). Trata-se de tubulação de poliamida PA12 (até 12 
kg), a ser instalada em um trecho subterrâneo de 24 km, ligando 
uma planta de biogás em aterro localizado em Caucaia, a um 
ponto de transformação de gás metano em gás natural, em For-
taleza. Trata-se de um dos maiores projetos desse tipo no mundo.

A iniciativa foi viabilizada com tubos de poliamida devido ao 
custo, mais em conta do que se fosse adotada com aço, como ainda 
é comumente usado neste segmento. O tubo de poliamida possui 
vantagem de ter em suas propriedades proteção catódica (combate 
à corrosão), diferente de outras soluções, garantindo durabilidade.

O tubo de poliamida é fornecido para Cegás em seção de 
12 m e diâmetro de 160 mm, com capacidade de 16 bar, outra 
característica importante, pois pode trabalhar com alta pressão 
acima da média da norma brasileira.

Construtora usa software para solucionar não conformidades na obra
Com o objetivo de garantir controle nas verificações e obter in-

dicadores que certifiquem a qualidade dos serviços no canteiro, a 
Engebel Construção adotou o módulo Qualidade do Mobuss Cons-
trução, desenvolvido pela catarinense Teclógica. Com a tecnologia, 
a construtora garantiu a resolução de 99% das não conformidades.

“Identificamos a necessidade do uso de um sistema que agi-
lizasse nossos projetos e também nos proporcionasse, quase que 
instantaneamente, o controle de tudo o que estava ocorrendo 
na obra. Com a implementação do software conseguimos esse 
gerenciamento, o que está contribuindo para a criação de uma 
cultura focada na qualidade junto aos líderes das frentes de ser-
viço”, destaca o analista de Qualidade da Engebel, Amós Silva do 

Cazal. De acordo com os relatórios de atendimento aos padrões 
de qualidade - as chamadas Fichas de Verificação de Serviços 
(FVS) -, houve um aumento de cerca de 70% nas realizações e 
nos registros das obras desenvolvidas pela construtora. 

Após quatro meses utilizando a solução da Teclógica, a Enge-
bel afirma que os reports enviados diariamente ao engenheiro re-
sidente com todos os registros são um dos fatores determinantes 
para a solução das não conformidades, já que é possível garantir 
que sejam acompanhadas até a finalização.

A Engebel é uma construtora com sede em Lucas do Rio Verde 
(MT), com diversos trabalhos desenvolvidos para a indústria do 
agronegócio.
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CONHEÇA A 
FAMÍLIA DE 
PRODUTOS 

AMMANN

Ammann do Brasil, Av. Ely Correa, 2500 / Pavilhões 21 & 22, Bairro Sitio Sobrado,  
CEP: 94180-452 Gravataí -RS- Brasil, Tel. + 55 51 3945 2200, info.abr@ammann-group.com
Para obter mais informações sobre produtos e serviços, visite : www.ammann - group.com
GMP-1292-00-P2 | © Ammann Group

•	Inovação que aumenta a produtividade e a eficiência dos equipamentos; melhorando 
consideravelmente o resultado final

•	Peças e componentes que garantem uma longa vida útil, criando a melhor relação custo-benefício

•	O comprometimento de um negócio familiar que prospera na indústria de construção por 
quase 150 anos mantendo hoje em dia as mesmas promessas – e conhecendo o que os clientes 
necessitarão amanhã

MAXIMIZE SEU INVESTIMENTO
Qual a semelhança entre o compactador de placa, o menor compactador,  
a usina de asfalto de maior capacidade de produção e todos os outros produtos do 
portfolio de Equipamentos da Ammann ?



F ó r u m  d a  E n g E n h a r i a

Ampliação da Fibria tem solução pioneira na execução da ETE

Empresa de TI na área de construção lança versão avançada de ERP

O projeto Horizonte 2 de ampliação da uni-
dade da Fibria, em Três Lagoas (MS), tornou a 
planta uma das maiores do mundo de produção 
de celulose. 

A fim de atender as empresas envolvidas na 
execução da obra, como a Fortes Engenharia, 
HTB, Afonso França Engenharia, Cesbe, A. Yoshii 
Engenharia e Construções, Tucumann Engenharia 
e Lavita Engenharia Civil, a SH, empresa de loca-
ção de fôrmas e escoramento, forneceu algumas 
soluções nos diversos trechos, gerando aumento 
de produtividade e qualidade de obra. 

Entre essas soluções, incluem-se os equipamen-
tos Concreform SH, Tekko, Topec SH, LTT, LTT Ex-
tra, andaime Modex, andaime fachadeiro, escada 
modular, Lumisystem, além de tubos e braçadeiras.

Carlos Batalha, gerente comercial da SH, 
conta que a obra é pioneira no Brasil no uso de 
paredes pré-moldadas na execução da estação de 
tratamento de efluentes (ETE).

“Estudamos a seis mãos com a empresa Fortes Engenharia 
uma solução de estroncamento de placas de quase 11 m de altura 
com pesos que chegam a mais de 27 t. Como solução de esco-
ramento dessa estrutura, utilizamos um dos equipamentos mais 

A Mega Sistemas Corporativos, empresa desenvolvedora de 
softwares de gestão, lançou versão avançada de seu ERP (En-
terprise Resource Planning ou Sistema de Gestão Empresarial). 
Trata-se da plataforma Planier, que disponibiliza todo o sistema 
100% na web. 

Um dos objetivos dessa nova versão é proporcionar maior fa-
cilidade de acesso aos seus usuários, conta Marcos Malagola, 
diretor de Produtos da Mega.  “A nova interface foi desenvolvida 
a partir de nossa experiência com o usuário”, diz. A plataforma 
permite atualizações pontuais sem necessidade de ter que baixar 
programas completos no sistema.

O Mega Planier conta com mais de 40 novidades, incluin-
do portal de aprovações, uma ferramenta que facilita o fluxo 
de aprovações de diferentes documentos em um só lugar. Além 
disso, uma funcionalidade que permite que os usuários acessem 
visões operacionais consolidadas e pré-filtradas de acordo com 
seu perfil. Marcos explica que cada vez mais se busca soluções 
tecnológicas mais simples e de fácil gestão.

A empresa de software tem grande atuação na construção, 

sofisticados da SH, o Lumisystem escoras de alumínio com 10 m 
de comprimento contraventadas com frames para dar rigidez ao 
conjunto”, explica o gerente comercial.

A previsão é que a nova linha de produção da Fibria entre em 
operação até o final deste ano.

representando 55% de seus negócios –  20% estão na área de 
manufatura, 15% em serviços e o restante em outros segmentos, 
como agricultura.

O ERP da Mega Sistemas conta hoje com 22 módulos. “A evolução 
dos módulos começou com coleta de dados em canteiro de obras, 
e hoje está mais em análise de dados”, explica Marcos Malagola. 

O executivo acrescenta que a necessidade de entendimento de 
processos dentro das empresas também se tornou preponderan-
te, com a TI tendo papel relevante em facilitar isso. A Mega conta 
hoje com 120 pessoas na área de desenvolvimento de soluções.

Atuando principalmente no mercado médio de incorporado-
ras, urbanismo e construção pesada, a Mega relaciona hoje em 
seu portfólio empresas como Passarelli, Heating Cooling, Eztec, 
Racional Engenharia, Trisul e Plaenge. 

A Mega, sediada em Itu, interior de São Paulo, foi fundada 
em 1985. Ano passado, faturou R$ 75 milhões – montante 10% 
maior do que em 2015. Em 2000, a empresa apostou na seg-
mentação na oferta de soluções e uma das áreas que mais se 
desenvolveu foi a de construção. (Augusto Diniz)
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F ó r u m  d a  E n g E n h a r i a  /  i n v E s t i m E n t O s

Energia eólica recebe aporte  
de R$ 1 bi da Votorantim

Dentro do programa de investimentos de R$ 3 bilhões para 
o Brasil e exterior da Votorantim para este ano, as iniciativas de 
energia eólica da companhia vão receber R$ 1 bilhão, concentra-
do no projeto Ventos do Piauí. São sete parques eólicos nesse Es-
tado na primeira etapa, capazes de gerar 206 MW, programados 
para serem comissionados no primeiro trimestre de 2018.

Prefeitura de BH lança programa  
de 123 obras somando R$ 1,6 bi

Deve começar em maio as licitações de um conjunto de obras 
pela prefeitura de Belo Horizonte (MG), na maioria de pequeno 
porte, entre habitação popular, saneamento, pavimentação viá-
ria, drenagem e contenção de encostas. Desse total, cerca de R$ 
600 milhões deverão ser aplicados ainda este ano.

FI-FGTS recebeu 34 propostas  
e vai eleger até 15 projetos

As 34 propostas recebidas pelo Fundo de Investimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS) abrangem 
energia, saneamento, portos, ferrovias e rodovias, os quais po-
derão ter aporte total de R$ 7 bilhões. Os 15 empreendimentos 
eleitos serão divulgados até maio.

Casino pode abrir até 28 lojas atacarejo este ano
Grupo Casino quer abrir até 28 lojas atacarejo – fusão de ata-

cado com varejo - ainda este ano. Seria mais do que o dobro das 
13 lojas Assaí inauguradas em 2016, privilegiando um segmento 
que cresce mais do que a média do setor. De seis a oito lojas serão 
construídas a partir do zero, sendo que o restante se processará a 
partir de reformas nos supermercados da bandeira Extra.

Mubadala ambiciona assumir 40% da Invepar
O fundo soberano de Abu Dhabi formatou proposta para as-

sumir os 24,4% da OAS, que serão transferidos para os credores, 
além de uma capitalização — que no final representaria cerca de 
40% da holding, que controla o aeroporto de Guarulhos (SP), a 
Linha Amarela e o MetrôRio, ambos na cidade do Rio de Janeiro. 
No balanço de 2016, a Invepar registrou lucro de R$ 409 milhões 
com a venda de uma concessão rodoviária no Peru. Sem essa 
transação, o prejuízo estimado seria de R$ 961 milhões. A receita 
líquida no ano atingiu R$ 4 bilhões.

São Paulo lança 1ª PPP para 13 mil moradias
A Secretaria de Habitação paulista lançou o primeiro edi-

tal de concorrência na modalidade de parceria público-privada 
(PPP), que visa erguer um complexo habitacional na confluência 
de Guarulhos, Arujá e Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, ur-
banizando uma área de 1,7 milhão m² para atende 39 mil mora-
dores. Se o contrato for assinado até o final do ano, o primeiro 
morador poderá se mudar em 2020.

