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Editorial  - O exemplo dos nossos atletas no Pan do México



Os melhores produtos, as melhores soluções. 
Tudo o que você precisa para a sua obra seguir 
sempre em frente.

Você sabe que �rmar uma sólida parceria no 

mercado da construção civil é fundamental para 

que os seus projetos ganhem vida e o seu trabalho 

seja reconhecido pela e�ciência e credibilidade.

Para isso, você pode contar com a Mecan.

A maior fabricante-locadora de equipamentos para 

construção do Brasil é a única que pode oferecer

os melhores produtos e serviços e uma equipe 

quali�cada à sua disposição.

www.mecan.com.br
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No Pan do México: medalhistas brasileiros são exemplos de sacrifício pessoal e superação

O cotidiano nos transportes. A deficiência na mobilidade urbana mostra a incompetência 
de administradores públicos e a desfaçatez no tratamento da cidadania
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Que eles sirvam de exemplo para os políticos que insistem 

em administrar a Copa 2014 e a Olimpíada 2016, sem compe-

tência técnica e ética para tanto. Enquanto os atletas brasilei-

ros, que enfrentaram carência de patrocínio e situações precá-

rias de treinamento durante anos, conquistavam medalhas nos 

Jogos Pan-americanos de Guadalajara, dando lições de sacrifício 

pessoal e superação, no Brasil ainda discutíamos se o ministro 

Orlando Silva Jr., do Esporte, atingido por denúncias de ilicitudes 

e cuja pasta se tornou alvo de devassa determinada pelo STF, 

permaneceria ou não no cargo. Não permaneceu.   

O País está diante de uma janela de oportunidades para 

se transformar numa nação de visibilidade parecida à do Ca-

nadá e Austrália. E deverá alcançar esse objetivo, se souber 

realizar a Copa do Mundo de 2014 nas condições internacio-

nalmente reconhecidas, e sem fechar os olhos para as priori-

dades da mobilidade urbana e do legado que deve ser deixa-

do para a população, mas cujas obras ainda estão atrasadas.  

Temos menos de cinco anos para os preparativos da 

Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Também nesse caso 

será necessário que o País atenda às exigências de um orga-

nismo externo, o Comitê Olímpico Internacional (COI), mas 

pensando, simultaneamente, que a Olimpíada poderá ser 

uma oportunidade única para inserir, na infraestrutura que 

lhe dará sustentação, o conceito de obras públicas que não 

devem servir apenas de biombo para inaugurações destina-

das a colocar na mídia e participação de políticos e de ad-

ministradores incompetentes, mas que devem se consolidar 

como obras permanentes para uso diário da população. 

Tomemos o exemplo de São Paulo, a capital econômica 

do Brasil. O metrô está saturado, as linhas de ônibus defa-

sadas e a rede hoteleira sem condições de atendimento das 

Espelhem-se  
no exemplo de nossos 
atletas no México

demandas dos eventos já programados no calendário.  Se o 

cenário, sem a Copa, já está assim, é de imaginar-se como ele 

ficará no período do Mundial. 

Além disso, o verão se aproxima. As obras contra en-

chentes em áreas de risco, compreendendo uma série de 

providências técnicas nas várzeas e nas encostas, nem se-

quer ainda começaram ou, se começaram, estão para lá de 

atrasadas, por conta da falta de planejamento ou recursos 

na escala necessária. Enquanto isso, o prefeito se concentra 

na formação do seu novo partido, na expectativa de decolar 

para o Palácio dos Bandeirantes.  

É nesse cenário que as denúncias de corrupção, em nível 

nacional, começam a mostrar outras facetas de algumas ONGs, 

manipuladas segundo interesses políticos inconfessáveis. 

 Felizmente o Brasil com o qual sonhamos para as pró-

ximas gerações não é este. Reiteramos o exemplo de nossos 

atletas no México e o exemplo da população que, indepen-

dentemente dos políticos que só raciocinam com a mão es-

tendida para o erário público, vai construindo a nação, pedra 

a pedra, tijolo a tijolo. 

E outro exemplo é o das empresas, conforme demonstra-

mos amplamente nas reportagens publicadas nesta edição.  

Estão aqui as histórias das quatro Empresas de Engenharia 

do Ano, cada uma em seu segmento de atuação:  ARG, na 

categoria Infraestrutura; Hochtief do Brasil, Edificações; 

Guimar Engenharia, Projetos e Consultoria; e TKK, Monta-

gem Industrial. Na história de cada uma está um exemplo 

de superação e de esforço para manter equipes, conquistar 

obras e continuar sobrevivendo e crescendo numa realidade 

onde a política é um risco e, a política econômica, pode ser 

uma armadilha.

E d i t o r i a l
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Fábrica de dormentes é inaugurada no Maranhão

Foi inaugurada no início do mês, no município de Bacabeira, no Maranhão, 
a unidade fabril da Cavan/Rocbra. A fábrica atende a um contrato firmado com 
a Vale para o fornecimento de 3,2 milhões de dormentes destinados à manu-
tenção e duplicação da Estrada de Ferro Carajás e a mais de 360 aparelhos de 
mudança de via (AMV’s), utilizados para desvios da via permanente. Com 892 km 
de extensão, a ferrovia liga a mina de extração de minério de ferro de Carajás 
(PA) ao porto de Itaqui (MA).

A nova unidade foi projetada segundo o conceito ecologicamente correto.  
Dispõe de uma  estação de tratamento de efluentes, sistema de iluminação 
alimentado por energia eólica, tanques de estocagem de águas pluviais, cuja 
captação se dá por meio de canais de escoamento revestidos de forma a evitar a 
erosão e degradação do solo, e tem um sistema de decantação para reutilização 
de águas de lavagem da central de concreto. 

A Cavan/Rocbra resulta de uma joint-venture formada entre a Cavan — bra-
ço industrial da Alusa Engenharia — e a norte-americana Rocla. A nova fábrica 
terá capacidade inicial de produção de 33 mil dormentes por mês em um único 
turno. Até o final deste ano a capacidade de produção será duplicada.
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Aço da Gerdau para o World Trade Center

A Gerdau, considerada líder na produção de aços longos nas Amé-
ricas, assinou, por meio de sua subsidiária norte-americana, um con-

trato de US$ 7,35 milhões com a Navillus Inc., empreiteira de Nova 
York, Estados Unidos, para fornecer o aço a ser usado  na construção 

do principal edifício do complexo do World Trade Center. A Navillus 
vai produzir o concreto da superestrutura do Centro de Segurança de 
Veículos do WTC e deverá empregar vagalhões para aproximadamente 

31 mil m3 de concreto.
     A Gerdau começou a se envolver com o projeto do World Trade 

Center em 2007, quando doou vigas de abas largas para o Memorial 
e Museu Nacional do 11 de Setembro. Essas vigas foram transporta-
das pelos Estados Unidos como parte de uma exposição em honra às 

vítimas do atentado terrorista. 
      Atualmente, as obras do edifício principal do complexo do 

World Trade Center entrou em sua fase final. Já foram erguidos 86 
andares dos 104 previstos. O prédio terá a mesma altura do anterior 

(415 m). A previsão de conclusão é para 2013.

Belo Monte faz parceria  
para apoio logístico 

A Gascom, que está entre os líderes de mercado de 
equipamentos no apoio logístico operacional, foi selecio-
nada para fornecer equipamentos de alto desempenho 
para o consórcio construtor da usina hidrelétrica de Belo 
Monte.

Segundo Joel Ferreira Lima, gerente comercial da 
Gascom, os critérios adotados para a escolha da empresa 
foram qualidade comprovada dos equipamentos, capaci-
dade de entrega atual e assistência técnica, considerando 
tanto a rapidez no atendimento in loco quanto na reposi-
ção de peças originais. “Além desses diferenciais, contamos 
também com a recomendação feita pelas empresas que 
fazem parte do consórcio de Belo Monte e que são nossos 
tradicionais clientes,” explica.

O consórcio construtor solicitou um total de 94 equi-
pamentos. Serão 33 unidades do Prosolo, 25 do Prodiesel, 
22 do Pressolub 6x4, 5 do Pressolub 4x4, 5 do Furgão 
Oficina e 4 do Agribomba. O primeiro lote será entregue 
até dezembro deste ano.

F ó r u m  d e  E n g e n h a r i a
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Conexões de eletrofusão  
para gás e água

A Polierg implantou, com investimento próprio, uma 
linha de produção de conexões de eletrofusão, tornando-
se a primeira fábrica brasileira a produzir esse tipo de 
produto no País. Com esse lançamento, a empresa visa 
atender mais rapidamente à demanda dos seus clientes, 
complementando a sua experiência em fabricação de 
tubos em pead. 

Tradicional fabricante de tubos e conexões, a empresa 
atua há 31 anos na área de infraestrutura, 
com destaque para os segmentos de ener-
gia, telecomunicações, saneamento, mine-
ração e gás natural. Para mais informações: 
www.polierg.com.br

Haulotte inaugura fábrica em Barueri 
e amplia espaço no mercado
de equipamentos de elevação

Já está em funcionamento a subsidiária brasileira da 
Haulotte Group, fabricante francesa de equipamentos de 
elevação de pessoas e carga. Com essa iniciativa, a empresa 
que já estava presente no Brasil desde 2002, porém com uma 
estrutura pequena para importação e comercialização das 
máquinas, pretende aumentar sua participação de mercado 
nacional.

Segundo Marcelo Bracco, diretor geral da Haulotte Brasil, 
o grupo decidiu investir no mercado brasileiro em função 
do aquecimento da economia e pela crescente atenção das 
empresas pela segurança no trabalho. “Antigamente, havia 
pouca preocupação com a segurança no trabalho, mas hoje o 

cenário está diferente”, afirma Bracco. 
“O mercado está mais consciente, fo-
cando em segurança, produtividade e 
qualidade de trabalho com o objetivo 
de diminuir os riscos de acidentes”.

Localizada em terreno de 5 mil 
m², em Barueri (SP), a nova planta 
abriga as áreas de administração, es-
toque de produtos e peças, manuten-
ção de máquinas e destina espaços 
para  treinamento. A fabricante 
disponibilizará aos clientes uma linha 
com mais de 20 modelos para pronta 
entrega, que serão repostos mensal-
mente. Porém, os consumidores terão 
acesso, também, a outros 40 modelos 
fabricados pela Haulotte na Europa 
(totalizando mais de 60 modelos), que 
poderão ser adquiridos sob enco-
menda.

Alupar vai investir em  
energia na Colômbia

A Alupar Investimento S.A. informa que vai assumir a Risaralda Energia 
SAS/ESP — empresa que detém os direitos e autorizações para implantar 
um complexo de pequenas centrais hidrelétricas no Estado de Risaralda, na 
Colômbia. O complexo é composto por três empreendimentos que somam 
aproximadamente 30 MW de potência instalada.

O investimento será da ordem de US$ 70 milhões, com prazo de 
construção previsto de 24 meses. A energia a ser gerada será negociada no 
mercado livre de energia da Colômbia. O grupo explica que decidiu investir 
na Colômbia por conta do grande potencial de crescimento daquele país, 
“que possui regras estáveis e regulação sólida”. 

Com este novo empreendimento, a empresa brasileira amplia seu 
parque gerador em mais 30 MW, alcançando um total de cerca de 460 
MW de energia instalada. A empresa também opera 5.665 km de linhas de 
transmissão, sendo 200 km no Chile.

Rolo com Pata fabricado no Brasil

O grupo alemão Wirtgen, por intermédio da Ciber Equipamentos Rodovi-
ários, participou da Exposição Internacional de Mineração – Exposibram 2011, 
realizada em Belo Horizonte (MG), apresentando equipamentos desenvolvidos 
para o setor. 

Um dos principais players da América Latina em equipamentos e serviços 
para pavimentação, compactação e mineração, a Ciber, com sede em Porto Ale-
gre (RS), é a única subsidiária na região do grupo Wirtgen, que no seu portfólio 
de marcas atua também na fabricação de mineradoras contínuas. 

A empresa também comercializa os equipamentos da marca Kleemann, que 
produz plantas móveis e estacionárias de britagem, peneiramento e manuseio 
de materiais no processamento de pedra natural e materiais reciclados. Para os 
mercados em que atua, a empresa oferece os britadores de mandíbulas móveis, 
os britadores de impacto móveis e as peneiras móveis da marca. 

Na Exposibram 2011, foram apresentados dois modelos de rolos com cabine: 
o 3414VIO e o 3411 Pata, este produzido no Brasil, pela Ciber. 
São máquinas de alto desempenho e com elevado poder 
ascensional graças ao diferencial de bloqueio automático. 
Também são equipadas com assento do motorista ergonô-
mico para uma vista panorâmica perfeita, dis-
play de informações claro, chassi articulado 
de três pontos para um conforto de 
condução extremo e direção hidros-
tática. Além disso, sua manutenção é 
muito simples, com intervalos maiores 
entre as assistências.

F ó r u m  d e  E n g e n h a r i a
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PERFORMANCE SEM LIMITES

UM AVIÃO FEITO PARA GRANDES HOMENS. 
COMO VOCÊ.

HAWKER 900XP

EXISTEM PROFISSIONAIS DE ALTA PERFORMANCE EM TODAS AS ÁREAS. MAS ELES 
NÃO SÃO MUITOS. NÃO É UMA POSIÇÃO FÁCIL DE CONQUISTAR. ESSE É UM 
ESPAÇO RESERVADO PARA AQUELES QUE NASCERAM COM O PENSAMENTO NO 
FUTURO. TALVEZ VOCÊ SEJA UMA DESSAS PESSOAS. AÍ UM DIA, DURANTE MAIS 
UMA VIAGEM DE NEGÓCIOS OU A CAMINHO DAS FÉRIAS, VEM A CERTEZA DISSO. 
É QUANDO VOCÊ OLHA PELA JANELA E VÊ O MUNDO LÁ EMBAIXO, AOS SEUS PÉS.

VOCÊ PODE SER O PRÓXIMO PROPRIETÁRIO DE UM HAWKER 900XP. PERFORMANCE 
INCOMPARÁVEL, CAPAZ DE LEVAR O NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS SEM REDUÇÃO 
DE ALCANCE. A MELHOR COMBINAÇÃO DE TAMANHO DE CABINE, VELOCIDADE, 
ALCANCE E CUSTO DE OPERAÇÃO. PARA COMPLETAR, PODE SER EQUIPADO COM 
INTERNET BANDA LARGA. NÃO É À TOA QUE É O BEST-SELLER DA CATEGORIA.
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Estaleiro Rio Grande
terá área de 51 mil m²

A Lamb Construções e Engenharia, de Canoas (RS), e a Ecovix 
- Engevix Construções Oceânicas assinaram contrato para a 
construção do Estaleiro Rio Grande (RG2), no polo naval de Rio 
Grande (RS). A Ecovix venceu a licitação da Petrobras para cons-
truir oito cascos destinados à exploração na camada pré-sal. 

A previsão de entrega da obra de 51 mil m² é para abril de 
2012. A área construída e o volume de concreto armado serão 
equivalentes à área construída e ao volume de concreto do atual 
Estádio Beira Rio, de Porto Alegre (RS). Serão utilizadas 4 mil t de 
aço. No pico da obra civil, a Lamb CE, que tem escritórios no Rio 
Grande e em São Paulo, prevê a contratação de 600 empregados.

O diretor da empresa, engenheiro Júlio César Lamb, diz que 
construtora disputou o contrato com construtores de vários 
locais do País. “Estamos iniciando uma nova fase. Além do con-
trato firmado, há trabalho previsto para os próximos cinco anos, 
especialmente na construção de outros estaleiros”, garante. Até 
este mês de setembro, a empresa registrara uma expansão de 
100% em área de obras iniciadas, passando de 30 mil m² em 
2010 para 74 mil m², ao longo de 2011.  

A Lamb CE foi fundada em 1986 e vem atuando nos segmen-
tos de indústrias automotivas, petroquímicas, celulose e bioener-
gia, além dos já consagrados centros de distribuição (armazéns). A 
empresa está certificada como fornecedora da Petrobras. 

Fabricante consolida rede no País

A Stone Construction Equipment Inc., que 
já está presente no Brasil com seus produtos, 
desde 2008, agora quer consolidar uma rede 
de distribuidores qualificados no País, de 
acordo com Livingstone Treumann, gerente 
de vendas para a América Latina e Caribe. 
Segundo ele, “a empresa prioriza o suporte 
ao cliente de seus distribuidores, 
antes, durante e após a 
venda”.

A Stone projeta, 
fabrica e comer-
cializa equipa-
mentos leves de 
construção há 
mais de 40 anos. 
Sua linha de 
produtos, fabrica-
dos nos Estados Unidos, 
incluem betoneiras de concreto 
e argamassa, misturadores para silos, 
sistemas de distribuição de argamassa, placa compactadora, rolos 
compactadores manuais e guiados, para solo ou asfalto, compacta-
dores de vala, alisadoras de concreto, equipamento para manuseio 
e transporte de material, serras para concreto, asfalto e blocos de 
alvenaria e vibradores de concreto.

 A prioridade da pavimentação nas cidades, para ajudar na solução 
da mobilidade urbana, e da pavimentação rodoviária, tendo em conta 
a vida útil das rodovias brasileiras, foram objetos de dois encontros 
temáticos nessa direção, realizados este mês (outubro), no Sul do País.

São eles o 7º Congresso Brasileiro de Concessões e Rodovias 
(CBR&C), promovido pela Associação Brasileira de Concessionárias de 
Rodovias (ABCR), em Foz do Iguaçu (PR), e a 17ª Reunião de Pavi-
mentação Urbana, realizado em Porto Alegre (RS), pela Associação 
Brasileira de Pavimentação (ABPv) e pela Secretaria Municipal de Obras 
e Viação.