Ministério autoriza projetos  
de transporte em Campinas (SP)

O Ministério das Cidades autorizou o início de projetos de 
mobilidade urbana na região de Campinas (SP). Serão dois proje-
tos contemplados. O primeiro atende os corredores Campo Gran-
de, Ouro Verde e Perimetral, com o custo de R$ 98 milhões do 
Orçamento Geral da União (OGU) e financiamento com juros sub-
sidiados de R$ 197 milhões. Envolve ainda a construção de apro-
ximadamente 32,2 km de corredores exclusivos e 4 km de cor-
redor preferencial de ônibus, no padrão Bus Rapid Transit (BRT).

Ainda com recursos do OGU, a segunda autorização prevê 
a elaboração de estudos que envolvam a implantação de outro 
corredor exclusivo de transporte urbano, com aproximadamente 
18 km de extensão, estações de parada e de transferência, bem 
como terminais de integração.

Acciona identifica oportunidade  
na área de saneamento

O diretor presidente da Acciona no Brasil, André Clark Julia-
no, disse que “o País apresenta diversas oportunidades de inves-
timento, com novos projetos greenfield e um grande mercado 
para expandir, atraindo o interesse de empresas como a Acciona”.

Segundo ele, há muito capital internacional disponível, o que pode 
acelerar essa interação entre o setor público e o privado, no contex-
to das Leis das Estatais e do Programa de Parcerias de Investimentos 
(PPI).  “Porém, para investir, precisamos de clareza nas responsabili-
dades e na regulação do setor, projetos mais estruturados, garantias 
e um melhor entendimento entre os setores público e privado. Os in-
vestidores estrangeiros deste setor se interessam por ativos maiores 
do que apenas disputar uma única concessão”, ressaltou o executivo. 
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F ó r u m  d a  E n g E n h a r i a  /  i n v E s t i m E n t O s

J.Macedo destina R$ 350 mi 
para upgrade de suas fábricas

Com financiamento do BNDES e outros bancos, a J. Macedo 
vai priorizar a modernização de suas unidades em Fortaleza (CE), 
Maceió (AL), Salvador (BA), Simões Filho (BA) e Londrina (PR), 
além de uma instalação portuária na capital baiana.

Mars acelera programa de R$ 500 mi
Tendo ampliado sua participação no mercado de chocolates 

para 6% com as marcas M&M’s, Twix e Snickers, a Mars vai ace-
lerar a expansão de sua fábrica em Guararema (SP), além de nova 
unidade administrativa, como parte do programa que vai aplicar R$ 
500 milhões até 2020. Outros investimentos estão feitos nas li-
nhas de ração Whiskas e alimentícias como Uncle Bem, somando 
um total estimado de R$ 1 bilhão.

MRV projeta 40 mil unidades residenciais 
entregues este ano

Se a construtora mineira realizar essa projeção em 2017, jun-
to com as 39 mil unidades entregues no ano anterior, terá atingi-
do 160 mil habitações aplicadas nos quatro anos recentes, levan-
do a MRV Engenharia à liderança em construção habitacional no 
mundo ocidental, segundo sua direção, e atrás apenas de poucas 
empresas do Japão e China. O volume de lançamentos deve se 
sustentar perante os investimentos em terrenos que chegaram a 
R$ 300 milhões em 2016, e vai somar R$ 400 milhões este ano. A 
empresa opera em 143 cidades do País.

Novas PCHs devem demandar R$ 240 mi

Segundo a ABRAPCH, associação que congrega os empreen-
dedores de PCHs de até 3 MW de potência, o setor deve consumir 
R$ 240 milhões nas centrais hidrelétricas em construção, que 
somam 30 MW de capacidade instalada no total. Existem 331 
PCHs em operação no País, que geram em conjunto 188,7 MW.

Licitação internacional pretende atrair 
investidor para Angra 3

Deverá ser realizado em 2018 uma licitação no mercado 
mundial para atrair investidores, para a retomada das obras da 
usina nuclear Angla 3 da Eletrobrás, que tem cerca de 60% de 
execução física. Segundo a estatal, a paralisação é mais cara do 
que a conclusão da usina nuclear. Grupos da Rússia e China mos-
traram interesse.

Carrefour prevê manter investimentos  
de 500 mi de euros

O Brasil deve ficar com a maior parte dos recursos, já que 
gerou receita de 12 bilhões de euros em 2016, como segundo 
maior mercado e com 16% da receita global da Carrefour, 
contra 2,5 bilhões de euros na Argentina. A varejista tem pre-
visão de abrir este ano 70 novas minilojas da bandeira Ex-
press. A rede Atacadão será ampliada e renovada, a exemplo 
dos hipermercados.

Accor aplica R$ 2 bi e abre 31 novos hotéis  
no País

O programa de investimentos da rede francesa Accor em 
2017 projeta a abertura de 40 novos hotéis na América do Sul, 
sendo 31 no Brasil, onde São Paulo é seu principal mercado no 
continente. O foco nos dois próximos anos será em hotéis de alto 
luxo, depois de ter consolidado sua rede econômica Ibis, que co-
locou em operação 36 unidades nos dois anos recentes. Buenos 
Aires e Bogotá também são avaliados.

Lançado edital para estudos sobre  
concessões de saneamento

Foram seis editais sobre concessões de água e esgotos no 
Pará, Amapá, Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Maranhão, para 
contratar estudos de consultoria em pregão eletrônico, pelo me-
nor preço. No total, 20 consultorias foram pré-qualificadas. As 
concessões são em geral de 20 anos, mas os estados podem optar 
por PPP ou privatização.

Shanghai Electric negocia com Eletrosul 
obras de R$ 3,3 bi

A estatal negocia com um dos maiores fabricantes de equipa-
mentos de energia da Ásia para investir na construção de 2.169 
km de linha de transmissão e 21 subestações, sendo oito novas 
e o restante ampliações, no Rio Grande do Sul. Os recursos de-
mandados pelas obras somam R$ 3,3 bilhões. A empresa chinesa 
tem receita de US$ 12,3 bilhões e possui ativos no valor de R$ 
25 bilhões.
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TESSLER ENGENHARIA.
GERENCIAMENTO E RESULTADOS.

A Tessler Engenharia é uma empresa de Gerenciamento de 
Projetos e Obras, especializada em Engenharia Industrial, 
Comercial, Farmacêutica, Projetos Portuários, Infraestrutura 
e Logística com sede na cidade de São Paulo e atuação em 
todo território nacional.

Com início das atividades em 1996, além de trazer dos seus 
sócios, experiência e profissionalismo, tem no seu DNA a 
busca pela excelência em proporcionar o melhor trabalho 
através de conhecimento e relacionamento. 
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ENRGlobalInsider

A ENR é uma publicação da Dodge Data & Analytics, editora com mais de 100 anos de atividades e a principal no mundo com foco em Construção, Infraestrutura e 
Arquitetura. A revista O Empreiteiro é parceira editorial exclusiva da ENR no Brasil. Mais informações: www.enr.com

Queda de custos na fonte eólica 
offshore gera novos projetos

Da profundidade na água ao tamanho da turbina, tudo sobre 
a energia eólica offshore na Europa está ficando maior – e os 
custos estão caindo. A tecnologia e o aumento da concorrência 
ajudaram a reduzir os custos, tornando o modelo offshore cada 
vez mais competitivo com relação ao onshore, de acordo com 
alguns analistas. 

“A indústria tornou-se mais magistral na redução do custo”, 
diz Huub den Rooijen, diretor de energia eólica offshore da Cro-
wn Estates, que concede há 50 anos arrendamento de parques 
eólicos no Reino Unido. “Houve melhorias em todos os aspectos”, 
acrescenta.

A U.K. Offshore Renewable Energy Catapult, um centro nacional 
de pesquisa e desenvolvimento, indica queda de 32% nos custos 
líquidos totais de energia eólica offshore nos últimos cinco anos, 
com “alta confiança da indústria” na continuação desse processo. 

A medida que a indústria amadurece, o interesse dos inves-
tidores se torna “enorme”, acrescenta Tom Harries, analista de 
energia eólica da Bloomberg New Energy Finance, em Londres.

Os investimentos europeus em energia eólica offshore no 
ano passado aumentaram quase 40% em relação a 2015, com 
11 projetos financeiramente já comprometidos, informa o gru-
po WindEurope, com sede em Bruxelas. De US$ 19,7 bilhões em 
financiamento neste segmento, mais de metade está destinada 
para o Reino Unido.

Geração de energia por ventos também 
avança nos EUA

Os Estados Unidos vão adicionar 86 mil MW de energia eólica 

offshore até 2050, o que, segundo o Departamento de Energia, 

reduzirá as emissões de gases de efeito estufa em 1,8% no país e 

suportará 160 mil empregos nos EUA. 

Massachusetts e Nova York estabeleceram ambiciosos pro-

jetos. Uma coalizão de governadores também está reivindican-

do estender o crédito de imposto de investimento em energia 

renovável de 30%, e continuar o apoio em pesquisa e desen-

volvimento. 

Enquanto isso, unidades do Departamento de Energia norte-

-americano, como o Laboratório Nacional de Energia Renovável 

e o Bureau of Ocean Energy Management continuam traba-

lhando. “A indústria eólica offshore está prestes a decolar”, diz 

um porta-voz da agência. 

Cidades ameaçam com sanções 
construtoras do muro EUA-México

São Francisco juntou-se a outras entidades críticas de em-

presas que querem trabalhar na construção do muro prometido 

pelo presidente Trump na fronteira Estados Unidos-México. Um 

projeto de lei quer proibir contratos da cidade com quem entrar 

nas licitações da estrutura. 

Berkeley e Oakland estão estudando medidas semelhantes, 

enquanto os governos estaduais da Califórnia e 

Nova York estão defendendo proibições de contrato 

estadual ou desinvestimentos contra os participan-

tes da licitação da megaobra.

A lista final de cerca de 40 licitantes estão 

atualmente apresentando suas propostas. Os par-

ticipantes não incluirão a gigante mexicana de 

cimento Cemex que, apesar das declarações an-

teriores de interesse, não participará da licitação. 

Um político francês criticou a intenção da Lafar-

geHolcim em fornecer cimento para usinas de con-

creto na região fronteira. O orçamento de Trump 

proposto inclui US$ 4,1 bilhões para o muro na 

fronteira até 2018.
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A Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) terminou o período de 
discussão e recebimento de contribuições 
públicas, relativas aos estudos de prorro-
gação do prazo do contrato de concessão 
ferroviária da América Latina Logística 
Malha Paulista (ALL MP), controlada pela 
Rumo. Técnicos agora elaboram um pro-
jeto final e um acordo entre o governo e 
a concessionária pode ser assinado no se-
gundo semestre deste ano.