O CBR&C teve um número recorde de participantes, com mais de 
mil congressistas, e a presença de representantes de 20 países. 

Em seu discurso, o presidente da ABCR, Moacyr Servilha Duarte, 
destacou os 15 anos da ABCR e analisou os desafios do setor no 
Brasil: “O primeiro desafio é a manutenção adequada das rodovias, 
tanto do ponto de vista físico, como da segurança dos usuários. No 
ano passado, tivemos o assustador número de 38 mil falecimentos, 
além de milhares de feridos, o que está a exigir maior fiscalização da 
condição dos veículos e dos condutores em relação ao consumo de 
álcool”.

O segundo desafio, de acordo com ele, é o financiamento dos 
investimentos em infraestrutura, fator que incide, diretamente, em um 
dos itens de maior discussão entre usuários e gestores: o cálculo do 
valor das tarifas. “Todos desejam boas rodovias, mas os usuários relu-
tam em pagar para usá-las, ou querem reduzir ao mínimo esse ônus, 

ABCR e ABVp debatem novas técnicas para pavimentação urbana e rodoviária

o que é natural. Já os empreendedores precisam ter uma remuneração 
compatível, considerando, inclusive, os riscos assumidos”, analisou. 

Neste sentido, um dos principais debates do 7º CBR&C é a aplica-
ção do sistema free flow em substituição às atuais praças de pedágio. 
O método, que funciona através da identificação automática dos 
veículos e de cobrança posterior à utilização do serviço, já funciona em 
países como Chile e Portugal.

“Certamente, esse é o caminho do futuro, mas aqui no Brasil 
temos um problema sério: como pelo menos 30% da frota é irregular, 
fica impossível cobrar a posteriori. O governo quer sanar essa dificul-
dade por meio do controle da frota, mas a questão é complexa e só 
terá solução a médio prazo”, afirmou Duarte. 

Técnicas de construção
A Associação Brasileira de Pavimentação (ABPv) e a Secretaria de 

Obras e Viação de Porto Alegre (SMOV), realizaram a 17ª Reunião de 
Pavimentação Urbana, no período de 18 a 20 de outubro de 2011, no 
Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre(RS).

Entre os temas abordados, figuraram os seguintes: financiamento 
a municípios; materiais para pavimentação urbana; estudos e projetos 
de pavimentos; manutenção, restauração e gerência de vias; técnica de 
construção e controle de qualidade de pavimentos; segurança e meio 
ambiente em vias; abertura e reaterro de valas de redes subterrâneas; 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS); e preparação das cidades 
para a Copa do Mundo de 2014.

F ó r u m  d e  E n g e n h a r i a
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anos 1990, mais de 80% da população 
nacional.  Também, quem mandou os 
governantes da época não tomarem 
juízo e reciclarem a política agrária, com 
decência, para a fixação de tantos traba-
lhadores em seus sítios de origem?

Mas, sem mudar de assunto, é 
necessário reconhecer que tivemos 
administradores de visão, nas primei-
ras décadas do século passado, que já 
previam e projetavam sonhos de metrô. 
O engenheiro Norman Wilson, por 
exemplo, que integrava os quadros téc-
nicos da São Paulo Tramway, Light and 
Power Company, apareceu um dia no gabinete do prefeito José Pires do Rio e 
apresentou-lhe um plano de transporte prevendo a construção de um sistema 
de metrô. Teria dito ao prefeito: “Veja os trilhos do bonde. Será semelhante. E, 
a exemplo de várias capitais europeias, construiremos um meio de transporte 
que liberará a superfície somente para os pedestres. Vamos nessa?” – José Pires 
não foi.

A nossa primeira oportunidade de contar com um metrô deu em nada.  
São Paulo teria mais tarde várias outras oportunidades de construir o metrô: 
houve o projeto de Prestes Maia; o trabalho posterior de Mário Lopes Leão, 
discutido no Instituto de Engenharia; o projeto do engenheiro Antônio Carlos 
Cardoso e até o plano do engenheiro norte-americano Robert Moses. Nada ser-
via. Até que, tardiamente, quando o brigadeiro Faria Lima assumiu a prefeitura 
em 1965, bateu na mesa e disse: “Teremos metrô”.

Um ano depois era formado o consórcio HMD, formado pelas empresas 
alemãs Hochtief e DeConsult, e pela brasileira Montreal, que elaborou o projeto 
da linha Norte-Sul (Santana-Jabaquara).  Este escriba foi testemunha, ao lado 
do geólogo José Nivaldo Chiossi, da instalação do primeiro piezômetro para 
sondagem, das obras do metrô, na avenida Prestes Maia. 

Frase da coluna

“Embora concorde que planos de governo desacompanhados de 
realizações correspondentes, nada signifiquem, o certo é que obras 
e iniciativas governamentais dissociadas de um planejamento são 

ainda mais indesejáveis, mormente em face de recursos escassos, que 
representam desperdício na certa.” 

De Geraldo Vianna, consultor da NTC& Logística, ao participar, em se-
tembro último, em São Paulo (SP), do 2º Fórum Brasileiro da Construção. 

Vamos falar de metrô, de olho nos metrôs de outros países
Andar pelo mundo e mergulhar em alguns metrôs significa aprender algu-

mas lições da história e verificar o porquê do atraso do Brasil nessas obras. Tal 
meio de transporte resolve o problema da mobilidade urbana sem que o usuá-
rio seja atropelado pela multidão, na superfície, ou sofra a solidão compulsória 
da individualidade egoísta dos automóveis imobilizados nos engarrafamentos. 

Uma simples consulta cronológica nos leva à época de ouro dos metrôs 
europeus. O de Paris foi inaugurado em 1900, ainda nos tempos em que Proust 
começava a saga da burguesia francesa, atirando-se de corpo e alma Em busca 
do tempo perdido. O metrô de Londres veio antes. Imagino que Charles Dickens, 
nascido em Portsmouth, ainda tenha tido a oportunidade de uma viagem sob o 
subsolo londrino, uma vez que faleceu em 1870, sete anos depois da inaugura-
ção do metrô de lá. 

O metrô de Berlim seguiu a rotina de inauguração dos metrôs da época. 
Começou a funcionar em fevereiro de 1902. Portanto, é possível que, nesse ano, 
ao passar um semestre de estudos ali, Stefan Zweig, que aqui no Brasil, então 
fugindo do nazismo, escreveria O País do Futuro, haja, ao menos por curiosida-
de, experimentado uma viagem pelo subsolo da capital alemã.  

O de Moscou veio mais tarde e foi construído para ser o exemplo do “novo 
homem”, na concepção de Stálin: foi inaugurado em 1935. 

Mas, antes disso, falemos do metrô de Buenos Aires, que está ao nosso 
lado. O metrô argentino foi construído em 1913 – um exemplo de que a influ-
ência europeia tinha um impacto muito forte entre –los hermanos”. 

E, o metrô de São Paulo? Bem, este seria inaugurado em 1974, no mesmo 
ano em que era inaugurado o metrô da Cidade do México, com uma diferença: 
o metrô dos homens de sombrero tem hoje 176,7 km de extensão, enquanto o 
metrô paulistano, precocemente envelhecido e sem condições para atendimen-
to da demanda, vai para 74,3 km. – Somente. 

O registro desses dados e datas históricas é apenas para dizer que o Brasil 
poderia ter construído o seu primeiro metrô – e os demais, em diversas de suas 
capitais – há muitos anos.  A essa altura, estaria apenas cuidando de atualizá-
los. Pode-se até alegar que nos anos 1970 não se imaginava que a população 
rural diminuísse e a urbana explodisse, com as cidades absorvendo, depois dos 
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Estação Vila Prudente do Metrô

A concepção arquitetônica desta estação de metrô (Vila Prudente) 
privilegiou a escala e inovou na combinação de materiais proporcionando 
funcionalidade e leveza, estética e luminosidade  natural.   

Começo das obras do 
metrô de Paris

D i m e n s õ e s  |  N i l d o  C a r l o s  O l i v e i r a
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Manifesto contra o Rodoanel em SP
• Nomes de peso assinam manifesto contra o trecho Norte do 

Rodoanel ‘Mário Covas’, exigindo uma avaliação ampla e cuidadosa 
do impacto das obras e dos prejuízos ambientais e econômicos que 
as desapropriações também provocarão. O argumento é de que a 
região da Serra da Cantareira e as áreas vizinhas abrigam hoje a 
maior floresta urbana do mundo e que 
sua conservação é “fundamental para 
o controle da poluição atmosférica da 
cidade de São Paulo”.

• Assinam o documento Aziz 
Ab’Saber, escolhido Intelectual do Ano 
pela União Brasileira de Escritores (UBE); 
o historiador Boris Fausto; Carlos Bocuhy, 
do Conselho Nacional do Meio Ambien-
te; Raquel Rolnik, relatora especial da 
ONU para o direito à moradia adequada; 
Rodolfo Geiser, engenheiro agrônomo e 
paisagista e outras personalidades. 

Rodoanel em Teresina
Norbelino Carvalho, da superintendência de projetos do governo 

do Piauí, informa que  Teresina também terá o seu Rodoanel. Ele 
inclui uma ponte de 240 m de extensão sobre o rio Poti e uma ligação 
entre as BRs 343 e 316, destinada a reduzir o tráfego de caminhões 
pesados pela cidade. A obra, estimado em R$ 61 milhões, encurtará 
em 15 km as distâncias entre as saídas para as regiões Norte e Sul do 
Estado. 

Ponte Salvador-Itaparica
Para quem ainda resiste em acreditar nessa obra, vão aí alguns 

dados: a ponte reivindicada para ligar Salvador a Itaparica, na Bahia, 
terá 12 km de extensão. O projeto básico foi selecionado por meio 
do chamado Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) e as 
obras poderão ser iniciadas em 2014, com conclusão prevista para 
2018. Os recursos serão da prefeitura, do governo estadual e da 
iniciativa privada. Deverão ser aplicados, no empreendimento, cerca 
de R$ 7 bilhões. 

Ponte Maurício Joppert
O Dnit informa que possivelmente só em dezembro do ano que 

vem é que deverá ser concluída a restauração da ponte Maurício Jo-
ppert, de 2.550 m de extensão, sobre o rio Paraná, que liga os estados 
de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Serão restauradas a superestru-
tura (tabuleiro e pavimento) a mesoestrutura (pilares) e a infraestru-
tura (tubulações). As obras foram iniciadas em março último sob a 
responsabilidade da Concrejato Engenharia. A obra, inaugurada em 
1964, foi exemplo, na época, do bom desempenho do emprego da 
tecnologia do concreto protendido.

Sicepot-RS quer R$ 2 bi para rodovias
O engenheiro Nelson Sperb Neto, 

que acaba de assumir a presidência do 
Sindicato da Indústria da Construção 
de Estradas, Pavimentação e Obras de 
Terraplenagem em Geral no Estado 
do Rio Grande do Sul (Sicepot-RS), 
diz que o Estado gaúcho necessita, no 
mínimo, de R$ 2 bilhões por ano para 
tornar viáveis os projetos rodoviários 
em andamento ou ainda a serem 
licitados. Ele espera que o Dnit retome 
os programas de melhoria da malha 
rodoviária federal. 

De vento em popa
A energia eólica no Brasil vai de vento em popa. É a opinião de 

empresários do segmento da energia, ao informarem que é auspiciosa 
a notícia de que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) acaba de aprovar recursos de mais de R$ 290 milhões 
para a instalação de cinco parques eólicos na Bahia. As 45 usinas 
eólicas já em operação no RS, CE e RN vêm respondendo por 794.334 
KW de potência instalada. 

“Casa Paulista”
O governador Geraldo Alckmin criou, no mês passado, via decre-

to, a Agência Paulista de Habitação Social “Casa Paulista”, que fun-
cionará como “agente fomentador de habitação do estado”. Ela deve 
investir R$ 7,9 bilhões, entre 2012 e 2015, na construção de 150 mil 
moradias, e financiar, também, urbanização de favelas e regularização 
fundiária. Será um novo braço da Secretaria da Habitação do Estado, 
ao lado da CDHU. Aparentemente os dois órgãos não se conflitam. 

Infraestrutura
Nelson Siffert, superintendente de infraestrutura do BNDES, 

informa que os empréstimos da instituição para empresas, destinados 
a obras de infraestrutura, devem registrar até outubro, aumento de 
23% em relação ao mesmo período do ano passado. O banco dispõe, 
em carteira, de 395 projetos de infraestrutura, num volume total de 
R$ 199 bilhões. Daqueles projetos, 22 se referem à implantação de 
usinas hidrelétricas. 

Na Bolívia
A Construtora OAS, que em dezembro próximo comemora 35 

anos de atividades, está passando por uma experiência incomum, na 
Bolívia, onde constrói a estrada de 302 km que passa pelo Parque 
Nacional Isiboro Sécure. Do ponto de vista da engenharia não há 
problema, mas sob o aspecto político, as coisas, ao menos até meados 
deste mês, não estavam fáceis para a empresa brasileira, uma vez que 
indígenas da região se opunham às obras.    

Raquel Rolnik, signatária
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Joseph Young

No momento em que o governo volta à carga para tentar 
ressuscitar o “imposto do cheque” para captar recursos 
destinados à saúde pública, vale lembrar que enquanto a 

CPMF vigorou, muito pouco foi aplicado nos hospitais e ambula-
tórios destinados à população. Foi um verdadeiro estelionato pra-
ticado à luz do dia e com a maior desfaçatez contra a economia 
popular, com os bilhões arrecadados entesourados para turbinar 
o superávit primário.

Os jornais estampam diariamente notícias sobre erros de 
diagnóstico que resultam em até morte de pacientes. Os casos 
são vários: atendente de enfermagem que injetou glicerina, ao 
invés de soro, em criança; menor que foi internada para operar 
uma anomalia, mas sofreu intervenção cirúrgica em outra par-
te do corpo; médicos que dão plantões fictícios, mas recebem 
remuneração como se tivessem trabalhado; remédios de hospi-
tal público desviados para fins escusos; situação de penúria na 
Santa Casa, que ameaçava fechar. O cenário é de filme de terror, 
cujos personagens, no entanto, são pessoas reais, no geral idosos 
e crianças. 

O mais grave é que esses casos de incúria administrativa e 
conduta antiética raramente resultam em condenação dos in-
fratores, depurando e melhorando os quadros dos hospitais e 
ambulatórios públicos, ou significam mudanças de práticas ope-
racionais para a erradicação das falhas constatadas. E tudo fica 
como estava antes na rede de saúde, distribuída pelos três níveis 
de administração pública.

O setor de seguro médico privado, depositário das esperan-
ças do governo em suprir as carências no atendimento de saúde 
pública quando foi institucionalizado, não tem perspectiva de 
solucionar no médio prazo seus vícios estruturais. Os médicos re-
cebem uma miséria por consulta ou intervenção e os clientes são 
mal atendidos, enquanto o lucro é embolsado pelas seguradoras.  

Os números do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada 
(IPEA) mostram o sucesso do governo federal na transferência 
de renda para as camadas mais pobres da população nos dois 
períodos administrativos recentes, o que obrigou alguns governos 

Saúde até tem recursos,  

           mas falta gestão

estaduais a criar mecanismos similares, embora menos ambicio-
sos. A mesma instituição causou alvoroço quando divulgou um 
estudo sobre a defasagem dos aeroportos brasileiros em termos 
de infraestrutura. Seria oportuno que entidades respeitadas desse 
quilate se juntassem a universidades para promover um amplo 
levantamento do sistema público de saúde e propor medidas ob-
jetivas de reforma a curto e médio prazo.

A arrecadação de impostos continua batendo recordes, os 
gastos da máquina administrativa prosseguem em alta, puxados 
pelos salários e remuneração indireta de servidores e outros, mas 
os investimentos estão estagnados, se calculados em termos per-
centuais do PIB.  Não se justifica recriar o imposto a favor da saú-
de pública, para gerar mais receita, quando a carência absoluta é 
de qualidade de gestão e de gestores treinados, desde o Ministé-
rio da Saúde, passando pelas secretarias estaduais e municipais, 
até os hospitais e ambulatórios.

A saúde pública não esta sozinha nesta situação. As escolas, 
os ônibus, as rodovias e os portos refletem a mesma precarie-
dade. Resumindo: falta gestão na aplicação dos recursos públi-
cos disponíveis. Nenhuma lei que obrigue o governo a aplicar 
em saúde vai substituir a competência do gestor para a melhor 
disponibilidade de leitos em hospitais e racionalidade do trabalho 
do médico e da enfermagem.

Filas nos centros de 
saúde públicos: face 
mais visível do colapso 
do sistemafo
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A revista Engineering News Record (ENR) firmou parceria 
com  O Empreiteiro para coordenar a seleção dos pro-
jetos de infraestrutura do País que farão parte do Global 

Construction Summit 2012, programado para  Nova York ,Estados 
Unidos, no dia 11 de abril do ano que vem

A cada dois anos, a ENR realiza esse evento reunindo as princi-
pais lideranças empresariais, contratantes e agências governamen-
tais dos mercados mais significativos dos quatro continentes — a 
edição de 2010 contou com 350 participantes. O tema para a cúpula 
do próximo ano, a realizar-se na sede da McGraw Hill, será “Estraté-
gias de crescimento nos mercados globais”.

A agenda da conferência será aberta com uma análise sobre as 
perspectivas da economia global, por Andrew B. Busch, especialista em 
políticas públicas e finanças globais da BMO Capital Markets. O painel 
seguinte enfocará a questão “Fusões & aquisições VS. Crescimento or-
gânico”, reunindo empresários de engenharia que tiveram sucesso nos 
anos recentes ao adotar uma dessas estratégias distintas.