Pelo relatório apresentado pela ANTT, a 
renovação do contrato prevê investimen-
tos de quase R$ 5 bilhões, com a prorro-
gação da concessão por 30 anos – o valor 
de outorga é de R$ 1,280 bilhão. 

A Malha Paulista possui 1.989 km de 
extensão, e os investimentos envolvem 
duplicações de trechos ferroviários, ampliação de pátios, moder-
nização de via, obras para minimizar os conflitos urbanos em 
municípios atravessados pela ferrovia e aumento da capacidade 
de transporte dos atuais 35 milhões de t para cerca de 75 mi-
lhões de t. 

A ALL MP será responsável pelo tráfego de trens provenien-
tes da Ferrovia Norte-Sul, além de outras interconexões. A linha 
tem papel logístico preponderante no País por fazer a ligação do 
Centro-Oeste com o porto de Santos.

O primeiro contrato de concessão da Malha Paulista foi fir-
mado em 1998. Uma cláusula desse contrato dispõe sobre a pror-

C O n C E s s ã O  /  F E r r O v i a s

Renovação de contrato da Malha Paulista prevê investimentos de R$ 4,7 bi

rogação do contrato. Assim, em 2015, a concessionária requereu 
à ANTT ampliação do prazo de vigência contratual. A agência en-
tão realizou a análise do plano de negócios da ALL MP e elaborou 
um relatório para subsidiar a tomada de decisão quanto à pror-
rogação do contrato, com a inclusão de dispositivos contratuais 
modernos – contrapondo ao antigo contrato, bastante criticado 
pela falta de contrapartidas ao poder concedente -, e inclusão de 
investimentos obrigatórios.

O trabalho da ANTT usado como base para colaboração públi-
ca levou 1,5 ano pra ficar pronto. Ele foi desenvolvido pela Supe-
rintendência de Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviá-
rio de Cargas da agência. O superintendente do setor, Alexandre 
Porto, explica que as diretrizes do relatório implicam  novos in-
vestimentos, adequação dos contratos, ampliação do comparti-
lhamento da malha, metas de desempenho e maior participação 
pública. “O antigo contrato não tinha previsão de investimentos 
em um momento de pouco desenvolvimento econômico”, afirma.

Hoje, segundo Alexandre, há saturação de capacidade em 
vários trechos da Malha Paulista, outros sem tráfego (o contra-
to antigo previa a não necessidade de operação) e desempenho 
operacional abaixo da média. A proposta prevê superação da sa-
turação com investimentos, modernização da malha, aumento da 
segurança e levantamento detalhado da viabilidade econômica 
dos trechos sem uso.

O maior investimento - é para a redução de conflitos em tre-
chos em que a Malha Paulista cruza núcleos urbanos. O trabalho 
envolve construção de contornos e segregação e o valor estipu-
lado de recursos para esse item é de R$ 1,2 bilhão.

Mapa de concessão da Malha Paulista

ORÇAMENTO DE MELHORIAS NA MALHA PAULISTA

MODERNIZAÇÃO DE VIA

RENOVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES OPERACIONAIS

EQUIPAMENTOS TI E TO

AQUISIÇÃO DE LOCOMOTIVAS

AQUISIÇÃO DE VAGÕES

AMPLIAÇÃO DE PÁTIOS

NOVOS PÁTIOS

DUPLICAÇÃO PARCIAL

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIA PERMANENTE

OBRAS DE REDUÇÃO DE CONFLITOS URBANOS

TOTAL

DATA-BASE

GRUPO DE INVESTIMENTOS R$

549.829.805,69

4.370.953,04

244.186.649,27

1.584.311.946,38

759.818.474,70

99.536.872,97

74.597.350,96

13.900.409,37

125.763.270,26

1.264.640.032,46

4.720.955.765,09

DEZEMBRO DE 2015
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Empresa atuante em PPPs de hospitais busca associação com construtoras

Augusto Diniz

A Vivante, empresa se-
diada na capital paulista 
composta pelo fundo de pri-
vate equity Axxon Group, que 
detém 92% de seu capital, 
e mais dois executivos, Phi-
lippe Enaud e Kléber Lima, 
busca parcerias com constru-
toras médias.

“O nosso interesse em 
parcerias com as empreitei-
ras de médio porte, em gran-
de parte é por decorrência da 
operação Lava-Jato, que afe-
tou as maiores construtoras 
brasileiras”, explica Philippe Enaud, presidente da Vivante. O foco 
é ter essas empresas para ampliar sua atuação em áreas poten-
ciais de concessão ou parcerias público-privadas (PPPs).

A Vivante já participa no Brasil de quatro PPPs no setor de 
saúde: Hospital do Subúrbio, em Salvador (BA); Hospital Novo 
Metropolitano, em Belo Horizonte (MG); Hospital Zona Norte, 
em Manaus (AM); e Hospital Regional Metropolitano, em Ma-
racanaú (CE) – este último - e com previsão de inauguração 
em 2018. 

“As PPPs no setor de saúde fazem todo o sentido. É uma 
das respostas mais eficientes às necessidades prementes da po-
pulação. A dificuldade atual é orçamentária. Um hospital de 
400 leitos custa de R$ 250 milhões a R$ 300 milhões para ser 
construído. Depois, de R$ 200 milhões a R$ 250 milhões para 
funcionar”, conta, ressaltando em seguida as dificuldades do 
poder público assumir tal despesa.

A atuação da Vivante nas PPPs se dá desde o começo do 
projeto, incluindo estruturação de Sociedade de Propósito Es-
pecífico (SPE), com participação minoritária no capex. “Em ge-
ral, uma construtora regional encabeça o projeto. Aplicamos 
todo o nosso know how nos serviços não assisten-
ciais e gestão macro do empreendimento, visando 
à otimização no uso dos recursos”, explica Philippe. 
“São desenvolvidos benchmarkings com foco na 
busca do melhor custo-benefício para o empreen-
dimento, com monitoramento de indicadores – só 
se pode melhorar aquilo que é mensurado”.

A empresa trabalha nas atividades de manu-
tenção multitécnica e serviços de facilities. E não 

só nas PPPs que participa: “Além de hospitais, atuamos com 
shopping centers e prédios comerciais, além de operações 
volantes”. 

A estimativa conservadora do mercado de facilities brasi-
leiro é de cerca de 1,5% do PIB, avalia Philippe. “Não há um 
consenso de quais atividades estão envolvidas neste grupo. Tra-
dicionalmente, estão incluídas atividades classificadas em duas 
grandes categorias: hard, que é a manutenção multitécnica, e 
soft, que são os serviços de apoio”, diz.

A categoria hard envolve serviços de elétrica, mecânica, 
hidráulica, refrigeração, sistemas de automação, sistemas de 
combate de incêndio, civil, predial, equipamentos de linha de 
produção industrial, equipamentos clínicos e engenharia clí-
nica; e gestão e operação de sistemas de utilidades, como ar 
comprimido, vácuo, energia elétrica, água quente e gelada e 
vapor. Já a categoria soft inclui serviços de apoio, como conser-
vação e limpeza, jardinagem, mensageria, recepção, higieniza-
ção hospitalar, controle de pragas etc.

“Há uma janela de oportunidades abertas com a ‘crise’ do 
Estado brasileiro - essencialmente inchado e muito pouco efi-

ciente se comparado com o de outros países”, afir-
ma. “O empreendedor privado tem em sua essência 
a busca pela racionalização: fazer mais com menos, 
eficiência e eficácia, além da maior dinâmica na 
busca de inovações e melhorias incrementais e es-
truturais. Mas existe a necessidade de ser exigente 
no que tange às garantias e a segurança jurídica, 
além de avaliar minuciosamente a viabilidade fi-
nanceira de cada projeto.”

Philippe Enaud

Hospital Metropolitano em Belo Horizonte (MG), uma das PPPs da Vivante
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Prêmio PINI - Melhores da Construção
1º lugar: Escoramentos e fôrmas para concreto desde 1999.
1º lugar: Andaime fachadeiro e fôrma de alumínio, desde 2011.
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Augusto Diniz – Las Vegas (Estados Unidos)

Na esteira de um mercado com obras de menor 
porte e em locais confinados, como nas metrópoles, 
grandes marcas apresentaram na última edição da Co-
nexpo, realizada em março em Las Vegas, Estados Uni-
dos, linhas de máquinas para atender este segmento. 

Há também um foco da indústria em desenvolver 
máquinas multifuncionais, em meio à necessidade do 
setor de construção em adquirir equipamentos com 
maior flexibilidade de uso. 

A Liebherr, por exemplo, apresentou a R 920 Com-
pact, escavadeira de esteira compacta projetada espe-
cificamente para uso em locais de construção restrita 
e em áreas de centro de cidade. Trata-se de um lança-
mento global da empresa.

A nova escavadeira de esteira tem peso operacional 
entre 19 t e 21 t. Ela é alimentada por um motor de 148 
CV / 110 kW. Suas dimensões de 165 cm de cauda asse-
guram movimento sem restrições em torno do local de 
trabalho e transporte simples de uma obra para outra.

Indústria aposta em máquinas compactas e multifuncionais

Escavadeira da Liebherr projetada para áreas restritas
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A Caterpillar também mostrou soluções inovadoras em uma 
linha de 14 modelos de miniescavadeiras compactas. Uma delas 
é a 300.90D com Sistema de Potência Versátil (VPS), que repre-
senta uma configuração ideal para aplicações de demolição em 
ambientes fechadas.

Já a Case mostrou em seu estande na Conexpo o projeto 
Minotauro. Trata-se de uma pá carregadeira bulldozer compac-
ta DL450 que, segundo a marca, possui design integrado e que 
atende às características operacionais de uma pá carregadeira de 
esteiras compacta (CTL) e um trator de esteiras. 

A DL450 fornece a potência e o desempenho de um pequeno 
bulldozer em uma plataforma que também serve como pá carre-

gadeira, e utiliza os implementos que um usuário possui em uma 
skid steers e pás carregadeiras de esteiras compactas. O projeto 
foi concebido na unidade de fabricação de skid steer da Case em 
Wichita, Kansas, e no centro de pesquisa e desenvolvimento da 
CNH Industrial em Burr Ridge, Illinois, ambos nos Estados Unidos. 
A empresa acredita que o protótipo pode se transformar em uma 
nova categoria de equipamento. 