Na sequência, haverá painéis individuais sobre o Oriente Mé-
dio e a África do Norte, Ásia e América do Sul. Neste último, 
o Brasil será destaque, traçando o cenário da demanda atual e 
futura nos diversos segmentos de infraestrutura e dos empreen-
dimentos considerados prioritários.  A revista O Empreiteiro está 
convidando o BNDES para abrir este painel, que terá a partici-
pação ainda de empresas de engenharia e indústrias brasileiras 
atuantes no mercado externo de construção.

Haverá também painéis orientados para os segmentos de 
Transportes, Energia & Recursos Naturais, inclusive Petróleo e 
Gás; e Edificações— uma oportunidade adicional para que em-
preendimentos do País sejam apresentados para atrair investi-
dores e parceiros na modalidade PPP (Parceria Público-Privada), 
bem como capacitação em engenharia em especialidades ama-
durecidas de outros países.

Cúpula mundial da construção  
terá painel sobre infraestrutura do Brasil

A revista O Empreiteiro será a parceira exclusiva da ENR Glo-
bal Construction Summit no Brasil, tanto na geração de conteú-
do, divulgação e coordenação promocional.  

No mês de março de 2011, um mês antes da conferência, a 
revista ENR publicará um suplemento especial sobre os projetos 
de infraestrutura relevantes para desenvolvimento brasileiro, que 
será coordenado pela revista O Empreiteiro.

NEwslEttER ElEtRôNicO Em  
pORtuguês cOmEça Em jaNEiRO

Outra parceria firmada entre as duas publicações prevê o 
lançamento de um newsletter eletrônico quinzenal no Brasil, em 
português, com o conteúdo do newsletter semanal Insider e da 
própria revista ENR, que publica 36 edições impressas ao ano e 
responde pelo conteúdo diário do seu site.  A primeira edição está 
programada para janeiro próximo.

Faz parte desse acordo ainda o envio regular de notícias sobre 
o andamento dos projetos de infraestrutura no País, sobretudo 
novos empreendimentos de porte,  visando a ampliar esse conte-
údo jornalístico sobre o Brasil em todas as mídias da revista Engi-
neering News Record (ENR).  Com essas publicações e a inserção 
do Brasil na Global Construction Summit, as duas revistas ambi-
cionam contribuir para ampliar o intercâmbio entre os países nos 
empreendimentos de infraestrutura, construção e engenharia. 

Obras de construção das estruturas de hidrelétricas e de ampliação ou 
implantação de novos portos vão fazer parte do portfólio de empreendimentos 
da infraestrutura a serem enfocados na parceria com ENR 

M e r c a d o  G l o b a l



NEwslEttER ENR/OE  
abORdaRá OpORtuNidadEs dO  
mERcadO glObal E tEcNOlOgia
Uma amostragem da cobertura editorial recente  
da revista ENR e seu site 

Corps of EnginEErs monta  
dataBasE naCional soBrE diquEs

O setor de engenharia do exército americano lançou o National 
Levee Database, que permite pela primeira vez visualização basea-
da em mapas dos sistemas de diques contra inundação existentes 
nos Estados Unidos, suas condições operacionais e de segurança, 
incluindo manutenção e inspeção. O público terá acesso a 95% dos 
dados e os 5% restantes de informações sensitivas serão restritos 
ao governo e agências de segurança publica. Estima-se que mais 
de 14 milhões de pessoas vivem nas áreas de influencia de diques 
contra inundação, sob jurisdição do Corps of Engineers. A database 
pode ser acessada pelo site http://inld.usace.army.mil

tORRE EiffEl REcEbE pisO dE vidRO  
a 57 m dE altuRa

O mais famoso marco urbano de Paris, de 324 m de altura, vai 
receber um piso de vidro no seu 1° nível, a 57 m de altura, medindo 
30 m², que ficará no centro da plataforma de 5.240 m².  Será cons-
truído um novo restaurante e espaço de conferências. O contrato 
tem o valor de US$ 34 milhões, a ser iniciado em 2012 com prazo 
de 18 meses, e as obras não interromperão as visitas dos turistas, 
que atingiram 6,7 milhões no ano passado. A torre Eiffel já recebeu 
250 milhões de visitantes desde sua abertura em 1889.

POTTENCIAL SEGURADORA. 
CONTE COM A NOSSA EXPERTISE.
A Pottencial Seguradora já é uma das melhores 
empresas de Seguro Garantia do Brasil.

www.pottencialseguradora.com.br
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Assinatura inclui revista+newsletters 
eletrônicos+acesso ao site

 
Uma assinatura anual da  revista semanal ENR-Engineering News Record custa 

US$ 82,00 e inclui 36 edições impressas, alertas diários por e-mail sobre notícias 

importantes, e newsletters semanais Insider, cobrindo os fatos mais importantes do 

mercado de construção e infraestrutura dos Estados Unidos e os cinco continentes, 

acesso total ao conteúdo do site ENR, que envolve edições passadas, informações 

sobre eventos e cursos organizados pela McGraw-Hill Construction.

A assinatura paga inclui ainda as edições especiais da ENR sobre 500 Maiores 

Projetistas; 400 Construtoras; Projetistas Internacionais; Construtoras Verdes e Glo-

bal Sourcebook, que traz o perfil das principais empresas de engenharia no mundo.  

A revista O Empreiteiro está autorizada a captar novas assinaturas da revista 

ENR no País, vender espaço de publicidade nas edições impressas, eletrônicas e no 

site ENR.com. Para mais  informações  acesse o site ENR.com, ou ligue para (11) 

3731-5488 c/ Bruna, ou envie e-mail para circulacao@revistaoempreiteiro.com.br.

Empresas de engenharia brasileiras  interessadas em divulgar editorial-

mente  os seus projetos/obras na revista ENR; empresas públicas ou privadas 

que desejam veicular editais de concorrência internacional; fabricantes bra-

sileiros que desejam promover os seus produtos no exterior,  favor entrar em 

contato pelo e-mail josephyoung@revistaoempreiteiro.com.br.

Os RiscOs E gaNhOs da mídia sOcial 
Relatório especial da ENR mostra os segredos de uma abor-

dagem efetiva às plataformas de mídia social nas empresas 
construtoras, mantendo a integridade da sua marca e divul-
gando mais as suas atividades, sem prejudicar relacionamentos. 
A mídia social também tem se mostrado eficiente em recruta-
mento, conforme relato da Smith Group, da CH2M Hill. Empre-
sas de água tem valido desse recurso para se comunicar com os 
usuários finais. A Corps of Engineers revela como Facebook teve 
papel crucial nas comunicações durante recentes inundações 
nos EUA.

5º aNO cONsEcutivO dE dEclíNiO  
da cONstRuçãO NOs Eua

Numa conferência realizada em Washington, em outubro 
passado, a McGraw Hill Construction divulgou seu estudo anual 
sobre o mercado americano de construção, estimando que 2011 
vai fechar negativo em 4% no total de obras iniciadas, projeta-
das no valor de US$ 410 bilhões — 5º ano consecutivo de queda. 
A retração nos segmentos de habitação unifamiliar e edifícios 
institucionais provocou esse resultado. Não existe indicadores 
que permitam prever uma melhora em 2012, com o volume de 
negócios estagnado nesse patamar. O nível de desemprego na 
economia permanece em 9%.

fRaNk gEhRy fORma aliaNça dE  
aRquitEtOs pEla iNtEgRaçãO tEcNOlógica

Um punhado dos mais renomados arquitetos vai formar uma 
aliança em prol da integração tecnológica dos processos de pro-
jetar e construir, através do uso extensivo da modelagem BIM e 
ferramentas similares — visando dar aos arquitetos controle mais 
efetivo dessa cadeia de atividades, “a fim de que os clientes re-
cebam obras mais afinadas com o que a imaginação deles criou”, 
diz Frank Gehry.  O grupo inclui nomes como David Childs, Mas-
simo Colomban, Zaha Hadid, Greg Lynn, Laurie Olin, Wolf Prix, 
David Rockwell, Moshe Safdie e outros.

bEchtEl pERdE gERENciamENtO  
dE usiNa NuclEaR

Depois de confirmado o atraso de cerca de um ano na entrega 
da usina nuclear Watts Bar nos Estados Unidos, a contratante 
TVA (Tennessee Valley Authority) assumiu o gerenciamento da 
construção, mantendo a Bechtel na execução das obras. O proje-
to de US$ 2,5 bilhões e 1180 MW seria concluído em 2012, mas 
foi reprogramado para 2013. O efetivo no canteiro será reduzido 
em 800 homens, visando a um melhor controle de atividades e 
custos.

vasO dE cONtENçãO Racha  
Em usiNa NuclEaR dE flORida

Considerado um fenômeno impossível de se prever pelas pra-
ticas atuais da engenharia, o vaso de contenção executado em 
concreto protendido e pós-tensionado da usina Crystal River, na 
Florida, Estados Unidos, rachou por deslaminamento ao ser cor-
tado para criar uma abertura para troca dos geradores de valor. A 
proprietária Progress Energy estima que os reparos do vaso com 
parede de 1 m de espessura pode custar entre US$ 900 a 1,3 bi-
lhão — e está solicitando autorização das autoridades para repas-
sar os custos aos consumidores. Embora ninguém queira opinar 
neste espinhoso problema, fala-se que tal fenômeno deve ter sido 
acelerado pelo envelhecimento da estrutura de concreto, comis-
sionada em 1977 — 32 usinas similares possuem esse tipo de 
vaso de contenção nos Estados Unidos e 11 delas fizeram abertu-
ras na parede para troca de geradores de valor.

Projeto arrojado 
de Frank Gehry

M e r c a d o  G l o b a l
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Aeroporto de Congonhas 
possui personalidade 

arquitetônica, mas sofre 
com a falta de infraestrutura

sua função maior, mas sem adquirir uma verdadeira personalidade ar-
quitetônica. A causa provável disso pode estar na discreta participação 
que tiveram os arquitetos nesses empreendimentos.

Na medida em que o transporte aéreo adquiriu o glamour e a pro-
eminência econômica e social – foi nos tempos da Pan Am e da Varig 
—, os aeroportos seguiram a mesma tendência.  Eles ganharam o sta-
tus de símbolo daquelas cidades que os sediavam e até do País.

Nova York, Paris e Londres talvez tenham sido os pioneiros mais 
conhecidos desse fenômeno. O famoso terminal da TWA, do arqui-
teto Eero Saarinen, no aeroporto John F. Kennedy-JFK, de Nova York, 
comissionado em 1962, é reverenciado até hoje.  Desativado, está em 
processo de restauração e pode se transformar em um hotel bouti-
que. Atrás desse ícone da arquitetura americana, a JetBlue construiu o 
novo terminal 5, que foi inaugurado em 2008.  Mais de 46 milhões de 
passageiros passam pelos sete terminais do JFK todo ano, que contam 
com monotrilho conectado a linhas de trens, metrô e ônibus. Seu pri-
meiro voo comercial ocorreu em 1948.

Charles de Gaulle-CDG, em Paris, não 
ficou atrás com seu novo terminal 2F cujos 
espaços parecem “naves espaciais”, com 
vãos enormes erguidos em concreto pro-
tendido. O aeroporto se estende por 32 km² 
e foi reaberto em março de 1974, apos 8 
anos de obras de expansão.  Em setembro 
passado, 60 milhões de viajantes utilizaram 
suas dependências.  

O arquiteto principal do complexo foi 
Paul Andreu, cujo Terminal 1 surpreendeu 
com um projeto modernista — o edifício 

Longe da bela  
arquitetura brasileira — e da engenharia
A intrigante disparidade entre o que a arquitetura e a 

engenharia brasileira já realizaram – e o que vemos nos 

terminais aeroportuários do Pais, com raras exceções

Joseph Young

Os antigos aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Con-
gonhas, em São Paulo, transformaram-se em ícones da nossa 
infraestrutura e arquitetura.  A eles se juntaram os aeroportos de 

Brasília, cuja ampliação contou com a participação do arquiteto Sérgio 
Parada, e o aeroporto do Recife, que teve a intervenção modernizadora 
do arquiteto Ubirajara Moretti (o projeto de cálculo foi elaborado pelo 
engenheiro Jéferon Luiz Andrade). Os outros projetos aeroportuários no 
geral mais se parecem edificações que seguem certo padrão ditado por 

O lendário terminal da TWA no 
aeroporto John F. Kennedy
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central, circular, de 10 andares, tem no seu entorno sete terminais sa-
télites, operando quatro portões cada. CDG é conhecido também por 
seu layout algo confuso, onde os três terminais oficiais se multiplica-
ram em nove — o terminal 2, inicialmente projetado para Air France, 
acabou se desdobrando em sete terminais alojados em edifícios inde-
pendentes, onde operam numerosas linhas aéreas. O acesso por terra 
a CDG é rápido pelo metro normal, RER (trem), e duas linhas de ônibus 
privadas concorrentes, além do trem rápido TGV.

Heathrow, a 25 km de Londres, é o segundo aeroporto mais movi-
mentado do mundo, com 67 milhões de passageiros ao ano e 90 linhas 
aéreas baseadas nele. Foi herdado da força aérea britânica ao fim da 
II Guerra Mundial e começou a operar em janeiro de 1946, com ter-
minais mobiliados com poltronas de estampa florida e mesinhas de-
coradas com flores naturais. Para embarcar nos aviões, os passageiros 
chegavam pelos passadiços de madeira apoiados sobre chão de terra. 

Hoje, Heathrow opera quatro terminais, interligados por trens no 
subsolo e ônibus para os passageiros em conexão. O terminal 2, após 
60 anos de uso, está sendo demolido e o novo edifício, cujo projeto 
inicial foi concebido pelo escritório de arquitetura Foster+Partners, 
lembra, em algo, o estilo espetacular das arenas esportivas do parque 
olímpico 2012, em Londres, com janelas de 10 m de altura e luz na-
tural abundante. O terminal 5, inaugurado em 2008, conclui este ano 
um edifício satélite com doze posições para aeronaves. Está em curso 
um programa de modernização ao custo de 4,8 bilhões de libras, cuja 
etapa principal são os sistemas de manuseio de bagagem. O aeroporto 
já recebe a nova geração de jumbos A380 e sua operação foi confiada 
a um concessionário privado.

Dois aeroportos concluídos recentemente também se sobressaem 
pelo projeto arquitetônico. Em Beijing, o novo terminal 3 do aeropor-
to internacional projetado também pelo escritório Foster+Partners foi 
inaugurado antes da abertura da Olimpíada na capital chinesa e re-
cebeu 73 milhões de passageiros em 2010. Seu projeto se inspira nas 
tradições chinesas — a forma de dragão alado do terminal 3, com sua 
cobertura aerodinâmica e o predomínio da cor vermelha nos elemen-
tos do edifício.

Em Nova Delhi, na Índia, o aeroporto Indira Gandhi, ao atingir 
16 milhões de passageiros/ano, decidiu construir o novo terminal T3, 

elevando a capacidade para 34 milhões de passageiros. De projeto 
futurista, decorado com motivos indianos, foi construído num prazo 
recorde de 37 meses — contra 60 meses dos terminais T5 de Hea-
throw e T3 de Beijing.  O edifício tem nove níveis e dois píeres de 1,2 
km cada e 78 pontes para embarque — incluindo três para aeronaves 
tipo A380. O empreendimento foi executado através de uma parceria 
público-privada entre agência aeroportuária da Índia, o grupo indiano 
de infraestrutura GMR e a empresa de aeroportos MAHB da Malásia, 
com prazo de 30 anos, prorrogável por igual período. 

Agora que a Infraero deverá colocar em licitação, em janeiro de 
2012, as ampliações dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília 
em regime de concessão, surge uma rara oportunidade de renovação 
arquitetônica. Bastaria incluir no edital que o futuro concessionário se 
obrigaria a realizar um concurso nacional de arquitetura, em conjunto 
com o IAB, para a escolha do projeto arquitetônico dos novos termi-
nais. Mas aí vai se alegar que o prazo para a Copa do Mundo 2014 não 
permite mais delongas. De qualquer modo, vale lembrar que eventos 
esportivos passam e as obras ficam.

Temos certeza de que os arquitetos brasileiros surpreenderão o 
mundo.  Entretanto, fica aqui a alerta de que além do número compa-
tível de posições de check-in, esteiras de bagagem, pontes, finger, es-
tacionamento para aeronaves, postos da Policia Federal para inspeção 
de passaportes, alfândega, estacionamento para carros etc. — funções 
prioritárias que precisam ser consideradas antes de se pensar nas lojas 
tipo shopping — não devem ser esquecido os prosaicos sanitários.

Estes precisam ser suficientemente espaçosos e comportar um 
número de posições para evitar filas de usuários — é constrangedor 
ter que esperar para fazer uma necessidade física – e climatização 
reforçada para eliminar os vapores orgânicos.

Paranóia de viajante frequente? Pode ser. Mas sanitários espaçosos 
e limpos não existem na prática do universo aeroportuário brasileiro, 
bem como ligação por trem ou metrô o aeroporto ao centro da cidade, 
serviço de vans para concorrer com taxi — como em Nova York — e 
mais concessionários na operação de restaurantes, para melhorar a 
qualidade e os preços. Aqui também aparece o problema de gestão 
— não basta ter instalações modernas, se os serviços terceirizados 
não funcionam, como o da limpeza (sistemática) dos sanitários e o 
recolhimento dos carrinhos de malas abandonados nas calçadas e no 
estacionamento.

 Heathrow opera quatro terminais 
interligados por trens no subsolo

Aeroporto de Beijing inaugurou 
novo terminal antes da Olimpíada
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O diferencial da ICCUE são os test drive em máquinas por parte do usuário na execução de várias tarefas

Evento com demonstração ao vivo organizado pela Associa-
tion of Equipment Manufacturers (AEM), em Louisville, Esta-
dos Unidos, mostra que uma feira industrial pode se trans-

formar num show interativo, onde os visitantes podem se engajar 
em várias atividades.

Louisville é famosa pelo derby anual — renomada prova do hi-
pismo mundial - onde os mais conhecidos cavalos puro sangue 
disputam por longos minutos uma vitória que o consagrará até o 
próximo ano.  Além disso, a cidade sedia um evento de demonstra-
ção ao vivo chamado ICCUE (International Construction and Utility 

Test drive de usuário, 
rodeio de máquinas e gincanas 
vão inspirar novidades na  
Equipo Mining 2012

Equipment Exposition) que a AEM (associação americana de fa-
bricantes de máquinas para construção e mineração) realiza todo 
ano, voltado para o segmento de redes de utilidades para energia 
elétrica, telecomunicações, água e esgotos, drenagem etc.  

O diferencial da ICCUE são os test drive por parte dos usuários, 
fazendo percursos variados ou executando tarefas, tais como colocar 
uma travessa em traves posicionadas de várias maneiras, oferecendo 
dificuldade crescente para o operador. Há testes de habilidade como 
manusear bolas com a caçamba, apanhar peças e colocá-las numa 
grade, encher a caçamba com entulho, e por aí vai.

O visitante também pode operar as máquinas para executar 
tarefas típicas como escavar e aterrar valas, cortar uma fenda no 
solo, enleirar material com a lâmina, dentre outras.

Existem ainda demonstrações clássicas de perfuratrizes dire-
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Novidades da ICCUE 2011 que a Equipo Mining 2012 

vai se empenhar em trazer
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cionais, em solo e rocha, corte de pavimento asfáltico, valetadei-
ras, caçambas que trituram material, plataformas aéreas e até si-
mulação de provas para certificação de operadores de guindaste 
por um instituto especializado.

A Equipo Mining 2012, que as revistas O Empreiteiro e Mi-
nérios & Minerales realizarão de 14 a 17 de agosto do próximo 
ano, na Grande Belo Horizonte (MG), planeja adotar algumas 
dessas ideias observadas na ICCUE.  A grande novidade será a 
montagem de dois pits, um destinado ao tradicional programa de 

demonstração ao vivo, que ocorre de hora em hora, com shows 
de máquinas montados pelos expositores; e outro pit dividido em 
diversas pistas para test drive de máquinas pelo usuário.  Haverá 
também gincanas onde visitantes executarão tarefas com máqui-
nas e concorrerão a prêmios.

A Equipo Mining 2012 também vai se empenhar em trazer 
algumas das tecnologias inovadoras exibidas na ICCUE em Lou-
isville para o evento na Grande Belo Horizonte, a exemplo dos 
produtos e serviços descritos a seguir.

De trator multi-terreno 
a torre de Iluminação de energia solar
Dozer de alta velocidade

764 John Deere, de 210 
HP, 15,4 t, próprio para traba-
lhos de acabamento, operan-
do ao dobro da velocidade de 
um bulldozer de esteiras – até 
25 km/h. Chassis articulado e 
quatro conjuntos oscilantes 
de esteiras de borracha lhe dá 
alta manobrabilidade.

www.johndeere.com/hsd

Torre de  
iluminação com 
painel solar

Um produto que desperta aque-
la pergunta: por que ninguém pen-
sou nisso antes?  Torre de ilumina-

ção alimentada por painéis solares, da Attachment Plus. Custa 
o dobro das torres convencionais, mas não queima combustível 
fóssil.  

www.attachmentplus.com 

Reservatório d’agua  
desmontável

Steel Waterz, dos Estados 
Unidos, projetou um siste-
ma que permite construir 
reservatórios desmontáveis 
d’agua, de capacidade va-
riada de até 60 milhões 
de l, em apenas sete 
dias. A estrutura metálica e a membrana vem prontos para mon-
tagem, podendo ser desmontado para um novo local sucessiva 
vezes.  Patente já solicitada.  

www.steelwaterz.com 
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Por trás de uma grande obra, existe sempre 
uma grande empresa.

Skanska, líder mundial em construção, 
orgulha-se por ter participado de uma das 
novas sete maravilhas no mundo.
Homenagem da Skanska aos 80 anos do Cristo Redentor.

www.skanska.com.br

Atuamos nos mercados de petróleo e gás, energia, infraestrutura e indústria em geral. 
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Bomba portátil

Fabricado na Austrália, onde há 25 mil unidades em uso, a 
PortaPump drena água residual com seu motor Honda de 4 tem-
pos. Capacidade de 125 l/min, com sólido de até 3 mm. 

www.pumpbiz.com

Veículo para off-road  
extremo

O UTV Argo anfíbio foi proje-
tado no Canadá para condições 
extremas off road encontradas 
em trabalhos exploratórios de 
infraestrutura e exploração geo-
lógica. Modelos para 2 e 6 passa-
geiros, com ROPS, plataforma de 
carga até 680 kg + 900 kg sobre 
reboque. 

www.argoutv.com/exploration

Kit ultraleve 
para eletrofusão 

Conjunto Electra Light da Ritmo italiana faz eletrofusão de 
tubos de HDPE, PP, PP-R, diâmetro de 20 a 160 mm. Pesa 2 kg, 
com caneta ótica opcional, e possui capacidade em transferir da-
dos para impressora. 

www.ritmoamerica.com

Trator polivalente 4 em 1
Lintrac é construído sobre trator de esteiras Cat de roda mo-

triz elevada, equipado com guindaste do-
brável Palfinger+perfuratriz hidráu-

lica de duas velocidades — os três 
podem ser operados 
por controle remoto 
sem fio. Traz guin-

cho elétrico e câmera 
de vídeo traseira com 
sistema de som que 

permite falar com o operador do lado de fora. Próprio para topo-
grafias muito acidentadas.  

www.linetracinc.com 

Dispositivo a vácuo 

Unidade autosuficiente, 
compacto, pesando 400 kg, 
permite usar qualquer tipo 
de veiculo transportador.  
Manobra por sucção tubos 
e peças planas de até 3 tc. 
Controle sem fio. 

www.vacuworx.com 

Compressor/gerador  
sob chassis

O sistema duplo Ge-
nair fica inteiramente 
contido sob o chassis 

do caminhão, usando uma tomada de força PTO, po-
dendo o usuário escolher compressor de 125, 160 ou 185 cfm + 
gerador de 7,2 ou 11,6 kW, 120/240 V, 7200 ou 11600 W, que 
operam isolados ou juntos. 

www.vanair.com
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Gerador de espuma para 
concreto celular

Os conjuntos CreteFoamer da Richway Industries, dos Estados 
Unidos, podem ser fixos com capacidade para 20 cfm de espuma, 
com ou sem compressor de ar, ou sobre reboque com capacidade 
de 60 cfm de espuma e 100 j3/h de concreto celular, equipado 
com motor diesel Kubota de 75 HP.  

www.richway.com

Caçambas  
trituradoras

Da Simex italiana, com rotor 
patenteado cujos dentes são subs-
tituíveis, que tritura concreto ar-
mado, telhas, placas de asfalto, 
tijolos, entulho etc. Tamanho má-
ximo de 130 mm na alimentação. 
Cinco modelos, para escavadeiras de 8 a 50 
t, com força de corte de 88 a 190 KN.  

www.simex.it

Laser para medições
Série Tripulse da Laser Tech-

nology americana, pesa 220 g, 
5x2x3,5 cm, 7x de aumento no 
campo de visão — 100 m @ 915 m, 
display LCD, alcance 2000 m para 
alvos refletivos, precisão de 0,25° 
na inclinação e 1o em azimuth.  

www.lasertech.com

Conexões que  
“não pingam” óleo

A série 59 das conexões Snap-tite pode ser manuseada à mão 
com sistema hidráulico pressurizado, possui rosca de giro curto, 
não pinga óleo e impede a entrada de contami-
nantes.  Suporta até 8000 psig (550 
bar) de pressão operacional. Dispo-
nível nas medida  ¾”,  1” e 1 ¼”.   

www.snap-tite.com

Cesto 
aéreo elétrico

Fabricado pela Robert Hydraulique, 
do Canadá, opera a bateria recarregá-
vel. Modelos isolados ou não para tra-
balhos em redes elétricas, alcance de 
até 15 m em altura e giro 360°, leva 
159 kg no cesto.

http://www.rh-ladder.com

Pneus fora  
de estrada

Trelleborg lançou a série C de pneus 
para carregadeiras de rodas, na versão 
E3/L3 para maior vida útil, nas medidas 
17.5-25 a 29.5-25, e versão L-2 para 
maior flotação sobre pisos moles, nos ta-
manhos 17.5-25 e 20.5-25.  Produz tam-
bém pneus para outros equipamentos e 
esteiras de borracha. 

www.trelleborg.com/wheelsystems_us

Oficina móvel para  
veículos pesados

Da Rotary americana, as colunas móveis de levantamento 
Mach 4 podem ser instaladas em 44 horas. Operam a bateria 
recarregável, podem ser acionadas em conjunto a partir de qual-
quer coluna, cuja capacidade individual é de 8164 kg. Direção 
automática para posicionamento e sistema wireless opcional. 

www.rotarylift.com
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ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES 
www.wirtgen-group.com

www.ciber.com.br

CINCO GRANDES MARCAS. UMA ÚNICA
SOLUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO,
COMPACTAÇÃO E MINERAÇÃO. 
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O setor de máquinas e equipamentos para construção con-
tinua se expandindo no País. As empresas atuantes neste 
segmento anunciaram nos últimos meses investimentos em 

unidades fabris, além de novos produtos e distribuidores pelos es-
tados brasileiros. 

A Caterpillar Brasil, com 57 anos de atuação no País, inaugurou 
este mês (outubro) nova unidade industrial, em Campo Largo (PR), 
onde ativou as linhas de produção da retroescavadeira 416E e da 
carregadeira 924H. Os investimentos na planta paranaense tota-
lizam R$ 170 milhões e o número de empregos gerados chegará 
a 1 mil até 2013, quando a fábrica alcançará plena capacidade. A 
unidade de Campo Largo terá 50 mil m² de área construída e foco 
no mercado nacional e da América Latina. A empresa já possui 
fábrica em Piracicaba (SP), onde produz escavadeiras, compacta-
dores, dentre outras máquinas.

A New Holland, marca de equipamentos para construção do 
Grupo Fiat, em 2011, fez um investimento de R$ 100 milhões para 
disponibilizar 14 novos modelos da marca no País, entre séries de 
minicarregadeiras, retroescavadeiras, motoniveladoras e um trator 
de esteira. A empresa, que possui 40 pontos de distribuição e assis-
tência técnica no Brasil, fabrica seus equipamentos em Contagem 
(MG), que também é uma plataforma de exportação de modelos de 
padrão global, como as motoniveladoras. A marca tem mais de 60 
anos de atividades no País.

No segmento de escavadeiras hidráulicas, com tecnologia hi-
dráulica desenvolvida na Alemanha e sem depender da tecnologia 

Multiplicam-se os 
planos para novas fábricas
Veja balanço das fábricas 
já instaladas no Brasil e dos 
planos anunciados pelas 
marcas, incluindo as que até 
recentemente trabalhavam com 
equipamentos importados. Com 
relação aos recém-chegados, 
analistas acreditam que o gargalo 
previsível será a montagem da 
rede de distribuidores pelo País, a 
assistência técnica pós-vendas e a 
logística de peças de reposição
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O lubrificante Mobil Delvac MX é um produto premium, que prolonga a vida útil dos motores
a diesel. E agora, com a Troca Inteligente, gera mais economia e sustentabilidade para o seu
negócio, pois elimina o descarte de embalagens, melhora o controle de estoque, otimiza sua
área de armazenagem e evita contaminação no manuseio. A Troca Inteligente é muito prática,
segura e está disponível em tanques de 400 e 1.000 litros, com filtro e visor transparente, lacres 
de segurança, Selo de Qualidade Mobil e manutenção permanente do equipamento, garantindo 
qualidade total dos lubrificantes. É mais vantagem para o seu negócio e para o meio ambiente.
Procure o distribuidor Mobil da sua região em nosso site.

S E M  A  R O U P A

F I C A  M A I S 

I N T E R E S S A N T E .

A QUALIDADE QUE VOCÊ JÁ CONHECE
NA QUANTIDADE QUE VOCÊ PRECISA.

/cosan.mobil

www. c o s a n . c om . b r / m o b i l
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Fábricas no brasil e rede de distribuidores

EMPRESA UNIDADE INDUSTRIAL DISTRIBUIDORES NO PAÍS

Atlas Copco Fábrica em Barueri (SP) desde 
1995. 

Mais de 50 filiais e distribuidores.

Bomag Previsão de produção de 
equipamentos a partir 2012.

3 distribuidores comerciais.

Case Fábricas em Contagem (MG) 
desde 1970, e Sorocaba (SP) 

desde 2009. 

7 concessionários com 27 lojas e 
oficinas.

Caterpillar Fábricas em Piracicaba (SP) 
desde 1976, e Campo Largo 

(PR) desde 2011.

Em todas as regiões por meio de 
distribuidores.

Ciber Com fábrica em Porto Alegre 
(RS), atua desde 1958.

12 distribuidores.

Deere Projeto de erguer fábrica de 
máquinas de construção em 
Indaiatuba (SP) em 2012.

Possui mais de 200 lojas de 
máquinas agrícolas.

Doosan Inaugura primeira fábrica no 
Brasil em Americana (SP) em 

2012.

 Distribuição nos principais estados.

Hyundai Fábrica em Itatiaia (RJ), em 
parceria com a BMC, com 
inauguração prevista para 

2012.

Por meio da BMC, possui 
distribuição nacional.

JCB Fábrica em Sorocaba (SP) 
desde 2001.

17 distribuidores.

Komatsu Fábrica em Suzano (SP) desde 
1975.

Rede de distribuição em 42 
localidades.

Liebherr Fábrica em Guaratinguetá (SP) 
desde 1974.

8 filiais próprios.

LiuGong — 3 distribuidores.

Lonking — 3 distribuidores (projeta mais 5 em 
2012).

New Holland Fábrica em Contagem (MG) 
desde 1970.

40 pontos de distribuição e 
assistência técnica.

Sany Planta CKD, em São José dos 
Campos (SP), desde 2011, e 

futura fábrica em Jacareí (SP).

Rede de vendas e serviços com 11 
distribuidores.

Schwing Stetter Fábrica em Mairiporã (SP) 
desde 1975.

Distribuição nos principais estados.

Terex Fábrica em Porto Alegre (RS) 
desde 2002.

Assistência técnica em todas as 
regiões.

Volvo Fábrica em Pederneiras (SP) 
desde 1975.

Em todas as regiões por meio de 
distribuidores.

XCMG Anunciou fábrica em Pouso 
Alegre (MG), com operação 

para 2012.

17 lojas de distribuidores.

XGMA — 5 distribuidores nacionais.
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japonesa, a participação da Liebherr no mercado brasileiro é de 70% na faixa de 30 a 65 
t, onde possui uma população de cerca de 1 mil unidades. A fábrica de Guaratinguetá (SP) 
continua produzindo o modelo R9350, de 300 t, em versão retro, que é exportado para 
o mercado mundial. A Liebherr está em processo de introduzir os tratores de esteiras de 
tração hidrostática no País, importados da Alemanha. Os tratores vêm no vácuo do suces-
so das carregadeiras de rodas que utilizam o mesmo tipo de trem de força. As primeiras 
carregadeiras de tração hidrostática operaram na hidrelétrica de Machadinho, em 1998, e 
somam hoje cerca de 400 unidades - elas têm registrado economia de pelo menos 25% no 
consumo de combustível, quando comparados a equipamentos de mesmo porte.

Para executar todas as atividades de levantamento de carga, durante a construção 

da primeira ponte estaiada do Rio de Janeiro, sobre o Canal do Fundão, a construtora 

Queiroz Galvão utilizou um guindaste Liebherr, da série HC, com a parte superior giratória. 

O equipamento conta com 100,5 m de altura livre de gancho, 40,0 m de alcance e tem 

capacidade máxima de levantamento de 8,0 t a 16,0 m de raio e 2,65 t a 40,0 m.

A ponte terá 774 m de comprimento, com 180 m de vão livre (maior que o vão 

central da ponte Rio-Niterói) e uma única torre com altura de 95,5 m de altura, sendo 

a referência o bloco de fundação. Ela é formada por um pilone de concreto armado que 

ancora 15 estais para suportar o vão livre sobre o Canal do Fundão e três pares de estais 

de retaguarda.

A ponte ligará a Ilha do Fundão à Linha Ver-

melha, uma das principais vias expressas do Rio. 

A obra é o resultado de um acordo entre a secre-

taria do Meio Ambiente e a Petrobras e recebeu o 

investimento de RS$ 270 milhões. 

Além da construção da ponte estaiada, que 

será inaugurada no final deste ano, o conjunto 

da obra envolve a dragagem do Canal do Fundão, 

saneamento e urbanização da Vila Residencial da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a 

introdução de um novo acesso à Linha Vermelha, 

sentido baixada. Espera-se no local um tráfego de 

25 mil veículos/dia.  

Guindaste com 100,5 m de altura livre 
  é usado na construção de ponte estaiada
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Só a líder em locação de equipamentos para construção tem 
tudo o que você precisa para a sua obra. Serviços especializados, 
assistência técnica ágil, atendimento personalizado nas 
35 filiais pelo Brasil e mais de 60 itens à sua escolha. 
Na hora de alugar equipamentos, conte com a empresa 
que tem tudo para a sua obra. Conte sempre com a Locguel.
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ECONOMIA
LIXADEIRA
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SERRA CIRCULAR
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FURADEIRAS
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Nova linha de  
caminhões superpesados

Os caminhões semipesados Iveco Tector, com cabines modernizadas e motores mais 

potentes, farão parte de nova linha Ecoline da Iveco. As primeiras versões do modelo serão 

lançadas em 2012 e até 2014 a linha completa estará no mercado. A Ecoline será produzi-

da no Brasil, na fábrica em Sete Lagoas (MG). Serão importadas apenas versões destinadas 

a aplicações especiais. 