Na JCB, foi lança-
da a Hydradig, a pri-
meira escavadeira de 
rodas projetada para 
ambientes urbanos 
congestionados. Além 
disso, a marca expôs 
no evento a retroesca-
vadeira JCB 3CX Com-
pact, uma versão 35% 
menor da versão JCB 3CX, adequada para operações em espa-
ços reduzidos. A 3CX é um produto global da JCB e no Brasil a 
proposta da marca é torná-la líder absoluta de mercado em sua 
categoria. Assim, a marca britânica sustenta seu pioneirismo na 
“miniaturização” das máquinas destinadas às obras urbanas.

A Link-Belt Ex-
cavators levou à feira 
a escavadeira modelo 
210X3E – uma evolu-
ção da Série X2, já co-
mercializada no Brasil. 
O novo modelo deve 
ser lançado em breve 
no País. A empresa especializada em escavadeiras é conhecida 
pela variedade de aplicações de suas máquinas.

A Sany colocou em seu estande 16 escavadeiras, além de ou-
tras máquinas, como guindastes. O destaque foi a SY26U, uma 
escavadeira compacta desenvolvida para oferecer produtividade 
em espaços extremamente confinados.

A Doosan ofereceu 
no evento uma linha 
completa de escava-
deiras de esteira e de 
rodas, variando desde o 
modelo menor DX63-3, 
com 6 t métricas, até o 
maior DX530LC-5, com 
54 t métricas. Dois 
modelos da linha são 
projetados com cauda 
reduzida para operação em locais estreitos.

Miniescavadeiras da Caterpillar para demolição em áreas fechadas

Case exibiu protótipo de pá carregadeira bulldozer

A JCB apresentou a escavadeira de rodas Hydradig

Máquina com cauda menor da Doosan

Sany também destacou equipamentos compactos 

Link-Belt tem nova versão de escavadeira
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Marcas oferecem soluções integradas de monitoramento
Augusto Diniz – 
Las Vegas (Estados Unidos)

Na última Conexpo 2017, 
realizada em março, em Las 
Vegas, Estados Unidos, conso-
lidou-se a oferta de soluções 
de monitoramento de equi-
pamentos. Os dois grandes 
players norte-americanos de 
máquinas solidificaram suas 
propostas nesse campo, pas-
sando a oferecer ao merca-
do informações ainda mais 
abrangentes e transmitidas a centrais para análise.

Primeiro foi a telemática no ano 2000. Quase dez anos de-
pois, começou o monitoramento ativo de máquinas com coleta, 
análise e relatórios. Em seguida, ofereceu serviços de diagnóstico 
e programação remotos. Hoje, a John Deere passou a propor es-
ses tipos de serviço de maneira centralizada.  

O Centro de Monitoramento de Saúde da Máquina John Dee-
re, com sede em Iowa, Estados Unidos, engenheiros e especia-
listas dão suporte à rede no monitoramento e análise de dados 
agregados, identificando tendências que merecem informações 
mais detalhadas e manutenção preventiva e reparos. Trabalhan-
do em conjunto estão os Centros de Monitoramento de Máqui-
nas dos distribuidores da marca.

Nessa linha, a Caterpillar lançou na América do Norte e 
Europa Serviços de Produtividade associados ao seu portfólio 
de serviços Cat Connect. Na prática, a marca e sua rede de dis-
tribuidores reforçam os serviços aos clientes fornecendo sete 
soluções em conjunto: Relatório de Utilização (permite que se 
analise como os ativos estão se desenvolvendo), Mapeamento 
Geoespacial (mapeia sites de trabalho para medir produtivi-
dade), Avaliações de Referência (faz conhecimento do desem-
penho do ativo), Treinamento de Operador (geram habilidades 
que maximizam a produção), Site Efficiency Training (identifi-
ca oportunidades para melhorar a eficiência), Monitoramento 
de Produtividade (realiza maximização do trabalho), e Geren-
ciamento de Produtividade (promove garantia de resultados 
de produção). 

De acordo com a Caterpillar, os serviços tecnológicos evo-
luem no canteiro de obras, proporcionam insights e recomenda-
ções confiáveis, ajudando na tomada de decisão do usuário. 

Já a Dana apresentou na Conexpo o sistema inteligente 
de monitoramento de cargas Spicer Smart Suíte. Em fase 

de testes, ele estará em breve 
disponível para manipulado-
res telescópicos. A tecnolo-
gia coleta dados em todo o 
veículo para evitar inciden-
tes de sobreposição, além 
de estimar cargas estáticas 
e fornecer gerenciamento de 
calibração inteligente. 

O sistema foi projetado 
para alertar o operador de pos-
síveis riscos, melhorar a produ-
tividade e precisão, e aumentar 
a durabilidade a longo prazo 

dos sistemas de powertrain. A produção comercial da solução 
está prevista para 2018.

A Volvo CE passou a oferecer análise de dados associados à 
telemática, fornecendo monitorização ativa da máquina 24 ho-
ras por dia, com relatórios mensais da frota. O programa oferece 
aos clientes insights e recomendações. O ActiveCare Direct é um 
serviço de monitoramento e geração de dados remotos, supervi-
sionado por uma equipe de analistas de dados alocadas em um 
departamento chamado Uptime Center, localizado em Shippens-
burg, na Pensilvânia, Estados Unidos.

CONTROLES FACILITADOS
O segmento de guindastes da Terex mostrou na Conex-

po um modelo fora de estrada de 100 t de capacidade, o RT 
100US, com lança de cinco seções totalmente hidráulicas que 
se estende até 47 m. Um braço extensor com 17 m e duas se-
ções aumentam ainda mais o alcance. Um sistema de controle 
Terex IC-1, que permite operação por tela sensível ao toque 
e intuitiva, além de todas as tabelas de carga, apresentam 
informações do içamento ao operador. Os comandos eletro-
proporcionais e um sistema integrado oferecem ao operador 
precisão nos controles. 

MARCAS ORIENTAIS
A chinesa XCMG apresentou na Conexpo guindaste de 300 t 

para todos os terrenos, um guindaste de 70 t para terrenos aci-
dentados, e uma série de escavadeiras de 3,5 a 49 t, todas nos pa-
drões de emissão Tier 4 voltadas ao mercado dos Estados Unidos.

A coreana Hyundai lançou também para o mercado norte-a-
mericano modelos adicionais de sua série HL900 de carregadei-
ras de rodas, escavadeiras compactas da série 9A e rolos compac-
tadores em tambor HR9.

Indústria consolida serviços de acompanhamento de frota
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TECNOLOGIA HÍBRIDA
A JLG trouxe à feira seu mais recente modelo híbrido. Trata-se 

da lança articulada 800AJ, com a mesma disposição de contro-
les, peças, características, acessórios e equipamentos opcionais 
do equipamento convencional. A lança articulada JLG utiliza tec-
nologia híbrida paralela, portando um motor elétrico e um motor 
diesel Tier 4. A máquina pode também trabalhar exclusivamente 
em modo elétrico através de seu kit de baterias localizado no con-
trapeso, informa a empresa. O alcance da plataforma é de 24,3 m. 

Usina de asfalto made in Brazil
A Ammann expôs na Conexpo 2017 a usina de asfalto Prime 100 fabricada no Brasil. 

A empresa decidiu entrar com ela no mercado americano. Quem explica é Gilvan Medeiros 
Pereira, diretor-presidente da empresa no Brasil.

“Ela é fabricada em Gravataí (RS) e foi lançada ano passado com sucesso. O equipamen-
to já é exportado para a América Latina”, relata. Já a usina de asfalto Prime 140, lançada há 
quatro anos, e o rolo compactador de solo, são outros dois produtos da Ammann produzidos 
em solo brasileiro.

A marca vem desde 2015 realizando eventos na América Latina 
para compartilhar práticas, apresentar soluções e servir o mercado 
na área de asfalto. De acordo com Gilvan, no segundo semestre a 
empresa lançará um novo produto no segmento. “Vejo interesse 
por máquinas pelo mercado médio de construção. Estou cautelosamente otimista em 2017”, diz.

A Bomag também apresentou usina de asfalto fabricada no Brasil no evento. Trata-se da linha Mag-
num, produzidas em Cachoeirinha (RS). Walter Rauen de Souza, CEO da marca na América Latina, percebe 
construtoras médias atendendo concessionárias de rodovias e municípios, e ocupando espaço no mercado. 
A unidade brasileira tem exportado para o continente e África.

Liebherr lança carregadeira e guindastes 
Na Conexpo 2017, a Liebherr lançou a XPower, a nova linha de grandes carregadeiras de rodas Tier 4. Segundo a marca, trata-se 

de novo conceito de máquina integrada e inovadora, que estabelece padrões em termos de eficiência de combustível, desempenho, 
design robusto e conforto.

A nova transmissão de potência da carregadeira permite combinar dois tipos de acionamento para movimentação hidrostática e 
movimentação mecânica. Isso possibilita que os operadores da carregadeira reduzam o consumo de combustível em até 30%.

Cada carregadeira de roda XPower também está equipada com eixos mais reforçados do que a geração anterior da máquina. Além 
dos eixos, a Liebherr reforçou outros componentes centrais, como os cilindros hidráulicos. 

A tecnologia SCR, desenvolvida para motores a diesel pelo centro de competência Liebherr, é mais uma característica inovadora 
das carregadeiras de rodas XPower, e reduz sobremaneira a emissão de poluentes.

A Liebherr também ampliou sua linha de produtos de guindastes móveis com uma série adicional para terreno acidentado nas 
classes de 90 t e 100 t. Os equipamentos LRT 1090-2.1 e LRT 1100-2.1 foram apresentadas na Conexpo.

O desenvolvimento da nova geração de guindastes de terreno, segundo a Liebherr, foi orientado por extensas pesquisas e análises, 
particularmente para o mercado da América do Norte. Além da capacidade, sua segurança em relação à facilidade de operação foi 
um dos principais pontos focais para a produção dos novos modelos.

O trabalho do equipamento é controlado pelo limitador de momento de carga, que calcula a capacidade de carga máxima com 
precisão. Isso evita acidentes por erro humano principalmente quando se levanta cargas. 

O LRT 1100-2.1 possui um braço telescópico de 50 m com um sistema telescópico Telematik, no qual as várias secções telescópicas 
podem ser estendidas independentemente com um único cilindro.