Neste ano, a Case Construction — que em 1999 fundiu-se com 
a New Holland e formou a CNH Global — lançou as motonivelado-
ras série B: 845B, 865B e 885B; e as novas skids (minicarregadei-
ras): SR130, SR150, SR175, SV185, SR200 e SV300. Atualmente, a 
empresa conta com sete concessionárias no País, representando no 
total 27 lojas e oficinas. Seus modelos nacionais são produzidos na 
fábrica de Contagem (MG). No ano passado, a CNH inaugurou em 
Sorocaba (SP) um dos maiores centros de distribuição de peças da 
América Latina, além de uma planta industrial com linhas de mon-
tagem que fabricam por ora colhetadeiras agrícolas, com previsão 
de produzir equipamentos de construção assim que a demanda do 
mercado exigir.

Os últimos anos têm sido de incremento de investimentos por 
parte da Volvo CE na América Latina. Ano passado, a unidade fabril 
da empresa em Pederneiras (SP) completou 35 anos, onde mon-
ta carregadeiras, caminhão articulado e escavadeiras. Em 2011, a 
empresa lançou três novos modelos da nova linha “G” de carrega-
deiras de rodas, que consomem até 15% menos combustível, e a 
nova geração de caminhões articulados fora de estrada da série 
“F”, com maior potência no motor e redução no consumo de diesel 
de até 8%. Ainda neste ano nacionalizou também a produção de 
três modelos de escavadeiras da linha Prime, que até então eram 
montadas a partir de componentes e conjuntos trazidos da planta 
da Volvo CE na Coreia do Sul. Em agosto, a empresa inaugurou 
ainda sua 36ª loja de concessionária no País, dessa vez em São 
Luís (MA).

A Komatsu, com fábrica no Brasil desde 1975 (a primeira da 
empresa instalada fora do Japão), na cidade de Suzano (SP), lan-
çou em setembro a sua nova motoniveladora GD655-5. A empresa 
produz no País também escavadeiras hidráulicas e carregadeiras 
de rodas, além de ser base de fabricação e distribuição mundial de 
tratores de esteiras de médio porte, de padrão global, exportados 
para todos os continentes. 

A JCB, empresa britânica que possui uma linha completa de 
terraplanagem, incluindo escavadeiras, carregadeiras, skids e ma-
nipuladores telescópicos, anunciou a construção de uma segunda 
fábrica em Sorocaba (SP), onde já possui uma planta que produz 
retroescavadeiras. A nova fábrica deve começar a funcionar em 
2012, com capacidade instalada para produção de até 10 mil má-
quinas. A empresa possui ainda um centro de distribuição de peças 
de reposição em Guarulhos (SP) e assistência em todo o País.

A Doosan Infracore Construction Equipment, conglomerado 
coreano que produz equipamentos das marcas como Doosan, Bob-
cat, Montabert, Geith, Moxy Doosan e Doosan Portable, escolheu o 
Brasil para inaugurar sua primeira fábrica da América Latina. Com 
investimento de R$ 100 milhões, a nova instalação ficará locali-
zada em Americana (SP), em um terreno de 160 mil m², com 50 
mil m² de área construída, devendo entrar em operação até o final 
de 2012. Um dos equipamentos que serão fabricados na unidade 
brasileira é a escavadeira hidráulica DX225LCA. A estimativa é que 
sejam produzidas 2 mil máquinas por ano. 

Já o Grupo Sany, da China, tem sua trajetória no Brasil dividida 
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em duas etapas. A primeira, de 2007 a 2010, quando trabalhava 
como importador de equipamentos. O segundo momento foi a par-
tir deste ano com o início da operação da planta no regime de CKD, 
para montagem de escavadeiras e guindastes, localizada em São 
José dos Campos (SP). A planta possui capacidade para produzir 
anualmente 1000 escavadeiras, 200 guindastes e 200 bombas e 
lanças para concreto, sendo que está última linha será ativada em 
novembro. A perspectiva é de que, em 2013, o Grupo Sany inicie a 
fabricação de equipamentos no País em um terreno de 560 mil m² 
adquirido em Jacareí (SP). A previsão é de ampliar o quadro para 1 
mil colaboradores até 2014.

Neste mês (outubro), a Terex Corporation, fabricante com 
planta de equipamentos rodoviários e usinas de asfalto em Porto 
Alegre (RS), adquiriu o controle acionário da Ritz no Brasil. Com 
sede e unidade industrial em Betim (MG), a linha de produtos da 
Ritz inclui cestas aéreas isoladas montadas sobre caminhões, além 
de ferramentas e soluções para trabalhos em linhas energizadas 
e materiais isolantes. Terex constrói ainda uma nova fábrica em 
Guaíba (RS) para a linha rodoviária, a empresa já opera um centro 
de atendimento para a linha de guindastes e plataformas aéreas 
em Alphaville, Barueri (SP).

A Ciber Equipamentos Rodoviários tem mais um novo revende-
dor no País – o 13º, a Wirtgen Brasil Nordeste, que passa a atender 
os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco a 
partir de novembro. Com fábrica em Porto Alegre (RS), a empresa 
é a única subsidiária na América Latina do grupo alemão Wirt-
gen, que além da Ciber, detém as marcas Wirtgen, Vögele, Hamm 
e Kleemann. A Ciber produz em sua unidade no Brasil usinas de 
asfalto e vibroacabadoras e, sob licença, fresadoras Wirtgen e rolos 
compactadores da Hamm. Os novos britadores móveis e peneiras 
móveis da Kleemann, marca do grupo que ingressou este ano no 

Brasil, empregam o conceito de unidades móveis de britagem para 
o processamento de rocha e materiais reciclados. 

Com mais de 50 anos de atuação no País, a sueca Atlas Copco 
expandiu este ano sua linha de perfuratrizes e ar comprimido, com 
o lançamento de linha de geradores. Esse produto foi projetado 
especificamente para o mercado brasileiro, com chassi 100% ve-
dado contra vazamentos, com três pontos de dreno centralizado, 
que não acumula água, não gera focos para o mosquito da den-
gue, não acumula óleo e fluídos de refrigeração e não contamina 
o solo. Esse investimento mostra também a importância do Brasil 
para o grupo, tendo em vista que o país é o quarto maior mercado 
da empresa, atrás de China, Estados Unidos e Índia. Desde 1995 a 
empresa mantém fábrica de compressores de ar, geradores, dentre 
outros produtos, em Barueri (SP).

A Schwing Stetter Brasil, com 35 anos de atuação no País, 
ampliou recentemente a capacidade de produção de sua fábrica 
em Mairiporã (SP). O objetivo da marca é atender à demanda do 
mercado com mais rapidez. A empresa oferece uma variada gama 
de equipamentos, como centrais para concreto, autobetoneiras, 
bombas estacionárias para concreto, autobombas para concreto, 
com ou sem mastro de distribuição, mastros separados para dis-
tribuição de concreto, recicladores para concreto residual, bombas 
industriais e acessórios para distribuição de concreto.

A LiuGong, empresa chinesa com mais de 50 anos de expe-
riência na produção de equipamentos de construção, inaugurou 
em agosto de 2011 seu Centro de Distribuição e Suporte no Brasil, 
para atender à região latino-americana. Assim, a fabricante passa 
a manter no  País um estoque de partes e peças de baixo e mé-
dio giro, variando desde motores e seus componentes até eixos e 
sistemas de transmissão. Segundo a empresa, a manutenção do 
estoque local aumenta não somente a capacidade de atendimento, 
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como a agilidade no reparo das máquinas 
na América Latina, cuja demanda e parti-
cipação de mercado crescem a uma velo-
cidade superior a 50% ao ano. No Brasil, 
três distribuidores da empresa atendem a 
todo o território nacional. A LiuGong avalia 
a construção de uma fábrica na América 
Latina.

Em 2011, a Bomag também ampliou a 
sua rede de distribuição da linha pesada e 
asfalto no País, com a entrada da Renco 
Equipamentos, de Camaçari (BA), e Romac 
Técnica de Maquinas e Equipamentos, de 
Gravataí (RS). A Bomag já conta com uma 
população de mais de 600 compactadores 
no mercado brasileiro. O Grupo Fayat, dona 
da marca Bomag, também decidiu investir 
em uma estrutura local de produção de 
equipamentos, no interior paulista, que 
deverá entrar em operação até o final de 
2012. 

A marca chinesa XCMG anunciou no 
primeiro semestre a construção de uma 
fábrica em Pouso Alegre (MG), com inves-
timento de R$ 334 milhões e capacidade 
de produção de 5 mil unidades, a partir de 
2012. Na fábrica – que será erguida em um 
terreno de 806 mil m² - serão produzidos 
guindastes, escavadeiras hidráulicas, rolos 
compactadores e motoniveladoras. Será a 
primeira da empresa fora da China.

A XGMA, empresa também chinesa fa-
bricante de máquinas pesadas, em 2010 
iniciou sua atuação no Brasil através de cin-
co distribuidores nacionais. A empresa não 
confirma a abertura de unidade industrial 
no País, mas aposta em rápido crescimento 
apoiado na tradição da marca na China.

(Colaborou nesta matéria Rodrigo Ferreira)
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Escavadeiras novas para entrega imediata!

www.yuchaidobrasil.com.br

Quem é do ramo sabe: “Escavadeira boa, precisa encarar trabalho duro em qualquer
lugar e sem frescura. Com força, resistência, agilidade, economia no consumo

de diesel e facilidade na hora da manutenção. O resto, é máquina de grife!”

Yc135-8 
Peso: 13.5 t 

Motor: 
Cummins ou Yuchai 

110hp/2.200rpm
Caçamba: 1.035mm 

Volume: 0,52m³

A linha de escavadeiras que conquistou a Europa e o Canadá já está no Brasil! 

Alta performance, economia no consumo, durabilidade e mecânica simplificada. 

Yc230LC-8 
Peso: 23 t 

Motor: 
Cummins ou Yuchai 

156hp/2.200rpm
Caçamba: 1.385mm 

Volume: 1,05m³

Consultas técnicas: comercial@yuchai.net.br 

Consulte os nossos representantes sobre condições muito especiais e preços insuperáveis 
para compras à vista; oportunidades exclusivas e facilidades com financiamento bancário; 

e informe-se sobre o novo Consórcio Nacional Yuchai (lançamento em outubro). 

Central de vendas: (11) 3341 2188

Juvenil Garcia
(11) 4154-7250

Rodopiro
(11) 3935-0000

Boss Máquinas 
(11) 4264-0372

Yc25-8 
Peso: 2,8 t

Motor: Cummins 
30,55hp/2.200rpm
Caçamba: 517mm 

Volume: 0,07m³
*Em versão 

Cabine Fechada: 3 t

Yc35-8 
Peso: 3,7 t 

Motor: Kubota 
42hp/2.200rpm

Caçamba: 630mm 
Volume: 0,12m³

Yc18-8 
Peso: 1,7 t

Motor: Kubota 
19,7hp/2.200rpm

Caçamba: 470mm 
Volume: 0,05m³ 

*Em versão 
Cabine Fechada: 1,85 t
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Crise global transforma Brasil em 
prioridade para sul-coreanos
Hyundai anuncia fábrica de equipamentos 

pesados depois de descartar Rússia e 

Estados Unidos; a primeira fora da Ásia

Augusto Diniz – Itatiaia (RJ)

O Brasil era o terceiro da lista, atrás da Rússia e dos Estados 
Unidos. Mas a crise financeira internacional fez com que a 
Hyundai Heavy Industries mudasse de plano. Agora, o país 

é a prioridade número 1.
A proximidade da Rússia com a Coreia do Sul foi um dos motivos 

para a Hyundai apostar primeiro em um fábrica naquela região. De-
pois, o foco seria os Estados Unidos, com uma comunidade imensa de 
coreanos em várias posições-chave no amplo mercado local. 

Porém, a crise internacional que voltou a atingir forte a Europa 
e os Estados Unidos e a provável atração de demanda fizeram a 
marca coreana a priorizar o Brasil na construção de sua primei-
ra fábrica de equipamento pesados fora da Ásia. Segundo B. K. 
Choe, diretor mundial de Operações da Hyundai Heavy Industries, 
as obras previstas para a Copa do Mundo e Olimpíada e o Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) foram decisivos para anteci-
pação dos planos de montar um fábrica no País. 

A nova unidade da empresa será instalada no distrito industrial de 

Itatiaia, sul do estado do Rio de Janeiro, com um investimento inicial 
de US$ 150 milhões. Facilidade de logística (a cidade está às margens 
da rodovia Dutra, a principal do País, e fica quase no meio do trajeto 
entre Rio de Janeiro e São Paulo), mão de obra qualificada e incentivos 
fiscais do município impulsionaram a Hyundai à região. Inicialmente, 
serão gerados 500 empregos, podendo chegar a 1.500 nos próximos três 
anos se o projeto de ampliação da unidade for colocado em marcha a 
partir de 2013, de acordo com Felipe Cavalieri, presidente da BMC (Brasil 
Máquinas Construção), distribuidor máster da marca, que será parceira 
dos coreanos na construção da fábrica, com 25% de participação.

No dia do lançamento da pedra fundamental da fábrica na cidade 
fluminense, realizado no dia 7 deste mês e que contou com a presença 
do governador Sérgio Cabral, a BMC e a Hyundai Heavy Industries 
informaram que a fábrica deverá estar pronta no final de 2012.

A unidade, quando inaugurada, terá capacidade para produzir 3 
mil máquinas/ano para construção pesada, como escavadeiras, pás-
escavadeiras e carregadeiras. Estima-se que 60% da produção aten-
derá o mercado brasileiro e os outros 40% serão destinados à América 
Latina.

Representantes da nova fábrica informaram que estão negociando 
com pelo menos 35 empresas coreanas e também brasileiras que fa-
zem parte da cadeia de produção dos equipamentos da Hyundai para 
se instalarem em Itatiaia. O objetivo é garantir o índice mínimo de 
nacionalização de 60% nas máquinas produzidas - uma das condições 
para se ter acesso às linhas de crédito com taxas de juros mais vanta-
josas do Finame e Banco Nacional de Desenvolvimento  Econômico e 
Social (BNDES).

Perspectiva da fábrica da Hyundai 
Heavy Industries no Brasil

Executivos da Hyundai e BMC 
celebram com o governador Sérgio 
Cabral início das obras da unidade
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SOBRE AS OBRAS DA FáBRICA
A fábrica será construída em uma área inicial de 300 mil m² 

— uma área de 200 mil m² será agregada à unidade em caso de 
expansão do projeto a partir de 2013. Atualmente, está em an-
damento os trabalhos de terraplanagem, conduzidos pela Hol-
brás, que deverá durar até o final do ano. Vinte máquinas (sendo 
7 escavadeiras) e 25 caminhões estão hoje na obra. A previsão é 
que em fevereiro comecem os trabalhos de fundação.

Atualmente, 50 funcionários trabalham no canteiro de 
obras, mas a perspectiva é que chegue ao pico de 400 durante 
a construção da fábrica. O projeto da unidade foi desenvolvido 
pela Minerbo Fuchs, a partir de projeto básico encaminhado 
por técnicos da Hyundai Heavy Industries, na Coreia do Sul. 
A escolha das empresas que farão as obras civis e montagem 
industrial será definida em dezembro. 

O engenheiro João Romero, responsável pela construção da 
fábrica, contratado pela Hyundai e BMC, destaca o curto tempo 
para executar os serviços e a importância de atender as ques-
tões ambientais durante os trabalhos. “Temos sempre que dar 
atenção especial ao meio ambiente, mas por estarmos locali-
zados ao lado do Parque Nacional de Itatiaia, a responsabili-

dade aumenta ainda mais”, ressalta. Romero também elogiou 
os técnicos coreanos, que tem trabalhado de forma bastante 
integrada com os brasileiros no projeto.

FáBRICA HyUNDAI HEAVy  
INDUSTRIES – ITATIAIA (RJ)

- Investimento – US$ 150 milhões
- área total - 300 mil m²  
  (adicional de 200 mil m² para expansão)
- Terraplanagem (movimento de terra) – 900 mil m²  
  (300 mil m² de compensação)
- área construída – 55 mil m²
- Pico de operários - 400
- Previsão término – dez/2012
Empresas envolvidas
- Projeto - Minerbo Fuchs Engenharia
- Topografia – AC Top
- Terraplanagem – Holbrás
- Obras civis e montagem industrial – definição dez/2011

Rua Humberto I, 236, CJ 141, Vila Mariana, São Paulo/SP - Tel: 55 11 5539-3919

MW ENGENHARIA
www.mweng.com.br

Pro� ssionais de excelente nível técnico fazem da MW uma empresa
altamente respeitável na execução de obras que envolvam montagens
eletromecânicas. Uma experiência que se comprova a cada dia nos setores
metroviários, aeroportuários, subestações de energia, indústrias  
e empreendimentos comerciais.

A� nal, para a MW ENGENHARIA a missão de uma obra só estará realmente 
concluída quando o resultado superar as expectativas. 
É isso que nos estimula a superar grandes desa� os.
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SUPERAR DESAFIOS É GARANTIR QUALIDADE 
DA OBRA E ELEVAR O BEM-ESTAR DA SOCIEDADE.
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José Sergio Rocha – Rio de Janeiro (RJ)

Com dezenas de clientes à mesa e uma escavadeira de 7,2 to-
neladas ao fundo, a Meggadig e a indústria chinesa Lonking 
festejaram em setembro, no Rio de Janeiro, a superação de uma 

meta: com quatro meses de antecedência, o braço carioca da Megga-
dig vendeu 60 equipamentos da linha amarela. 

Meta superada  
                       e desafios pela frente
Lonking quer ser a nº 1 nas importações da linha amarela; 

Meggadig anuncia a abertura de mais cinco filiais

 60 máquinas vendidas 
em menos de um ano

www.revistaoempreiteiro.com.br | 45
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Por conta disso, Tianshu Di, gerente de marketing da Lonking para 
o mercado externo, anunciou a nova meta de sua empresa, com sede 
em Xangai, e da parceira, que tem matriz em Cabreúva (SP): “Agora 
queremos fazer da Lonking a marca mais vendida no Brasil entre as 
importadas. Este é um objetivo ambicioso, mas possível”, disse o exe-
cutivo chinês. 

Alexandre Ferreira, gerente comercial da empresa, observou que 
a soma de expertise tinha tudo para dar certo: “A Lonking é a se-
gunda maior fabricante de escavadeiras, pás-carregadeiras e rolos 
compactadores da China. Produz 70 mil máquinas por ano. E já é a 
maior fabricante mundial de pás-carregadeiras, com mais de 15% do 
mercado global. Para 2012, a previsão é de que uma em cada cinco 
pás-carregadeiras tenha a marca Lonking. Quanto a nós, do Grupo 
Megga, maior importador brasileiro de máquinas operatrizes, temos 
tradição de 20 anos no mercado, para o qual já vendemos mais de 20 
mil equipamentos”.

Indagado sobre como as parceiras se preparam para enfrentar a 
forte concorrência, o diretor André Vieira disse que, além da quali-
dade e do preço dos produtos, um diferencial importante virá com 
a ampliação das instalações da Meggadig: “Queremos oferecer 
a assistência técnica nº 1 do setor. Hoje mantemos mais de US$ 1 
milhão de peças em estoque. Além disso, vamos abrir mais 20 pon-
tos de venda e assistência técnica no Brasil inteiro. Nos próximos 
meses, serão inauguradas novas filiais em Curitiba, Porto Alegre, 
Joinville, Belo Horizonte e Salvador. E contamos com a Lonking, 

que mantém um time permanente no Brasil, no suporte técnico. 
André Vieira disse ainda que a recente alta nas taxas de importa-

ção não preocupa o setor. “O aumento das taxas foi restrito ao setor 
automotivo, que estava com excesso de capacidade instalada e esto-
ques muito altos. Por outro lado, o setor de máquinas está operando 
em plena capacidade. Faltam máquinas de construção para pronta en-
trega. O Brasil precisa das importadas para dar o salto de infraestrutu-
ra necessário nos próximos anos”, acrescentou o diretor da Meggadig.

Uma das sete divisões do Grupo Megga, voltada para a importa-
ção de máquinas para construção, a Meggadig surgiu em junho de 
2010, instalando-se em Cabreúva (SP). Naquele semestre, vendeu 140 
máquinas. Para 2011, estabeleceu a meta de comercializar mil equipa-
mentos da linha amarela. Com isso, espera conquistar 5% do mercado 
brasileiro.

Em 2010, abriu suas primeiras filiais, em Recife e, depois, no Rio. 
Com a inauguração de seu ponto de venda carioca, em abril de 2011, 
apostou no aquecimento da demanda no estado, em razão das obras 
previstas para a Copa de 2014 e para Olimpíada de 2016, estabelecen-
do como meta a venda de 60 unidades até o fim deste ano. Foi uma 
aposta tímida: a marca foi batida em cinco meses e a nova meta para 
a filial carioca passou a ser o fechamento de 100 contratos em 2011. 

A empresa projeta abrir em 2012 mais cinco filiais, nos estados 
do Sul, em Minas Gerais e na Bahia, mantendo a estratégia de con-
centrar suas vendas em quatro “famílias” de produtos: escavadeiras, 
pás-carregadeiras, minicarregadeiras e rolos compactadores.

Em 40 anos, um currículo 
que inclui automóveis, 
plataformas, carros,  
máquinas e equipamentos

    

Perto de completar quatro décadas de fundação, a Hyundai 

Heavy Industries teve seu início de atividades, em 1972, marcado 

pela construção de navios. O aprimoramento tecnológico levou a 

empresa coreana a expandir-se e a fabricar motores marítimos, 

plataformas offshore, plantas industriais de todo tipo, equipa-

mentos elétricos, máquinas e equipamentos para construção e 

automóveis (que tem como seu maior sucesso, no Brasil, o mo-

delo Tucson).

“Temos a tecnologia ao nível do Japão e praticamos um preço 

que fica no meio das máquinas japonesas e chinesas”, resume um 

gerente de produção da fábrica da empresa em Ulsan, na Coreia. 

A afirmação é, sem dúvida, uma simplificação. Mas, não é possí-

vel negar que ela contém uma boa dose de verdade.

Se a China compete com seu baixo custo para produzir navios de tec-

nologia convencional, como graneleiros e petroleiros de projeto padrão, 

a Hyundai monta embarcações para transportar gás natural liquefeito, 

que mantém sua carga a -163º C, porta-contêineres cada vez maiores, 

e plataformas semissubmersíveis para armazenar e processar óleo e gás 

natural, com características para operar em águas profundas, destinadas 

a empresas petroleiras que buscam qualidade e segurança em primeiro 

lugar, em vez de preço. A empresa coreana inclusive presta serviços à Pe-

trobras na bacia de Campos, no Rio de Janeiro.

Ela investe pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, através de 

seus cinco institutos de tecnologia, além de financiar projetos em faculda-

des de engenharia pelo país. O track record da Hyundai é impressionante.  

A divisão de equipamentos de construção começou a produzir 

em 1985 e atualmente fabrica cerca de 100 modelos de escava-

deiras hidráulicas, carregadeiras frontais, empilhadeiras industriais 

e carregadeiras compactas skid steer. Tem distribuidores instalados 

em mais de uma centena de países, inclusive no Brasil, onde seu 

distribuidor máster é a BMC.

M á q u i n a s  d e  C o n s t r u ç ã o



Conhecimento se constrói com diferentes pontos de vista.

Compartilhe o novo mundo.

. c o mw w w.

O novo mundo começou a ser construído quando o homem decidiu compartilhar. 
Uma ideia se transformou em conhecimento e multiplicou riquezas. Hoje, são essas 
conexões que projetam o desenvolvimento. E a TOTVS, por meio de suas soluções 
em tecnologia, software e serviços, oferece acesso a esse novo mundo sem barreiras 
ou limitações. Let´s share.

Technology  | Software (SaaS) | Social Network | Consulting
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Baixe o Aurasma Lite na App Store ou Android Market e posicione  
a câmera sobre a imagem ou o logotipo TOTVS para acessar o conteúdo.
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A Deere & Company  anunciou que pretende construir, a 
partir do início de 2012, duas novas fábricas em Indaia-
tuba (SP) para atender a crescente demanda do mercado 

brasileiro de equipamentos de construção. O investimento total 
será de aproximadamente US$ 180 milhões, dos quais US$ 124 
milhões serão investidos apenas pela Deere. As unidades, pre-
vistas de ficarem prontas no final de 2013, devem gerar até 600 
empregos diretos.

Uma das fábricas será de propriedade exclusiva da Deere e 
fabricará retroescavadeiras e pás-carregadeiras de quatro rodas. 
A outra fábrica será uma parceria entre a Deere e a Hitachi Cons-
truction Machinery e fabricará escavadeiras.

Duas novas unidades  
                de máquinas em São Paulo

As escavadeiras serão produzidas 
no Brasil em uma parceria da 

Deere com a Hitachi

Farmacêutica

Naval

  Papel e celulose

TêxtilQuímica

Sucroalcooleira

Moveleira

Alimentícia

Petrolífera

Engenharia

Siderúrgica

MetalúrgicaEquipamentos

www.carbinox.com.br
Matriz: 11 4795-9000  
Filial: 62 3281-6191

As linhas de produtos Carbinox são fundamentais para grande parte das indústrias brasileiras, 

há mais de 25 anos. A alta qualidade das soluções, as equipes de vendas especializadas  

e o moderno sistema de logística garantem os melhores resultados para o seu negócio.

OCS 0010

Carbinox.
Por dentro das operações de grande parte das empresas.

Divisão Inoxidáveis:
Tubos, barras e chapas em aço inoxidável.

Divisão Elétrica/Hidráulica:
Eletrodutos e conexões em aço carbono.

Divisão Trading:
Ligas especiais e super ligas.
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De acordo com a empresa, o segmento está entre os que 
mais cresceram no Brasil. A Associação Brasileira de Máquinas 
e Equipamentos (Abimaq) afirma que, em 2010, as vendas neste 
ramo ampliaram 58,3% em relação ao ano anterior.

Segundo a Deere, a linha de produtos fabricada no Brasil será 
complementada por importações. A empresa também pretende 
estabelecer uma rede de distribuição para vender os equipamen-
tos e fornecer serviços de manutenção.

A Deere já tem uma forte presença no País, abastecendo os 
mercados de máquinas de agricultura e florestal, com três fá-
bricas de equipamentos agrícolas, um centro de distribuição de 
peças para a América do Sul, um banco operado pelos Serviços 
Financeiros  John Deere e uma unidade da John Deere Water, uma 
das maiores empresas de irrigação do mundo.

Sobre o fato de no 
Brasil a John Deere estar 
muito identificada como 
fornecedora de máqui-
nas agrícolas, a empresa 
esclarece que o trabalho 
na área será de médio e 
longo prazo, e que a di-
visão de equipamentos 
de construção aprende-
rá com a organização 
de mais de 200 lojas de 
equipamentos agrícolas 
para construir sua própria rede de atendimento.

CONCORRIDAS 
A John Deere possui máquinas de ponta no exterior e devem 

aportar por aqui assim que a empresa se estabelecer em defi-
nitivo no setor da construção brasileira. Entre elas se destacam 
o trator de esteira 764 High-Speed Dozer e a linha de tratores 
scraper: 9430, 9530 e 9630.

Pás-carregadeira sobre rodas é 
um dos focos da empresa

Trator scraper é uma das máquinas 
que deve chegar ao País
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A.R.G.   
se volta a 

projetos de    
infraestrutura

Vista aérea do superporto do Açu, construído pela A.R.G., composto 
de ponte de acesso com 2.898 m de extensão, píer de rebocadores 

com 168 m de extensão e píer de minérios com 442 m de extensão

E m p r e s a s  d e  E n g e n h a r i a  d o  A n o  |  C o n s t r u t o r a  -  I n f r a e s t r u t u r a



www.revistaoempreiteiro.com.br | 51

Augusto Diniz – Belo Horizonte (MG)

A 
A.R.G. quer incrementar sua atuação nos seg-
mentos de obras em que detém reconhecido 
know how. Para isto, estuda participar das 
licitações de grandes projetos e concessões 
públicas, principalmente rodovias, aeropor-
tos e metrô. O foco representa uma retoma-
da da construtora no setor público, depois de 

Os recentes e bem sucedidos 
trabalhos de grande porte 
realizados para a iniciativa privada, 
associados ao amadurecimento do 
regime de contratação de obras 
governamentais e da abertura de 
novas concessões, impulsionam a 
empresa a retomar a atuação na 
área pública  
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Adolfo Géo Filho e Euler Miranda da Costa
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ter atuado fortemente nos últimos anos no mercado brasileiro da iniciativa privada. 
A história e a experiência são o grande referencial da A.R.G. nesse objetivo. Quando 

o empresário mineiro Adolfo Géo fundou a A.R.G. há 32 anos, a sua primeira atividade 
foi a construção de edificações. Porém, com a escassez de recursos destinados a fi-
nanciamentos imobiliários na década de 1980, ele buscou diversificar suas operações, 
passando a atuar na área pública.

No entanto, as sucessivas crises econômicas que estrangularam os investimentos 
públicos em infraestrutura no Brasil, pressionaram a empresa a migrar para outros seg-
mentos, como siderurgia e até revendas de veículos. 

No final da década de 1990, partiu para a internacionalização da empresa, vindo a 
atuar em países da América do Sul e, posteriormente, da África. 

Pouco depois desse período, já contabilizava a participação em mais de 120 gran-
des obras no Brasil e no exterior, consolidando-se como uma das maiores empresas na 
área de infraestrutura do País, incluindo rodovias, portos, ferrovias, metrôs, pontes e 
viadutos, túneis, aeroportos, gasodutos, saneamento, instalações industriais, mineração, 
irrigação e dragagens.

Agora, eleita Empresa de Engenharia do Ano no segmento de Infraestrutura 
pela revista O Empreiteiro, a A.R.G., que conta atualmente com cerca de 6 mil 
colaboradores e faturamento anual de mais de R$ 1 bilhão, volta-se com vigor 
para grandes empreendimentos públicos no País. Os recentes trabalhos de porte 
bem sucedidos realizados pela empresa para a iniciativa privada, associados 
ao amadurecimento na contratação de obras governamentais e da abertura de 
novas concessões, estão sendo consideradas fundamentais para esse redirecio-
namento. 

A seguir, a entrevista concedida à revista O Empreiteiro pelos diretores da 
A.R.G., Euler Miranda da Costa e Adolfo Géo Filho (filho do fundador Adolfo Géo, 

Vista aérea do canteiro 
industrial e fábrica de pré-

moldados no superporto do Açu
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Holcim e Grupo ARG. 
Parceiras no desenvolvimento 
do Brasil.

A Holcim parabeniza o Grupo ARG, reconhecido pela revista O 
Empreiteiro como a Empresa de Engenharia do Ano no segmento 
de infraestrutura. É mais um motivo para a Holcim orgulhar-se 
de trabalhar ao lado do Grupo ARG em importantes obras como o 
Complexo Industrial do Superporto do Açu e o Superporto Sudeste - RJ.

60 anos de Brasil com
Força. Desempenho. Paixão.
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que junto com os irmãos Rodolfo Giannetti Géo e José de 
Lima Géo Neto compõem o corpo diretivo da empresa). Na 
sua sede de 16 mil m² no bairro Luxemburgo, com privile-
giada vista de Belo Horizonte (MG), eles falaram sobre os 
planos e perspectivas da empresa no mercado de construção 
brasileiro. 

Como a A.R.G. está vendo o mercado de construção 
brasileiro?

Adolfo – Apesar da crise mundial, o mercado interno conti-
nua em expansão. Estamos vendo que as obras do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) e a Copa do Mundo vão movi-
mentar muito o País. Estamos focados na iniciativa privada, que 
tem muitas oportunidades, e no mercado internacional, mas não 
esquecemos os grandes projetos da área pública, como o metrô, 
as concessões de aeroportos e rodovias, que inclusive terá um 
novo pacote.

Por que agora essa retomada no setor público?
Euler – Nos últimos cinco anos nos dedicamos única e ex-

clusivamente à iniciativa privada, por falta de grandes obras e 
transparência maior nos projetos. Houve, porém, nesse período, 
uma depuração do setor e uma conscientização dos gestores 
públicos. Daí, o nosso interesse de estar avaliando oportunida-
des na área.

Veja bem, nunca deixamos de nos interessar pelo setor públi-
co, mas estávamos esperando o mercado se ajustar. Estávamos 
vendo muitos problemas, mas agora as coisas estão se ajustando, 
se acertando. Fomos agressivos no setor privado e em obras in-
ternacionais, e agora estamos revendo projetos de porte na área 
pública.

Há algo de concreto na atuação junto ao setor público?
Euler – A A.R.G. já está pré-qualificada para licitação das 

obras da segunda etapa da linha 4 do metrô de São Paulo, divi-

dida em dois lotes (5 estações e prolongamento de 1.800 m com 
uma estação terminal).Trata-se da segunda licitação que entra-
mos recentemente. A primeira foi a revitalização do anel rodovi-
ário de Belo Horizonte, mas por motivos que desconhecemos, a 
licitação foi cancelada. 

Adolfo – Também tem o metrô de Belo Horizonte que deve 
ser licitado em breve e devemos entrar. Além disso, dentro dos 
três aeroportos previstos para serem incialmente privatizados 
(Viracopos, Guarulhos e Brasília), temos interesse em partici-
par da concessão. Uma empresa estrangeira deve participar 
de nosso consórcio. Precisamos de parceiro de operação e o 
Brasil não tem experiência nisso. Vamos aprender com eles 
nesse item.

Na área de rodovias, o governo deve lançar um pacote de 
concessões. Principalmente aqui em Minas Gerais, cujas condi-
ções de trafegabilidade são muito ruins. A BR-040 (Juiz de Fora-
Belo Horizonte e Belo Horizonte-Brasília) e a BR-381 (trecho Belo 
Horizonte-Governador Valadares) são exemplos. Vale lembrar que 
a A.R.G. já atuou com concessão no passado, na Intervias (interior 
de São Paulo). 

O que a A.R.G. tem de diferencial para oferecer às grandes 
obras?

Euler – Acima de tudo, tem que ter acervo técnico com-
patível. Estamos inseridos nesse contexto. Além disso, com 
a nossa qualificação, agilidade e modelo de gestão, conse-
guimos ofertar preço compatível e competitivo no merca-
do. Na medida em que se corta custo e prazo, você obtém 
sucesso.

Adolfo – Fizemos o superporto de Açu (RJ), que é a maior 
obra portuária do País. O superporto Sudeste (RJ), do qual tam-
bém participamos, é um extenso e complexo trabalho.  Com isso, 
nos capacitamos muito, tecnicamente. 

Fala-se bastante no Brasil de problemas de gestão de pro-
jetos. O que a empresa tem feito nesse item?