Gilvan Pereira

SENSOR DETECTA TEMPERATURA DE CURA DO CONCRETO
A Concremote foi a solução de destaque da Doka na Conex-

po. A tecnologia determina o tempo ideal para retirada da forma, 
aumentando a produtividade. A solução, baseada em um sensor, 
informa dados sobre o desenvolvimento de temperatura e cura 
do concreto in-situ em tempo real. A Concremote pode contri-
buir ainda para a modelagem de informações ao longo de todo 
o ciclo de vida de uma estrutura, por meio de aderência ao BIM 
(Building Information Modeling).

A Prime 100 da Ammann fabricada no País
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Augusto Diniz

A indústria de máquinas e equipamentos para 
construção enxerga o futuro com otimismo, seja no 
Brasil ou no mundo. Mas a necessidade de buscar re-
lacionamentos mais densos com os usuários é funda-
mental para manter-se ativo no mercado, dizem exe-
cutivos entrevistados pela revista O Empreiteiro.

Carl Gustaf Göransson, presidente global da marca 
CNH Construction Equipment e membro do conselho 
executivo da CNH Industrial, explica que “se você quer um 
cliente hoje, você tem que investir a longo prazo. Tem que se 
trabalhar também junto com o distribuidor, em uma ação 
consistente e por longo tempo. E oferecer solução comple-
ta”. Segundo ele, o cliente tem sido cada vez mais exigente.

Sobre o Brasil, o executivo disse que a marca está 
preparada para o novo ciclo de crescimento. “Tem muito 
potencial”, diz. Porém, ele afirma que os Estados Unidos 
hoje concentram as grandes expectativas de retomada. 
Ele ainda vê a Índia como grande oportunidade. Roque 
Reis, vice-presidente da Case na América Latina, acres-
centa que a fábrica brasileira da marca passou até a expor-
tar pela primeira vez para os indianos motoniveladoras. 

Rafael Silva, executivo de marketing da Liebherr 
no Brasil, diz que a empresa ganhou novos clientes na 
área de peças e serviços, fruto de um direcionamento 
maior no mercado brasileiro à manutenção de frota.  
Porém, afirma ele, “a ordem da matriz é continuar 
investindo no País”.

Afrânio Chueire, presidente da Volvo CE Latin Ame-
rica, vê segmentos no País com potencial de expan-
são, como aos ligados direto ou indiretamente ao setor 
agrícola, incluindo o florestal, indústria de fertilizantes 
e movimentação de portos, com reflexo nas obras nas 
regiões atingidas. “A realidade é de que o mercado bra-
sileiro parou de cair”, diz.

Alisson Brandes, diretor de Marketing e Vendas da 
JCB do Brasil, conta que 
a marca apresentará este 
ano novo equipamento 
no País, seguindo a estra-
tégia de fazer pelo menos 
um lançamento anual de 
produto. “Queremos do-
brar a receita em 2018 
(com base em 2015) e 

participação no market share em 2020 (também 
relativo a 2015)”, revela.

A John Deere continua diversificando e mon-
ta nova linha de produção em sua fábrica em 
Indaiatuba (SP). A marca produzirá nela trator 
de esteira, agregando novo produto fabricado no 
Brasil ao seu portfólio. “O trator de esteira servirá 
para agricultura, movimentação de terra, aterro sa-
nitário e serviço secundário na mineração”, conta 
Roberto Marques, diretor de Vendas da John Deere 
Construção e Florestal. “A tendência no mercado é 
de se atender mais o cliente na manutenção, no mo-
nitoramento de performance e na localização. E de 
como está sendo utilizada a máquina”, acrescenta. 

Ricardo Bertoni, gerente de Vendas da JLG no Bra-
sil, avalia que o setor está se recuperando. “O Brasil 
tem capacidade para dobrar de 30 mil plataformas 
para 60 mil plataformas aéreas, para atender logís-
tica, atividade industrial e construção”, menciona. 

Numa linha mais técnica sobre o atual cenário 
da indústria, Yuri Monteiro, Regional Sales manager 
da Link-Belt do Brasil, expõe que os compradores de 
máquinas no Brasil têm optado por equipamentos 
mais específicos para cada tipo de demanda, mas 
não deixa de destacar que o produto multitarefa 
possui o seu lugar de destaque. “O mercado começa a 
despertar para a cultura de empregar o modelo cor-
reto para cada tipo de trabalho a ser realizado”, diz.

Gustavo Faria, presidente da Terex América 
Latina, crê no segundo semestre um reposiciona-
mento de máquinas novas no mercado. O grupo 
com sede em Nova York, Estados Unidos, reafir-
mou o interesse de manter as operações no Brasil. 
Segundo o executivo, o segmento de locação de 
máquinas no qual a empresa trabalha diretamente, 
tem ajustado fortemente a oferta interna, inclusive 
realizando venda de equipamentos ao exterior.

Recuperação à vista no setor

Roberto Marques Ricardo Bertoni Gustavo FariaYuri Monteiro

Carl Gustaf Göransson

Roque Reis

Rafael Silva

Afrânio Chueire

Alisson Brandes
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A implantação da fábrica da Fiat Chrys-
ler Automobiles (FCA), no município de 
Goiana, na Zona da Mata de Pernambuco, 
contou com a participação ativa da empre-
sa Minerbo-Fuchs Engenharia, responsável 
pela elaboração de projeto e gerenciamen-
to de implantação das unidades integrantes 
do conjunto industrial.

O Polo Automotivo Jeep, inaugurado em 
abril de 2015, iniciou suas atividades com 
capacidade para produzir 250 mil veículos/
ano, utilizando-se da mais avançada tec-
nologia disponível no setor automobilístico. 
Sua planta pode ser dividida, de forma sim-
plificada, em duas áreas produtivas: planta 
principal (main plant) e parque dos forne-
cedores (supplier park).

A planta principal, com visual futurista, caracteriza-se por 
uma extensa área de produção onde são desenvolvidas todas as 
etapas de montagem dos veículos, contemplando área de pintu-
ra, montagem, funilaria, prensa e prédios auxiliares diversos. Ao 
lado da planta principal encontra-se o parque dos fornecedores 

Polo automotivo Jeep tem área construída de mais de 600 mil m²

de insumos, que engloba 16 empresas responsáveis pela produ-
ção de peças e componentes como pneus, sistema de condicio-
namento de ar, painéis, bancos, vidros, suspensão, tapeçaria e 
mecanismos diversos.

O complexo industrial totalizou investimentos superiores a 

Inovação e melhoria de processos 
No momento em que o mercado da construção civil exige mais competitividade 

das empresas, o desafio está em prestar o mesmo serviço com menor efetivo, repa-
ginando e inovando os processos em busca da melhoria da produtividade.

A Mascarenhas Barbosa Roscoe sempre trabalhou sua engenharia visando an-
dar na frente, sendo pioneira na sua área de atuação na implantação de novas 
alternativas executivas que se sobressaem pela inovação e melhoria de processos.

Como um dos exemplos, estudou e implantou, em 2011, na área de mineração, o 
primeiro espessador de lama no país executado em estrutura pré-moldada com ligações hiperestáticas, inovando o processo convencional. 

Com o sucesso alcançado pela empresa esta alternativa foi divulgada e repetida no mercado. Já existem até o momento pelo 
menos cinco espessadores no País executados dentro deste processo.

Seguindo este mesmo princípio, a Mascarenhas Barbosa Roscoe está implantando, também na área de mineração, a primeira bri-
tagem projetada e executada como uma estrutura mista, dentro do processo pré-moldado com ligações hiperestáticas e concretagens 
complementares in loco.

Neste tipo de obra há grandes desafios com o projeto, que é concebido inicialmente como uma estrutura de concreto convencio-
nal e, em seguida, adequado para o pré-moldado, levando-se em consideração a análise dinâmica da estrutura e elevados esforços. 
A complexidade dos detalhes e ligações, a pouca repetitividade das peças, a logística de transporte e acessos, além da análise dos 
custos, merecem especial atenção.

A montagem de centenas de peças pré-moldadas, sendo a maioria de grandes dimensões, intercalada com concretagens comple-
mentares in loco, exige um trabalho minucioso de planejamento. São utilizados guindaste de grande porte e equipamentos específi-
cos para trabalho em altura, sempre com uma equipe preparada de profissionais especializados.

Desta forma, a Mascarenhas Barbosa Roscoe vem trabalhando em processos inovadores, investindo em pesquisa e aprimoramento 
de sua equipe, contribuindo para o desenvolvimento da engenharia.

Empreendimento dividido entre planta principal e parque de fornecedores
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R$ 7 bilhões, tendo área construída 
de mais de 600 mil m² e números 
expressivos de consumo de concreto 
(300 mil m³), estrutura em aço (50 
mil m³ de estruturas industriais), 
pavimentação asfáltica (650 mil 
m²), movimentação de terra (3,5 
milhões m3), entre outros itens.

Dentro deste contexto coube 
à Minerbo-Fuchs atuar em duas 
frentes de trabalho:

- Desenvolver projetos de en-
genharia civil das áreas de fornecedores, incluindo 12 unidades 
produtivas (com área total de 330 mil m²) e áreas de apoio diver-
sas (restaurantes, portarias, subestações elétricas). As atividades 
incluíram o projeto detalhado de arquitetura, concreto, instala-
ções hidráulicas, pavimentação e drenagem.

- Gerenciar a construção da planta principal contemplan-
do o acompanhamento da implantação dos prédios de pintura, 
montagem, funilaria, prensa, communication center e de apoio 
diversos.

Os serviços de projeto e gerenciamento seguiram estritamen-
te as diretrizes estabelecidas pela FCA e contaram com a parti-
cipação de uma equipe de profissionais qualificada e experiente, 
tornando possível a inauguração e operação do complexo em 
curto prazo de tempo - foram dois anos apenas, desde o início 
das obras de terraplenagem até a inauguração da fábrica.

OBRA
O polo foi planejado para explorar ao máximo as vantagens 

logísticas e operacionais, incorporadas em minúcias aos proces-
sos produtivos, para reduzir custos e ganhar eficiência. A planta 
é bastante automatizada, com 700 robôs (650 no setor de funi-
laria, 40 no de pintura e dez no de montagem).

Dos cinco prédios da chamada planta principal do complexo 
da Fiat-Chrysler, quatro foram construídos com estrutura metáli-
ca pré-fabricada - o que inclui as instalações da prensa, funilaria, 
montagem e centro de comunicação. Para o edifício da pintura, 
optou-se por uma estrutura mista, composta de peças pré-mol-
dadas 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), sepa-
radas 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 
equivalente técnico.

Para a seção de montagem foram construídos 34 pits, com-
postos de concreto, ferragens e cantoneiras.