Euler – As obras de infraestrutura têm muitas surpresas no 
meio do caminho. Por isso, temos investido bastante na gestão de 
projeto para quebrar paradigmas. No passado, as empresas eram 
mais tocadoras do que gestoras de obras. A evolução do projeto, 
o desenvolvimento, isso não fazia parte da cultura das empresas. 
Agora tem que fazer.

Qual recado que a A.R.G. daria ao mercado?
Euler – A população pede que as obras públicas sejam fei-

tas com transparência, da melhor forma possível, com qualidade, 
prazo, custo, em favor do interesse público. Essa também é nossa 
premissa.

Adolfo – As empresas têm que se manter dentro de uma mar-
gem de lucro razoável, mas preservando o bem da coletividade. 
Acho que o Brasil está caminhando para isso. Por isso acredita-
mos no momento do País.

A população pede que as 
obras públicas sejam feitas
com transparência, da  
melhor forma possível, com 
qualidade,  prazo, custo, em 
favor do interesse público. 
Essa também é nossa
premissa.
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Obra da estrutura          
          do superporto Sudeste  

começa do mar para a terra
Para acelerar a obra e cumprir o cronograma de construção do 

porto privativo Sudeste, da MMX, do Grupo EBX, em Itaguaí (RJ), 
que deve entrar em operação em meados do ano que vem, a 

A.R.G. teve um grande desafio: começar a construção da ponte de 
acesso e do píer de atracação de navio partindo do mar para a terra, 
ao mesmo tempo em que realizava os trabalhos on shore. 

A localização do superporto nas águas abrigadas da baía de Sepeti-
ba foi o principal fator que possibilitou a construção da ponte de acesso, 
plataforma e píer por via marítima. A cravação das estacas de concreto 
e a montagem da superestrutura estão sendo realizadas por guindastes 
sobre balsas e equipamento próprio para cravação de estacas, construí-
do pela empresa. Recentemente, a A.R.G. realizou a montagem de uma 
ponte metálica de ligação entre o desemboque do túnel (aberto no local; 
detalhes a seguir) e a ponte de acesso ao píer, possibilitando assim o 
suprimento de insumos para parte de construção in loco das estrutu-
ras. Como solução definitiva, foi projetada uma plataforma de transição 
terra-mar cuja execução se iniciará em breve. 

O píer do superporto do Sudeste possui 765 m de extensão e é ligado 
ao continente através de uma ponte de acesso com 647 m de compri-
mento. Para concluir todo o projeto será necessária a cravação de 635 
estacas de concreto de 900 mm. Destas, 452 já estão cravadas.

O terminal portuário, dedicado exclusivamente à movimentação de 
minério de ferro, fica localizado a 2 km da malha ferroviária da MRS – 
que faz ligação direta a minas de ferro no estado de Minas Gerais. Para 
interligar ambos os modais, foi construído ainda pela A.R.G. um túnel de 
1.740 m de extensão e seção de 210 m², que terá um ramal ferroviário 
conectado ao terminal marítimo, aos pátios de estocagem de minérios, 
área de movimentação de carga e a linha principal da MRS.

No superporto Sudeste, a estrutura off shore terá dois berços (píe-
res) para atracação, com profundidade de 20 m para receber navios de 
grande calado, do tipo Capesize.

Além do superporto e do túnel, a A.R.G. trabalha na execução 

Obras off shore se iniciaram junto com obras on shore
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Mapa do superporto Sudeste
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de dois pátios de estocagem de minério; da estrutura do con-
junto dos viradores de vagões duplos, com capacidade de 8.900 
t/h, para composições de até 160 vagões; implantação das obras 
civis dos conjuntos de transportadores de correia; e dos prédios 
administrativos do complexo. 

Os dois pátios de estocagem, com retroáreas de 70 ha, terão capaci-
dade de movimentação de até 100 milhões de t/ano de minério.

Com a obra do superporto Sudeste iniciada em junho de 2010, 
diversas soluções arrojadas de engenharia tiveram de ser adota-
das na implantação dos trabalhos:

- Colunas de brita para reforço de solo com baixa capacidade 
de suporte (mangue)

- Parede diafragma, em solo mole (mangue), para escavação 
da área de implantação dos viradores de vagões

- Utilização de concreto com características impermeabili-
zantes para construção dos viradores de vagões

- Cortina atirantada com aplicação de concreto projetado 
para estabilização de maciço na área de manobra ferroviária

- Cabotagem em solo para implantação de parte do túnel de liga-
ção nos trechos onde há escavação em solo ou alteração de rocha. Este 
processo executivo foi utilizado no desemboque do túnel em aproxi-
madamente 60 m, cujo avanço máximo diário foi, em média, 70 cm

- Desenvolvimento de tecnologia de cravação de estacas em 
concreto

PRinCiPAis númEROs  
dO suPERPORtO sudEstE

- número de colaboradores da obra: 2.800 diretos + 400 terceiros 
- Estacas de concreto: 635 unidades, totalizando 26.670 m de    
   estacas protendidas de concreto
- número de estacas cravadas: 452 até meados out/2011  
  (total da obra: 635)
- Volume de concreto: 61.000 m³
- Volume de concreto projetado: 26.700 m³
- Quantidade de aço: 10.400 t
- número de equipamentos: 360 
- Volume de solo escavado: 1.100.000 m³
- Volume de rocha escavado: 900.000 m³ 
- Volume de rocha do túnel: 365.400 m³
- Comprimento de tirantes: 164.800 m (contenção e túnel)
- Comprimento do túnel: 1.740 m
- Coluna de brita: 41.600 unidades, totalizando 374.400 m  
  de coluna de brita
- Parede de diafragma: total de 9.468 m², com altura livre de 24 m
- Rebaixamento do lençol freático em mangue com  
  120 poços profundos, de 30 m de comprimento cada

Parede diafragma para instalação dos 
viradores de vagões

Virador de vagões: armação da laje de fundo com taxa 
de aço de 300 Kg/m³

Execução de colunas de brita para reforço do 
pátio de estocagem de minérios

Porto de embarque de estacas e pré-
moldados para as obras off shore

Transporte de estacas de concreto protendido utilizadas 
nas obras off shore Estruturas da ponte de ligação aos píeres
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No complexo portuário superporto Sudeste, em Itaguaí (RJ), a 

A.R.G. executa um túnel de ligação entre o pátio e a plataforma 

terra-mar, com extensão de 1.740 m e seção de 210 m². As obras 

foram iniciadas em outubro de 2010, com prazo de entrega previsto 

para o dezembro de 2011.

Nessa empreitada, a A.R.G. demonstra sua capacidade de reali-

zar obras de grande porte com eficiência. Os trabalhos estão sendo 

executados em duas frentes: emboque e desemboque. 

O emboque foi executado na cava de uma pedreira a ser desa-

tivada, com altura de cerca de 100 m. Em função disso, foi neces-

sário o tratamento de todo o maciço de rocha remanescente, com 

inspeção e bate choco para remoção de lascas e blocos soltos, por 

meio de técnica de alpinismo. Em seguida, esse maciço foi revestido 

com geo-composto de alta resistência, fixado à rocha por meio de 

chumbadores de aço CA-50.

 As cambotas do túnel falso foram assentadas no final de outu-

bro do ano passado. Em seguida, uma galeria piloto de seção de 6 m 

de largura por 7 m de altura foi perfurada em rocha, com utilização 

de jumbo de perfuração e desmonte com uso de explosivos.

Quando essa galeria piloto atingiu 50 m de comprimento, suas 

laterais passaram a ser desmontadas simultaneamente, proporcio-

nando a escavação da meia seção superior com sua largura total 

de 20,50 m e altura de 7 m, com cerca de 118 m². Para tanto, fo-

ram utilizados simultaneamente 3 jumbos de perfuração de 3 braços 

cada, proporcionando um volume de desmonte por avanço de 500 

m³ de rocha in situ. A limpeza do material desmontado foi realiza-

da por 3 pás carregadeiras Liebherr 580 e 8 caminhões de 25 m³. 

As detonações aconteceram às sete horas da manhã e às dezenove 

horas, delimitando ciclos de 12 horas, para mitigar o incômodo à 

comunidade da região. 

Já pelo desemboque, foram desmontados a céu aberto 17.000 

m³ de solo e rocha alterada com uso das técnicas de fogo cuidadoso 

para áreas urbanas. No talude, foi aplicado o solo grampeado, com 

revestimento de concreto projetado associado à tela metálica, anco-

rados por chumbadores de até 12 m.

Com isso, as atividades de início real do túnel pelo desemboque 

se deram em janeiro de 2011, com a instalação da 1ª cambota me-

tálica. Apenas em maio de 2011 foi concluído o trecho camboteado, 

com a instalação da 52ª cambota metálica, 32 acima do previsto 

em projeto.

O revestimento final do túnel - concreto projetado com fibra 

metálica e chumbadores - foi aplicado durante os serviços de esca-

Execução atípica de túnel no superporto  
Sudeste valoriza obra

vação, o que resultou em segurança para os trabalhadores e rapidez 

na entrega dos trabalhos ao cliente. 

Em Maio de 2011, registrou-se o maior avanço mensal para 

a meia seção superior, de 269 m, o que resultou no desmonte de 

35.000 m³ de rocha in situ.

Em 30 de agosto de 2011, ocorreu o encontro das duas frentes 

do túnel (emboque e desemboque). No dia seguinte, foi iniciada a 

execução do rebaixo do túnel para a cota de piso de projeto, atin-

gindo a imensa seção definitiva de 20,50 m x 11,50 m.

Em setembro, foram executados 500 m de rebaixo de túnel em 

seção de 92 m². Isso proporcionou o desmonte de 50.660 m³ de 

rocha in situ.

Até o momento, já foram utilizados 660 t de emulsão explosiva 

bombeada e foram aplicados 19.000 m³ de concreto projetado asso-

ciados a 760 t de fibra metálica.

No túnel, estão também a cargo da empresa os serviços de ma-

peamento geológico para classificação do maciço rochoso, monito-

ramento de convergência, monitoramento sismográfico das detona-

ções e ventilação forçada. 

Emboque do túnel com seção de 210 m²

Perfuração do túnel de ligação entre 
o pátio de minério, ponte e píeres

Vista dos tirantes de ancoragem do túnel 
com extensão de 1.740 metros
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O trabalho da A.R.G. de terraplena-
gem, drenagens superficiais e pro-
fundas e de pavimentação da planta 

de beneficiamento da Anglo American em 
Minas Gerais, que integra o projeto Minas-
Rio — com capacidade produtiva prevista 
de 26,5 milhões t/ano de minério de ferro 
(base úmida) — mostra que a empresa está 
preparada para executar obras nas mais 
diversas condições de solo no País. Nes-
se caso, o extenso volume de terra a ser 
movimentado (total de 7,4 milhões m³) e a 
topografia acidentada, associados ao prazo 
curto para a execução dos trabalhos, fo-
ram as maiores complexidades enfrentadas 
pela empresa nesta construção.

A obra acontece na nova unidade da mineradora no município de Conceição do 
Mato Dentro (MG), a cerca de 180 km de Belo Horizonte, em uma área de 1 milhão m². 
A planta será responsável pelo processamento do minério antes de ser transportado por 
mineroduto de 525 km até o superporto de Açu, em São João da Barra (RJ), litoral do 
Norte Fluminense. 

As dificuldades da terraplenagem envolvem principalmente a acidentada e variada 
topografia do local e as condicionantes ambientais. Desde o início das obras em junho 

Topografia acidentada 

gera extensa 
terraplanagem

Visão geral do canteiro de obras

Nivaldo Nogueira Lima
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Área de deposição de 
material excedente

Britagem primária e ao fundo 
escritório da mina

de 2009, a A.R.G. tem utiliza-
do apurada técnica de geren-
ciamento de projetos e novas 
tecnologias de engenharia ali-
nhadas aos compromissos da 
qualidade, do meio ambiente 
e da segurança no trabalho no 
canteiro.

“Pelo fato do solo ser com-
posto 50% por quartzito, o desgaste de material e equipamento é muito grande”, avalia 
o superintendente da obra, Nivaldo Nogueira Lima. Há atualmente 900 funcionários da 
A.R.G. realizando os trabalhos de terraplanagem na planta de beneficiamento.

O canteiro montado está localizado estrategicamente próximo à obra, para atender ra-
pidamente à demanda atual de serviços e condicionantes ambientais, além de possibilitar 
a realização das expansões necessárias do projeto e proporcionar facilidade e comodidade 
aos seus colaboradores. Como destaque, pode-se citar um posto completo de atendimento 
ambulatorial com ambulância, dois refeitórios, áreas de lazer com salão de jogos, quadra 
poliesportiva, alojamentos de porte, escritório administrativo, salas de treinamentos, labo-
ratório, oficina de manutenção mecânica, almoxarifado e posto de abastecimento.

Para atender ao planejamento dos serviços e cumprir os prazos acordados com a 
Anglo American, foram mobilizados numerosos equipamentos próprios da A.R.G., entre 
eles destacam-se: 20 escavadeiras de 20 a 65 t, 7 tratores de esteira modelo CAT D6T e 
6 tratores de esteira modelo CAT D8T.

Os PRinCiPAis sERViçOs COntRAtAdOs  
Em COnCEiçãO dO mAtO dEntRO (mG)

-total de terraplenagem: 7.425.865 m³ (já realizados 5.573.420 m³)
- desmatamento com e sem destocamento: 1.250.000 m² 
- Limpeza de solo superficial com destino às áreas de deposição de material excedente:  
   470.000 m³
- serviços de escavação, carga, transporte com dmt até 5.000 m e espalhamento de materiais:
  2.114.486 m³ de material de 1ª categoria
  1.773.479 m³ de material de 2ª categoria
  3.537.900 m³ de material de 3ª categoria
- Aterro compactado: 2.315.000 m³
- Valeta, sarjeta e canaletas: 59.311 m
- descida d’água: 7.028 m
- Bueiros: 2.896 m
- Revestimento Vegetal: 567.000 m²
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Uso de maior cantitraveller do País 

acelerou construção do superporto do Açu

Operação de um dos martelos 
hidráulicos para a cravação de estacas

O superporto do Açu, em São João da Barra (RJ), do qual a 
Anglo American e a LLX, do Grupo EBX, são proprietários, 
com previsão de conclusão ate o fim do ano, é uma das 

maiores obras da iniciativa privada do País. A A.R.G. tem tido um 
papel preponderante na realização dos trabalhos. Responsável 
pelo projeto executivo das obras, a empresa ergueu uma grande 
ponte de concreto e aço com 26,5 m de largura e de 540 m de 
estrutura de transição e 2.340 m sobre o mar, totalizando 2.880 
m de extensão, partindo da praia do Açu.

O terminal portuário — com previsão de embarcar 24 milhões 
t/ano de minério de ferro — é o principal elemento de um com-
plexo industrial que está sendo instalado em uma área de cerca 
de 130 km². O número de trabalhadores na obra atingiu o pico de 
1.680 empregos diretos. 

O escopo contratado junto a A.R.G. engloba além da cons-
trução da  ponte de acesso, um píer de minérios de 443,6 m de 
extensão e 25,4 m de largura para atracação de navios de grande 
porte — com calado de 21 m, pode receber, por exemplo, navio 
tipo Capesize — e um píer de rebocadores com 168 m de extensão 
e 40 m de largura.

Além disso, foi confiada à empresa a responsabilidade pela 
construção do quebra-mar em enrocamento – 3.780.000 t de pe-
dra – protegido por 22.000 blocos de concreto do tipo Core-Loc 
de 3,9 m³ e 10 t cada, tecnologia pela primeira vez aplicada no 
Brasil; e a construção da rodovia de acesso ao superporto com 38 
km de extensão, sendo 26 km ligando o empreendimento à BR-
356, e outros 12 km partindo da BR-101, que permitem o acesso 
à pedreira de onde estão sendo extraídos os blocos de rocha para 
a construção do quebra-mar do superporto.

Um embarcadouro provisório foi construído para embarque 
dos blocos de rocha nas barcaças — adquiridas pelo consórcio 
para lançamento no quebra-mar e com capacidade para trans-
portar 1.250 m³, equivalente a mais de 100 caminhões. Os blocos 
de concreto do tipo Core-Loc serão justapostos no mar um a um, 
por meio de guindastes. Para possibilitar a execução do quebra-
mar via terrestre, foi construída uma ponte de acesso ao mesmo 
com comprimento total de 89 m e 10 m de largura.

Píer para atracação de navios que 
transportarão minério de ferro
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Internacionalização progride
A A.R.G. é também conhecida pela sua atuação no exterior. Na prática, a atuação começou há 

uma década, no Paraguai, com a construção naquele país de uma rodovia com 180 km de extensão, 

a Ruta 10. Em 2003, iniciou operações na Bolívia, com a construção de diversos trechos rodoviários, 

totalizando 210 km de pavimento em concreto, entre as cidades San José de Chiquitos e El Carmen.

Em 2007, a empresa passou a atuar na África, executando obras de infraestrutura para o Governo 

da Guiné Equatorial de relevante importância para a modernização e desenvolvimento daquele país.

 A empresa se prepara agora para atuar em Cabo Verde. Na ex-colônia portuguesa na África, 

A.R.G. irá construir, a partir 

do início do ano que vem, 

uma cidade administrativa 

na capital, Praia. O governo 

brasileiro está apoiando o 

projeto com financiamento. 

O investimento total da obra 

é de € 300 milhões.

novus

Paraguai e Bolívia foram os primeiros 
países em que a A.R.G. atuou no exterior
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Para a construção do superporto do Açu, foram adquiridos pela 
A.R.G. todos os equipamentos necessários, como guindastes de alta 
capacidade, martelos hidráulicos, frota de carretas para transporte 
de materiais, usinas para produção de concreto e equipamentos 
de terraplenagem. Além disso, foi fabricada no canteiro de obras a 
plataforma para a construção da ponte de acesso e dos píeres.