PREMIAÇÃO
Destaca-se ainda que o em-

preendimento foi vencedor do 
prêmio Global Best Projects 
Awards 2015, na categoria Best 
Project, Manufacturing (Melhor 
Projeto, Indústria). Trata-se de 
uma das principais premiações 
internacionais na área de enge-
nharia e construção, oferecida 
anualmente pela revista especia-
lizada ENR – Engineering News 

Record, dos Estados Unidos, parceira editorial da revista O 
Empreiteiro.

O motivo da escolha do júri recaiu sobre as dificuldades que 
precisaram ser vencidas para o sucesso do projeto: 1) a locali-
zação remota do sítio, dificultando a chegada da mão de obra 
e dos insumos; e 2) a colaboração entre equipes que falavam 
línguas diferentes. 

O primeiro obstáculo exigiu gestão intensiva do fluxo de 
trabalho e do ritmo de entregas dos fornecedores. O segun-
do foi contornado com a adoção privilegiada de comunicações 
mais visuais, por exemplo, sobre os avanços das execuções, 
para garantir melhor entendimento da mensagem.

Linha de montagem da planta
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Piso garante eficiência em um dos maiores condomínios logístico do País 

Com 363.831 m² de área construída e 11 
galpões de armazenagem, em um terreno de 
1,2 milhão m², o empreendimento GLP Gua-
rulhos, localizado no km 207 da rodovia Du-
tra, na Grande São Paulo, tem como um dos 
diferenciais o piso e a pavimentação, que 
proporcionam maior eficiência às operações 
do condomínio logístico.

Na época do período de finalização da 
obra, Cleber Saccoman, diretor de engenha-
ria da Global Logistic Properties no Brasil, 
proprietária do complexo, sublinhou o cui-
dado com a execução do piso das edifica-
ções e das docas, de modo a poder suportar 
grandes cargas, de 6 t por m², e para a livre 
circulação de empilhadeiras com carga de 
até 5 t por eixo, além da pavimentação dos 
acessos para tráfego de veículo comercial pesado. Segundo ele, 
a elevada resistência foi alcançada após a fundamental etapa 
de elaboração do projeto executivo, que culminou com a adição 
de composto de fibras metálicas e de polipropileno ao concreto 
utilizado. Saccoman chamou a atenção ainda para o emprego 
de juntas metálicas nas áreas de docas, que reduziu custos de 
manutenção e cuja aplicação ocorreu de forma pioneira. O piso 
foi nivelado a laser, com controle de planicidade e nivelamento 
executado pelo projetista do piso de concreto da obra.

O projeto do piso industrial interno deste empreendimento 
foi da LPE Engenharia – a empresa também foi responsável pela 
pavimentação externa. Entre as atividades realizadas para o de-
senvolvimento do projeto incluíram-se a coleta de dados, análise 

de todas as soluções técnicas possíveis e posterior detalhamento 
executivo com a adoção da melhor solução, planejamento para 
se desempenhar a obra do piso de forma otimizada, além do 
controle da execução para assegurar os resultados exigidos pelo 
contratante, com acompanhamento técnico por equipe especia-
lizada e medição de planicidade e nivelamento.

Wagner Gasparetto, diretor-executivo da LPE Engenharia, ex-
plica que o desenvolvimento do piso atendeu às premissas de du-
rabilidade, menor custo de produção e prazo, baixa manutenção, 
resistência à abrasão e eficiência logística. A empresa é líder no 
mercado nacional em seu segmento, e já realizou mais 5.500 pro-
jetos, totalizando aproximadamente 68 milhões de m² de pisos 
e pavimentos projetados em todo o País e também no exterior.

As obras do complexo logístico começaram 
em 2010 e a entrega dos galpões foi feita em 
fases, até o ano passado, quando as execuções 
foram totalmente concluídas. Até um viaduto 
de acesso aos dois sentidos da rodovia Dutra foi 
construído. 

A responsabilidade pela construção do GLP 
Guarulhos foi da Libercon Engenharia, e entre as 
características do projeto incluem ainda cober-
tura com telha zipada, iluminação zenital, isola-
mento termoacústico, pé-direito livre de 12m², 
espaçamento entre pilares  de 21,6 m x 24,0 m, 
duas docas por módulo e ventilação natural. 

O condomínio recebeu a certificação Leed em 
virtude da adoção de rígidas normas de susten-
tabilidade.

GLP Guarulhos com 11 galpões e 363.831 m² de área construída

Piso atende as premissas de durabilidade, baixa manutenção e resistência à abrasão
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2 °  r a n k i n g  d a  C O n s t r u ç ã O  i n d u s t r i a l  ( 2 0 1 3 - 2 0 1 6 ) 

NOME ÁREA CONSTRUÍDA COBERTA M² NÚMERO DE OBRAS

1 LIBERCON ENGENHARIA 1.143.584 13

2 RACIONAL ENGENHARIA 1.026.822 12

3 INTEGRAL ENGENHARIA* 1.025.507

4 MATEC ENGENHARIA 930.000 32

5 W TORRE ENGENHARIA* 796.155

6 CONCREBEM CONSTRUÇÕES 789.862 13

7 RIO VERDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 681.889 21

8 CONSTRUTORA TODA DO BRASIL 609.271 41

9 CONSTRUTORA CONSTRUCAP* 592.339

10 FONSECA E MERCADANTE 574.000 8

11 MÉTODO POTENCIAL 432.969 6

12 AFONSO FRANÇA 420.771 35

13 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO* 373.662

14 HTB 333.288 7

15 IRTHA ENGENHARIA 314.863 13

16 LOG COMERCIAL PROPERTIES 312.470 30

17 MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE 311.800 7

18 LAVITTA ENGENHARIA 274.245 39

19 A.YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 209.139 18

20 GERCON  201.097 14

21 CONSTRUTORA STEIN* 200.288

22 LAMB CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA* 190.087

23 M.BIGUCCI 181.639 12

24 NORPAL* 176.884

25 CONSTRUTORA VIERO* 165.427

26 RIBEIRO CARAM*  163.860 

27 PERVILLE* 145.247

28 DAN-HEBERT ENGENHARIA* 126.657

29 CESBE 104.436 7

30 ELGLOBAL 96.097 2

31 CONSTRUTORA SOLIDUM  78.401 11

32 CONSTRUTORA MARQUISE* 52.381
33 SERGIO PORTO ENGENHARIA* 37.664

34 LAFEM ENGENHARIA  28.928 5

35 SCOPUS CONSTRUTORA* 23.284

36 CARIOCA ENGENHARIA* 19.000

37 SERVENG  7.923 2

TOTAL 13.151.937 348

Construtoras
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NOME ÁREA CONSTRUÍDA COBERTA M² NÚMERO DE OBRAS

1 MINERBO FUCHS  1.342.138 30
2 CONCREMAT 823.491 6

3 MHA ENGENHARIA 752.662 16

4 TESSLER ENGENHARIA 487.758 17

5 PROGEN 416.080 10
6 RETA ENGENHARIA* 102.791

7 L.A FALCÃO BAUER  88.000 2

8 POYRY  48.640 5
TOTAL 4.061.560 86

NOME ATIVIDADE ÁREA CONSTRUÍDA  
COBERTA M²

NÚMERO DE OBRAS

1 LPE ENGENHARIA E CONSULTORIA
Projeto Pisos 
Industriais  5.922.732 404

2 DATUM
Projeto de 

climatização 191.993 8

3 EUROBRAS
Módulos Pré-

Fabricados 16.327 11

TOTAL 6.131.052 423

NOME TONELADAS NÚMERO DE OBRAS

1 QUALIENG  797.365 5
2 UNIÃO INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS  627.328 20
3 SANHIDREL* 502.289

4 TECNOMONT  55.379 9
5 A1 ENGENHARIA 5.562 4

TOTAL  1.987.923 38

Projeto e Gerenciamento

Projeto (outras atividades)

Montagem industrial
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RANKING DETALHADO POR EMPRESA E SUAS OBRAS

PROPRIETÁRIO TIPO DE OBRA
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MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE CONSTRUTORA

Anglo American Mineração  64.200 Jan-11 Jan/15 Conceição do Mato Dentro/MG

Vale Mineração  87.300 Fev-11 Jul/13 Itabirito/MG

Gerdau Siderurgia  48.000 Out-11 Mai/13 Pindamonhangaba/SP

Vale Mineração  16.000 Ago-13 Mar/13 Itabirito/MG

Vale Mineração  47.800 Jul-13 Jan/16 São Luís/MA

ArcelorMittal Siderurgia  28.500 Ago-13 Fev/15 João Monlevade/MG

Hydro-Alunorte Mineração  20.000 Nov-14 Jan/17 Barcarena/PA

TOTAL 311.800

MINERBO FUCHS PROJETO E 
GERENCIAMENTO

Sew Eurodrive Brasil Ampliação da Fábrica – Fase 1 30.439 2011 2013 Indaiatuba/SP 300.000

Caoa Montadora de Veículos / Hyundai Nova Fábrica 132.000 2011 2013 Anápolis/GO -

John Deere Nova Fábrica 25.908 2012 2013 Indaiatuba/SP 300.001

Deere-Hitachi Nova Fábrica 23.620 2012 2013 Indaiatuba/SP 200.000

Otto Baumgart – Vedacit Nova Fábrica 33.851 2013 2015 Itatiba/SP 270.178

Sew Eurodrive Brasil Separação da Área do Service e Refeitório 840 2013 - Guarulhos/SP 11.850

Sew Eurodrive Brasil Ampliação do Service 1.240 2013 - Rio Claro/SP 1.760

B. Grob do Brasil Novo Galpão de Resíduos -  
Ampliação do Prédio de Montagem 1.490 2013 2017 São Bernardo do Campo/SP 66.100

Fiat Automóveis Nova Fábrica 600.000 2013 2015 Goiana/PE 4.000.000

Fiat Automóveis Centro de Treinamento 5.000 2013 - Goiana/PE 4.000.000

Sew Eurodrive Brasil Restaurante e Prédios 140 e 170 13.506 2014 2014 Indaiatuba/SP 300.000

Otto Baumgart – Vedacit Nova Fábrica 6.735 2014 2016 Itatiba/SP 270.178

Vedacit do Nordeste Ampliação da Fábrica 1.500 2014 2015 Salvador/BA -

Mercedes-Benz do Brasil Nova Fábrica 93.840 2014 - Iracemápolis/SP 2.694.500

Sew Eurodrive Brasil Prédio 320 – Eletrônica 4.000 2014 - Indaiatuba/SP 300.000

Indústria Vidreira do Nordeste Nova Fábrica 30.594,92 2014 2015 Estância/SE 250.007

Scania Latin America Novo Prédio de Business Unit & Customer Center 457 2015 2016 São Bernardo do Campo/SP -

Scania Latin America Prédio 39 – Chassis 3.361 2015 2016 São Bernardo do Campo/SP -

Sew Eurodrive Brasil Reforma e Ampliação do Service 680 2015 - Rio Claro/SP 11.430

Heineken Nova Fábrica 66.200 2015 - Itumbiara/GO 283.500
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PROPRIETÁRIO TIPO DE OBRA
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MINERBO FUCHS PROJETO E 
GERENCIAMENTO

SCA Projeto Amethyst – Prédios Novos 2.150 2015 2016 Jarinu/SP 387.519

SCA Projeto Amethyst – Prédios Reformulados 34.570 2015 2016 Jarinu/SP 387.519

Aeroporto Executivo Catarina Infraestrutura Aeroportuária 15.000 2015 - São Roque/SP 300.000

Mercedes-Benz do Brasil Banco de Provas 554,17 2015 2015 São Bernardo do Campo/SP -

Azul Linhas Aéreas Hangar 20.000 2015 2016 Campinas/SP -

Brascuba Nova Fábrica 29.800,62 2016 2018 Mariel/Cuba 10,2 ha

Saint-Gobain – Verallia Nova Fábrica 41.000 2016 2019 Jacutinga/MG 231.000

Saint-Gobain – Verallia Ampliação da Fábrica 1.070 2016 2017 Porto Ferreira/SP -

Máquinas Agrícolas Jacto Fábrica Greenfield 110.000 2016 2016 Pompéia/SP 1.800.000

Hospital do Coração – Sanatório Sírio Novo Prédio 12.730,37 2009 2014 São Paulo/SP 1.177

TOTAL 1.342.138

TESSLER ENGENHARIA PROJETO E 
GERENCIAMENTO

SMC Indústria 18.574 Mai-13 Fev/2015 São Bernardo do Campo/SP 66.352,55

Cargill Indústria 24.000 Mar-12 Jun/2013 Castro/PR -

Fuchs Indústria 13.432 Mar-13 Dez/2014 Sorocaba/SP 45.000

B Braun Indústria 29.799 Fev-14 Fev/2015 São Gonçalo/RJ 143.593,47

Novartis Indústria 14.200 Mai-13 Mai/2015 Jaboatão dos Guararapes/PE 105.000

Porto Seguro Edifício Comercial 8.493 Jul-15 Nov/2015 São Paulo/SP -

MTO Real Estate Logística 8.600 Jan-14 Mar/2015 Rio de Janeiro/RJ -

Iguatemi - Shopping Center  
Porto Alegre Shopping 73.477 Ago-13 Jun/2015 Porto Alegre/RS -

Cyrela Comercial Properties -  
Tietê Plaza Shopping Shopping 130.956 Nov-11 Dez/2013 São Paulo/SP 46.000

Iguatemi - Shopping Rio Preto Shopping 87.000 Dez-12 Abr/2014 Rio Preto/SP 140.000

Shopping Center Esplanada Shopping 123.000 Abr-12 Set/2013 Votorantin/SP 212.000

GJP Adm. de Hotéis Hotel - Jul-14 Out/2014 Porto Alegre/RS -

Cinemark Shopping West Plaza Shopping 4.500 Abr-13 Mai/2014 São Paulo/SP -

BRPR Empreedimentos Logística 30.381 Nov-12 Out/2013 São Paulo/SP -

Shopping Mogi das Cruzes Shopping 7.151,34 - Ago/2013 Mogi das Cruzes/SP -

SJRP Iguatemi Shopping - - Abr/2014 São Paulo/SP 84.269

BR Properties Logística 30.381,37 - Ago/2013 Louveira/SP 159.072,66

TOTAL 603.945
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TESSLER ENGENHARIA.
GERENCIAMENTO E RESULTADOS.

A Tessler Engenharia é uma empresa de 
Gerenciamento de Projetos e Obras, especializada 
em Engenharia Industrial, Comercial, Farmacêutica, 
Projetos Portuários, Infraestrutura e Logística com 
sede na cidade de São Paulo e atuação em todo 
território nacional.

Com início das atividades em 1996, além de trazer 
dos seus sócios, experiência e profissionalismo, 
tem no seu DNA a busca pela excelência em 
proporcionar o melhor trabalho através de 
conhecimento e relacionamento. 

Torre Rosewood / Cidade Matarazzo

Obra portuária

Obra logística Crédito: Helicâmera

Galpão logístico Crédito: Roberto Afetian

LPE Engenharia, 
compromisso e qualidade 
nos serviços prestados há 
mais de 20 anos.

A LPE Engenharia é uma empresa 
focada e especializada em projetos de 
pisos industriais e pavimentações que, 
além de possuir conhecimento diferen-
ciado no que tange à tecnologia de 
concreto e índices de desempenho dos 
empreendimentos, possui equipe 
altamente qualificada para atuar no 
acompanhamento técnico em obras.
Já elaborou mais de 5500 projetos com 
mais de 68 milhões m² de pisos e 
pavimentos.

Áreas de atuação
• Pavimentos de Concreto
• Pisos Industriais
• Pavimentos Portuários
• Pavimentos de Sistemas Viários
• Pavimentos Aeroportuários
• Medição de Planicidade e
   Nivelamento
• Consultoria Técnica
• Acompanhamento Técnico

(11) 5097-5555
 www.lpe.eng.br
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E d i F i C a ç ã O

Augusto Diniz

O projeto de arquitetura do novo prédio da Infoglobo, na Ci-
dade Nova, no Rio de Janeiro (RJ), previa um empreendimento 
que refletisse a velocidade das notícias, hoje renovadas rapida-
mente pela mudança cada vez maior na disposição da informa-
ção da plataforma impressa à digital. Isso exigiu a construção de 
uma edificação em que a interação entre as equipes da empresa 
fosse mais ágil, atendendo ao novo modelo de se produzir o rela-
to de fatos e acontecimentos.

Assim, um átrio central foi criado para integrar todos os am-
bientes, com a edificação disposta em torno desse átrio, com pai-
sagismo e cobertura de vidro, capazes de proporcionar conforto 
e, ao mesmo tempo, a incidência de luz natural no ambiente. As 
salas de redação e reunião, como blocos de vidro, se projetam so-
bre o átrio, mostrando a relevância dessas áreas para a empresa. 

Foi respeitando essas características singulares que a HTB 
Engenharia e Construção executou esta obra, que durou de 
agosto de 2012 a agosto de 2016. No pico ela chegou a ter 550 
colaboradores diretos na construção. O prédio, com 29.251 m² 
de área construída, tem seis andares, cobertura vegetal (para 
diminuir incidência de calor), dois pisos no subsolo compos-
to por estúdios de foto, filmagem e transmissão pela internet, 
além de áreas técnicas. Nos andares, data center, auditório para 
173 ocupantes, salas de redação e escritórios administrativos.

De acordo com a HTB, o sistema construtivo da estrutura do 
prédio foi um misto de concreto convencional com lajes com 
cubetas, e vigas e lajes protendidas. Na cobertura, uma claraboia 
em vidro com cabos tensionados. Já na fachada, foi utilizado alu-
mínio com sistema unitizado de pele de vidro, além de pórticos 
em pedra natural e corian. 

Mudança da plataforma impressa à digital conduziu  
a concepção do novo prédio da Infoglobo

Há ainda um sistema de brise automatizado na fachada, que 
se movimenta de acordo com a incidência solar e que, segundo o 
projeto, dá “cara nova todo dia” ao prédio.

Os pavimentos da edificação possuem pisos elevados com 
divisórias acústicas. O sistema de ar condicionado tem insufla-
mento pelo piso elevado. Os forros são modulares e de gesso 
acartonado – especificamente no auditório o forro e as paredes 
acústicas são revestidas em madeira.

A subestação do empreendimento é do tipo blindada, com 
capacidade de 3,15 MVa, com tensão de 13,8 kV / 380 – 220 V. 
Há ainda um grupo de geradores com capacidade de 2,2 MVa, 
380/220 V, que atua em caso de falta de energia da concessioná-
ria. Esses geradores atendem todas as cargas elétricas do edifício.

Nas instalações hidrosanitárias, o projeto aplicado previu um 
reservatório de retardo no primeiro pavimento, dois reservatórios 
de reúso e dois de água potável, com reserva técnica de incêndio 
localizados no segundo subsolo. Destaca-se para essa aplicação 
o sistema de drenagem pluvial instalado em sua cobertura, o qual 
consiste em captação de águas da chuva através de vórtice, ga-
rantindo assim escoamento rápido, com menores diâmetros nas 

Átrio para integrar ambientes atendendo a um novo modelo de se gerar notícia
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Empresa detalha projeto de contenções e fundações
O engenheiro civil Ivan Joppert, diretor da Infraestrutura Engenharia, 

empresa responsável pelo projeto de contenções, escavações e fundações 
do novo edifício da Infoglobo, conta que o empreendimento foi erguido so-
bre um terreno onde estava instalado um galpão que abrigava as máquinas 
gráficas rotativas do grupo, e onde eram feitas as distribuições dos jornais.

“As fundações das máquinas gráficas rotativas eram compostas por 
um único bloco de concreto com 4 m de espessura, que foi implantado 
em todo o terreno até as suas divisas”, relata Ivan. “Devido a esse fato, 
foi necessária a demolição dessa base em etapas para que fosse possível a 
estabilização do terreno após a sua remoção”.

O projeto arquitetônico definiu a implantação de dois subsolos no edi-
fício, sendo o primeiro enterrado a 4,55 m de profundidade e o segundo a 7,50 m. “Devido a formação geológica do local (areia 
sobrejacente a argila orgânica mole), aliado ao fato do lençol freático estar alto, foi necessária a utilização de uma parede diafragma 
implantada nas divisas do terreno para viabilizar as escavações, sem o rebaixamento do lençol externo e danos aos vizinhos”, conta.

Ivan expõe que as cargas que incidem nos pilares centrais do edifício são da ordem de 1.700 tf. Devido ao alto carregamento 
foram projetadas estacas escavadas com auxílio de fluído estabilizador (estacões e estacas barretes) com 42 m de profundidade. “O 
maior desafio desse projeto eram as condições dos edifícios lindeiros ao terreno. Nestes vizinhos existem edificações tombadas pelo 
patrimônio histórico e um edifício residencial, cujas fundações estão apoiadas diretamente no solo (fundações rasas)”, afirma.

O engenheiro explica que essa condicionante obrigou a se executar, em um grande trecho da obra, escavações pelo processo invertido 
onde, incialmente, trava-se a parede diafragma com a laje do térreo, para posteriormente dar continuidade nas escavações abaixo da laje.

“Instrumentos tais como inclinômetros, piezômetros, placas, pinos de recalque e convergência foram utilizados para medir as 
deformações da parede diafragma e edifícios vizinhos durante cada etapa da escavação”, finaliza Ivan.

PROJETOS
Arquitetura: RRA Ruy Rezende Arquitetura; Estruturas em concreto: Sbrasil 
Engenharia; Contenções, escavações e fundações: Infraestrutura Engenharia; 
Instalações prediais, elétrica, hidráulica, água e esgoto: Interativa Engenharia; 
Ar condicionado, ventilação e exaustão mecânica: Datum Consultoria e Proje-
tos; Instalações especiais, dados, voz, automação predial, sistemas de controle de 

acesso e segurança patrimonial: Jugend Controle Predial; Esquadrias de alumínio 

e vidros: QMD Serviços; Iluminação e luminotécnica: Rio Branco Faccini Arq. de 
Iluminação; Assessoria para projeto “verde”: CTE; Paisagismo: Abbud Serviços e 
Paisagismo; Tratamento acústico em casas de máquinas e em ambientes de escri-

tórios: Harmonia Acústica e Gerenciamento de projetos e obra: Hill International

tubulações de captação e, consequentemente, menores impactos 
nas instalações no entreforro.

A cobertura verde possui diversidade de espécies de árvores, 
diminuindo as ilhas de calor. A água captada da chuva é direcio-
nada ao reúso para irrigação, bacias sanitárias e mictório, redu-
zindo em 26% o consumo de água.

O sistema de brises da fachada colabora com a redução em 
12% do consumo de energia. Já o sistema de controle de lumino-
sidade interna interligada a sensores de luminosidade na facha-

da, “dimerizam” a iluminação interna, bem como nos ambientes 
internos fechados.

Segundo a Johnson Controls, uma plataforma de gerencia-
mento predial com um conjunto de controladores, sensores,  
softwares e serviços contribuem para a gestão inteligente e 
efetiva de redução dos custos de energia elétrica, possibilitando 
ganho de eficiência ao ar condicionado, e também permitindo 
controle inteligente de luminosidade dos ambientes e controle 
dos brises da fachada.

FICHA TÉCNICA
NOVA SEDE DA INFOGLOBO 

NO RIO DE JANEIRO (RJ)

CONSTRUÇÃO

Construtora: HTB; Instalações prediais, elétrica, hidráulica, água e esgoto: Temon 

Técnica de Montagem e Construções; Ar condicionado e ventilação mecâni-

ca: Heating Cooling; Automação predial: Johnson Controls; Data Center: Ace-

co TI; Concreto Usinado: Polimix; Aço para construção civil: Votoraço; Drywall 

e forros de gesso e modular: Ciamon Revestimentos; Estrutura de concreto:  

ServObras; Fundações: Anson; Elevadores: OTIS; Vidros: Glassec Viracon; Piso 

elevado: Fab Pisos; Carpete: Tarket; Mobiliário: Immese; Demolição: Craft; For-

mas e escoramentos: Mills; Divisórias: Abatex; Pinturas: Igampe e Certificação 

Leed: CTE e Sustentech
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Augusto Diniz

Em um terreno de 30 mil m², numa região altamente 
adensada a duas quadras da Avenida Paulista, realiza-se 
hoje uma das mais importantes obras na capital paulista. 
Trata-se da construção da Cidade Matarazzo.

No local funcionou por quase 90 anos um hospital e uma 
maternidade. Inaugurado em 1904, o complexo hospitalar 
foi mais um entre os vários projetos desenvolvidos na ca-
pital paulista pelo Conde Francisco Matarazzo e expressa a 
arquitetura italiana estabelecida naquela época no Brasil. 
Integrado ao espaço, funcionava uma capela. Em 1986, an-
tes de seu fechamento em 1993, boa parte do conjunto foi 
tombada pelo patrimônio histórico.

Agora, o Boulevard Matarazzo, que adquiriu a área em 
2008, investe para recriar o espaço com um hotel (a ser ope-
rado pela rede Rosewood), uma torre e um prédio comercial, 
além de um centro de compras. O projeto é do premiado 
arquiteto francês Jean Nouvel. 

Porém, para fazer tudo isso, uma extensiva operação de 
escavações e contenções está em andamento. Além disso, 
será preciso ainda fazer um minucioso trabalho de restaura-
ção das edificações tombadas. 

Todo o complexo terá aproximadamente 140 mil m² de 
área construída. - desde o ano passado, a entrega do em-
preendimento está prevista para 2019. 

FRENTES DE TRABALHO 
As execuções na Cidade Matarazzo estão divididas em 

Complexo multiuso integra prédios tombados e novas edificações
O empreendimento na região da Avenida Paulista, em São Paulo (SP), exige extensas escavações e contenções,  
além da construção de uma torre e a restauração ampla de antigas estruturas 

várias frentes de trabalho, de acordo com a Tessler Engenha-
ria, gerenciadora da obra. 

A primeira delas contemplou a demolição controlada de 
construções existentes (inclusive uma edificação de oito an-
dares) não tombadas no grande terreno do complexo – ape-
nas uma edificação não tombada, anexa ao antigo hospital, 
ficou de pé e aguarda definição do destino.

Ainda nesta frente estão incluídos os trabalhos de ter-
raplenagem, além da aplicação do Termo de Compromisso 
Ambiental (TCA) acordado com os órgãos responsáveis. 

Na segunda frente, ocorrem os serviços de escavação e 
contenção da área da torre de 25 andares que será erguida. 
As contenções vão a 30 m de profundidade. O motivo disso 
está relacionado à construção no subsolo de estacionamento 
que terá de 5 a 8 andares, dependendo do trecho. 

O estacionamento não se restringe a área da torre a ser 
construída e parte dele avança no subsolo do terreno, por 
debaixo das construções já existentes no local – o que exige 
novas contenções, além de reforços estruturais nas edifica-
ções existentes.

Estacões e tubulões foram posicionados para as con-
tenções onde se construirá a torre e o estacionamento. As 
fundações desse novo prédio estão sendo executadas com 
estacas escavadas retangulares (barrete). 

A torre a ser erguida terá 22 andares construídos em 
concreto e três em estrutura metálica. Ela possui um forma-
to bastante peculiar. A estrutura em concreto será moldada 
in loco com concreto auto adensável. 

A partir do 22º andar, será construída uma penthouse 

Prédios tombados serão reformados e duas novas edificações surgirão no terreno

Perspectiva da torre onde nas fachadas brotam uma “floresta vertical”
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(cobertura) de três andares com pé-direito duplo em estru-
tura metálica. 

Os fechamentos externos de toda a torre são em caixilhos 
de vidro e venezianas apoiadas sobre a laje, com brises e pér-
gulas metálicas fixadas na fachada para controle da luz solar. 

Plantas e flores ornamentarão as quatro faces da torre, 
lembrando uma “floresta vertical”, como se define na descri-
ção do projeto do empreendimento.

A terceira frente de trabalho envolve a construção de um 
prédio de escritórios de seis andares.

Já a quarta frente inclui a reforma e restauração do bloco 
da antiga maternidade, de 6.700 m² e quatro pavimentos, 
que se transformará em hotel. 

O hotel, o primeiro da rede Rosewood no País, terá res-
taurantes, bares e piscina. Ele será integrado a torre, que 
terá além de apartamentos, lojas, academia, estúdio de mú-
sica e spa. Já o prédio de escritórios contará com a parte de 
uso de apoio ao hotel, com centro de convenções, ballroom 
e cinema.

O hotel terá interligação com a torre e o edifício de es-
critórios - um túnel de vidro conectará a área social do hotel 
com a torre. Haverá também um túnel de ligação com uma 
rua adjacente ao empreendimento a partir do hotel.

A Tessler relata que no serviço de restauro, a configura-
ção da maternidade será mantida, preservando a circulação 
interna e fachadas, além do saguão principal devido ao tom-
bamento. 

As áreas receberão novos acabamentos e revestimentos 
de alto padrão. Destaca-se que onde será feito o hotel já se 
deu o início do preparo para a montagem das instalações, 
que envolverão elétrica, hidráulica, ar condicionado, auto-
mação, sistema de circulação vertical, sistema de prevenção 
e combate a incêndio e tratamento acústico. 

Os trabalhos na edificação existente, que funcionava 

como um hospital e se transformará em um centro comer-
cial, compõem a quinta frente de trabalho. Este prédio tom-
bado tem cinco blocos e estava previsto o início de limpeza 
e remoção de entulho de seu interior.

Por fim, a última frente de trabalho envolve uma antiga 
capela também tombada, que passa atualmente por reforço 
estrutural - depois de restaurada novamente receberá cultos.

Há hoje aproximadamente 170 trabalhadores no canteiro 
de obras, mas esse número vem aumentando progressiva-
mente. No pico, programado para o primeiro semestre de 
2018, cerca de 2 mil pessoas devem estar trabalhando na 
obra, principalmente por conta dos serviços de montagem, 
instalação e acabamento em todo o empreendimento. Atual-
mente, os trabalhos estão concentrados no desenvolvimento 
da infraestrutura.

A Tessler esclarece que pelo fato do complexo estar loca-
lizado em área altamente adensada, trabalhou-se com res-
trição de ruído em acordo com a vizinhança.  

FICHA TÉCNICA
CIDADE MATARAZZO EM SÃO PAULO (SP)

Incorporadora: Groupe Allard
Arquitetura (conceito): Atelier Jean Nouvel
Arquitetura (desenvolvimento): Triptyque Arquitetura
Gerenciadora da obra: Tessler (Equipe: Reginaldo, Guilherme, Eder, 
Patricia, Nelson, Ana, Dani, Leisa, Vinícius, Thiago, Jeferson, Afonso, 
Vinícius, Cida, Sandra, Vivian, Juliana e Adriana)

CONSTRUTORAS
Consórcio CRS, composto pelas empresas RFM e Sérgio Porto 
Engenharia, responsável pelas execuções da torre, hotel e capela

PROJETISTAS
Fundações: Maffei
Estrutura de concreto: JKMF
Estrutura metálica: VNC
Instalações hidráulicas e elétricas: SKK
Sistema de ar condicionado: Teknika
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A MAIS AVANÇADA TECNOLOGIA
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