Na construção da ponte do superporto foi utilizado um can-
titraveller, equipamento em estrutura metálica que serve de ga-
barito para cravação de estacas, e que avança apoiado sobre as 
estacas já cravadas por ele para atingir o posicionamento das 
estacas seguintes. O equipamento foi projetado e desenvolvido 
especialmente para a largura da ponte e é o maior já feito no 
país. O cantitraveller é equipado com um guindaste Manitowoc 
com capacidade de 300 t e 60 m de lança (que realiza as diversas 
operações de carga e movimentação de peças pré-moldadas para 
a construção da ponte), além de pórticos, geradores de energia, 
bombas de concreto e guindastes. De propriedade do consórcio, 
ele foi ainda responsável pela movimentação das estacas e vigas 
que compõem a ponte de acesso. 

Durante a construção da ponte de acesso e dos píeres, foram 
cravadas 1.104 estacas de concreto protendido, mistas em con-

creto protendido e ponteiras tubulares metálicas, com diâmetros 
de 800 mm e 1.000 mm, e comprimentos variando entre 48 m e 
96 m. As estacas metálicas foram preenchidas internamente com 
concreto de alto desempenho através de concretagem submersa. 

O concreto, tanto para as estacas quanto para as vigas que 
compõem a ponte de acesso, foi produzido em uma usina de con-
creto própria, instalada no canteiro de obras, com capacidade 
para produção de 80 m³/h de concreto, representando capacida-
de para produção completa de um vão de ponte por dia, compos-
to de estacas e vigas pré-moldadas. 

Peças de concreto Core loc®  de 10 toneladas 
cada que estruturam o quebra-mar
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Nos últimos anos, a A.R.G. tem investido fortemente em sistemas 

de informações e de comunicações para atendimento às demandas 

operacionais e estratégicas. Em 2007, a empresa implantou o ERP (En-

terprise Resource Planning) da SAP e, assim, passou a gerir todos os 

processos administrativos e de obras de forma integrada e em tempo 

real, atendendo as áreas de planejamento, financeiro, controladoria, 

logística, manutenção e faturamento, desde o registro de itens diver-

sos até a mais complexa avaliação analítica de indicadores de produ-

ção e de performance. 

O projeto ficou a cargo da Sonda IT, uma das maiores empresas 

de Tecnologia da Informação da América Latina. A consultoria detém 

um template do ERP da SAP específico para o mercado de engenha-

ria e construção. “Por se tratar de uma solução SAP pré-configurada, 

desenvolvida com base na experiência da Sonda IT em projetos para 

nosso setor, não tínhamos dúvidas da sua capacidade em atender as 

necessidades da A.R.G.”, argumenta Antônio de Pádua Pereira, supe-

rintendente administrativo da empresa.

Depois da implementação da ferramenta no Brasil, o trabalho foi 

feito na Guiné Equatorial, país situado na parte ocidental da África 

onde a A.R.G. realiza obras de infraestrutura. O projeto de roll out na 

Guiné Equatorial também ficou a cargo da Sonda IT e envolveu um 

grande esforço por parte das duas empresas, pois ainda não havia 

infraestrutura adequada na região.

A iniciativa demandou um trabalho conjunto para adequação do 

sistema à legislação do continente, com base em um mapeamento re-

alizado por uma consultoria africana, especialmente contratada para 

levantar as exigências locais que deveriam ser atendidas. O template 

brasileiro foi replicado com os mesmos módulos utilizado no Brasil.

Para Gutembergue Lima, diretor da regional da Sonda IT em Mi-

nas Gerais, a parceria com a A.R.G. tem um grande valor estratégico, 

pois reforça a confiança do mercado de construção na expertise da 

integradora, principalmente em um momento como este, em que a 

procura por soluções de gestão está em alta no setor de construção.

No final de 2010, a A.R.G. também adquiriu e implantou um sis-

tema de inteligência de negócios, ou BI (Business Intelligence), que 

oferece a possibilidade de análises pormenorizadas e precisas de todas 

as operações, permitindo a tomada de decisão através de painéis de 

indicadores de performance e de produção. 

Certificações
Qualidade para a A.R.G. significa a total conformidade dos seus 

produtos e serviços. Assim, a empresa está certificada nas normas IS0 

9.001, ISO 14.001 e OSHAS 

18.001 - pelo BVQI, ates-

tando a qualidade de suas 

atividades, a sua preocupa-

ção com a saúde e seguran-

ça de seus colaboradores, e 

com a preservação do meio 

ambiente. 

A A.R.G. possui tam-

bém o certificado PBQP-H 

(Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade 

do Habitat), que evidencia 

a preocupação na busca e 

na melhoria da qualidade de produtos e serviços, na redução de custos 

e na otimização do uso dos recursos públicos.

Atualmente, a empresa está em processo de certificação na SA 

8000 - Social Accountability -, norma internacional que objetiva ga-

rantir adequadas condições de trabalho, visando à completa erradica-

ção de trabalhos infantil, forçado e compulsório, condições adequadas 

de saúde e segurança dos trabalhadores, de liberdade de associação e 

direito à negociação coletiva, práticas de discriminação, entre outros.

Programa de trainee
 Uma das estratégias utilizadas pela empresa para seleção de 

pessoal é o Programa de Trainees e Jovens Talentos, que nos últimos 

quatro anos já recrutou, junto aos melhores centros acadêmicos do 

país, dezenas de universitários nas áreas de engenharia, administração 

de empresas, economia, contabilidade e comércio exterior. Ao final 

destes programas, estes jovens profissionais são integrados a cultura 

e espírito da empresa, agregando jovialidade e competência à orga-

nização. 

Recentemente, 28 trainees (15 engenheiros e 13 administradores) 

foram selecionados de um total de 1.493 inscritos. Para aprimora-

mento profissional, todos os trainees chegam a passar mais de 80 dias 

circulando pelas obras da A.R.G.

“Todos estes processos são considerados pela A.R.G. como 

fundamentais. Assim, investimentos em softwares e equipamen-

tos de última geração aliados a busca incessante pela qualidade 

e políticas de formação e treinamento contínuo de nossos cola-

boradores têm contribuído para suportar o crescimento da em-

presa”, conclui Pereira.

Antônio de Pádua Pereira

Gestão da integração é  
principal instrumento da eficiência
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POntE dE ACEssO E PíEREs
Para a ponte de acesso do superporto 

do Açu que segue perpendicularmente à 
linha de costa, entre a plataforma em ater-
ro e o início da ponte de acesso sobre o 
mar, no trecho da restinga, foi construída 
uma estrutura de transição com 540 m de 
extensão e 31 apoios, com quatro colunas 
apoiadas sobre blocos de concreto e em es-
tacas de perfil metálico, com comprimento 
médio de 39 m, totalizando 272 estacas.

A ponte de acesso aos píeres sobre o mar 
começa a partir do apoio 31 e termina no 
apoio 161, totalizando 2.340 m de extensão, 
com largura de 26,50 m. Os apoios são com-
postos por quatro, cinco e até seis estacas de 
concreto pré-moldado e mistas (pré-molda-
do em concreto e ponteira metálica), verti-
cais e inclinadas, com comprimento médio 
de 52 m e diâmetro de 80 cm x 15 cm. 

No trecho denominado vale de argila, 
foram cravados 6.040 m de estacas metá-
licas com diâmetro de 800 mm, preenchi-
das com concreto armado e comprimento 
variando entre 60 m e 96 m. 

O píer de rebocadores tem início após 
o apoio 161 da ponte de acesso, na mesma 
direção. Tem largura total de 40 m e 18 vãos 
de 9 m, sendo o comprimento total do tabu-
leiro do píer de 168 m. O detalhamento do 
projeto indica os apoios compostos por oito 
ou seis estacas, sendo elas mistas (concreto 
e metálica), com diâmetro de 800 ou 1.000 
mm, preenchidas com concreto armado, 
com comprimento médio de 64 m.

O píer de minério de ferro começa no tér-
mino do píer de rebocadores e é transversal 
a este, na direção norte. Tem largura total de 
25,4 m com 45 apoios, sendo 44 vãos com 
10 m e comprimento total do tabuleiro de 
443,6 m. Os apoios são compostos por seis 
estacas mistas, com comprimento médio de 
64 m, sendo 48 m de concreto pré-moldado 
e 16 m de ponteira tubular metálica, totali-
zando 290 estacas inclinadas. Ainda no píer 
de minério, serão montadas 2 vias de rola-
mento sobre trilhos para se movimentar os 
equipamentos de carregamento e descarre-
gamento de navios.
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Atualmente, estão em fase final de implantação no superporto 
as obras civis, incluindo subestações, casas de transferência, trans-
portadoras de correia, vias de rolamento de estocagem e retomada 
do minério, dentre outros, visando à operação de manuseio e trans-

Cantitraveller em operação no píer de minérios

Cantitraveller: o maior já 
construído no Brasil

porte de minério desde a área de filtragem até o carregamento.  
Além de participação na construção dos terminais off shore 

do superporto do Açu, a A.R.G. está executando obras on shore, e 
a terraplenagem e fundações da área onde será instalada a uni-
dade de construção naval da OSX, do grupo EBX, que ambiciona-
se ser um dos maiores estaleiros da América Latina.

PRinCiPAis sERViçOs  
nO suPERPORtO dO Açu

- Ponte de acesso aos píeres: 2.880 m com 26,5 m de largura
- Píer de rebocadores: 168 m
- Píer de minérios: 443,6 m
- Concreto armado: 80.000 m3

- Aço CA-50: 17.000 t
- Estacas: 1.104 unidades e 53.000 m de comprimento total  
  (estacas metálicas e de concreto)
- Estrada de acesso: 38 km
- Ponte de acesso ao embarcadouro provisório: 264 m
- Quantidade de Core-Loc™: 22.000 unidades
- Concreto para fabricação de Core-Loc™: 85.800 m3

- transporte de blocos de rocha para o quebra-mar: 140 milhões m³ x km
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CresCer 

na medida certa 
com a força dos 
clientes privados

Com 45 anos de atividades no País, 
cerca de 430 obras executadas 
somando quase 7 milhões de m² 
de área construída e projeção 
de faturamento, este ano, de R$ 
600 milhões, a Hochtief do Brasil 
valoriza o fator humano e apoia-se 
na força dos clientes privados para 
continuar crescendo

BankBoston, edifício de arquitetura 
avançada e emprego de técnicas 

de engenharia compatíveis com as 
inovações propostas em sua concepção
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Nildo Carlos Oliveira

U
m encontro, na sede da empresa, com Detlef 
Dralle, diretor presidente, e André Alexandre 
Glogowsky, presidente do conselho de adminis-
tração, remete de imediato a uma história que 
mostra por que o crescimento da Hochtief do 
Brasil se dá com simplicidade, sem surpresas, 
coerente com as nuanças do mercado da en-

genharia e da construção. “Não queremos crescer na medida em 
que o crescimento do mercado  possa ser projetado”, diz Detlef, 
“mas, crescer na medida de nossa capacidade”. E André Glogo-
wsky corrobora: “Queremos crescer, sim, mas fazendo, com exce-
lência, o que sabemos fazer.” 

Um painel, nas salas dos dois executivos, montado com fotos de 
obras realizadas desde os anos 1960, compondo o que eles chamam de 
Cidade da Hochtief, mostra, na prática, para esta edição da revista, o 
perfil da empresa eleita pelo O empreiteiro, a Empresa de Engenharia 
do Ano na categoria Edificações. Ali estão construções que passaram 
a ser ícones representativos do que ela tem sido capaz de fazer a par-
tir de bons projetos e emprego  de avançadas práticas construtivas, 
segundo os conceitos de sustentabilidade ambiental que vêm orien-
tando os novos caminhos da engenharia e da construção no mundo. 
E tudo isso tem sido realizado dentro de um modelo de crescimento 
adotado desde que a empresa, originária da Hochtief alemã, começou 
a enraizar-se no Brasil. 

Detlef Dralle diz que a empresa nunca 
teve receio de inovar, apoiando-se nos 

valores que construíram sua história
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Um passeio pela Cidades da Hochtief permite ver, no decorrer 
dos anos, obras tais como o primeiro Shopping Praia de Belas, 
construído à beira do Guaíba, no Rio Grande do Sul; o Instituto 
Santa Úrsula, disposto em área central de Ribeirão Preto (SP) e 
fator de modernização local; a nova fábrica da Volks (Audi), em 
São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba (PR); pe-
quenas centrais hidrelétricas (PCHs), construídas em consórcio 
com empresas privadas; as obras civis  para os altos fornos da 
ThyssenKrupp da CSA, e, em São Paulo (SP), o Hilton Hotel Mo-

rumbi; a sede do BankBoston; o Shopping Villa Lobos; as novas 
alas do Hospital Albert Einstein; a nova sede da Petrobras, em 
Vitória (ES), projetada por Sidônio Porto, e outras edificações.   

O padrão Hochtief de construção começou a ser difundido 
no Brasil, depois que a empresa, fundada na Alemanha há 138 
anos, encabeçou, em 1966, o consórcio integrado pela Montreal 
Empreendimentos e Deconsult (daí o nome HMD), que realizou 
os estudos de viabilidade do metrô paulistano. Contudo, aqui ela 
adquiriu feição e características próprias e, desde aquela épo-
ca, tem mantido autonomia na definição e cumprimento de seus 
propósitos.  Não deixa de conservar, porém, valores do grupo ale-
mão e de lembrar a importância de poder contar, sempre que haja 
necessidade disso, de uma retaguarda tecnológica consolidada 
na experiência de obras internacionais realizadas nos mais di-
versos países.  

 As duas entrevistas a seguir, dos engenheiros Detlef Dralle 
e André Glogowsky, situam a importância da empresa no cená-
rio da engenharia brasileira e mostram a coerência do modelo 
de crescimento que ela tem adotado. Em 1999, em entrevista 
ao O Empreiteiro, coincidentemente para este mesmo jornalista, 
para matéria em que a empresa era então reconhecida como a 
Construtora Imobiliária do Ano, Gele disse: “Temos que ter noção 
de que somos prestadores de serviços. Equipamentos podem ser 
comprados ou alugados; financiamento é obtido no banco. Já com 
pessoas, é diferente. Elas têm que ser treinadas e preparadas.”

Passados 15 anos daquela entrevista, a Hochtief continua, 
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André Glogoswsky afirma que a empresa quer 
crescer, mas ajustada à sua realidade interna 

sem perder o foco da qualidade que tem 
distinguido os seus empreendimentos

A cidade da HOCHTIeF
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conforme se verá no depoimento de Detlef, preocupada, primeiro, 
com o fator humano; depois, com a técnica.  Pelos dados dispo-
níveis, o modelo de crescimento que ela tem adotado desde a sua 
fundação, continua a ser uma lição de coerência e de resultados 
positivos, para ela e para os clientes.   

A enTrevIsTA COm DeTleF DrAlle

“As nossas obras são 
marcantes, dentre outras, por 
três características: tecnologia, 
qualidade e modernidade”

Detlef Dralle, diretor presidente da Hochtief, chegou da Ale-
manha para ingressar na empresa brasileira, há 15 anos.  Ele 
mantém na memória o histórico das obras anteriores a essa data, 
mas disse que prefere falar daquelas que acabaram fazendo parte 
de sua vivência profissional, em período recente.   

“Importante acentuar”, diz o executivo, “que em seus primór-
dios no Brasil, a nossa empresa manteve um perfil voltado para 
obras industriais. E, quando aqui cheguei, esse perfil continuou 
marcante. Veja-se o exemplo da nova fábrica da Volkswagen 
(Audi) em São José dos Pinhais (PR). Obra importante, projeto 
ousado, várias inovações. Sem dúvida, um marco do ponto de 
vista de planta industrial”.   

Daquela data até hoje, muitas outras obras, industriais e edi-
ficações corporativas de traço arquitetônico e tecnológico avan-
çado, vincariam o crescimento da empresa.  E, dentre estas, o 
BankBoston, construído em 2002 em conjunto com a AMN Enge-
nharia, a partir do projeto de arquitetura do escritório SOM, em 
parceria com o escritório técnico Júlio Neves.

O edifício, de 28 pavimentos, na marginal do rio Pinheiros, 
caracteriza-se de imediato pela torre concebida em granito, vidro 
e inox e pelas múltiplas combinações que resultaram em conforto 
térmico-acústico e em boa solução calcada nos princípios da sus-
tentabilidade ambiental. A obra, que valoriza o espaço cultural 
oferecendo um auditório com capacidade para 270 pessoas, tem 
90.000 m² de área construída e significou um momento de ino-
vação em prédio desse tipo. “Em minha opinião”, enfatiza Detlef, 
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Torre Oeste do Centro Empresarial Nações Unidas

“essa edificação não tem precedentes. Advém de um projeto interna-
cional, adaptado aqui às peculiaridades locais, já concebido segundo 
o conceito de empreendimento green building”.  

Impossível, também, na ênfase que ele manifesta, não lem-
brar o Cyber Data Center, da Brasil Telecom, em Brasília (DF), cuja 
construção se desenvolveu a cargo do consórcio Hochtief/Jotagê, 
a partir do projeto do escritório Sérgio Teperman Arquitetos, que 
registra outras experiências na concepção de edifícios para teleco-
municações.  O projeto estrutural ficou a cargo do engenheiro Vir-
gílio Ramos, que tem calculado outras estruturas para a empresa. 
Atualmente, apenas para coroar outros exemplos que poderiam ser 
relacionados, Detlef cita as obras de modernização e ampliação do 
Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP) – ver matéria 
específica -  e a nova sede da Petrobras em Vitória (ES),  que vem 
sendo realizada em consórcio com a Norberto Odebrecht e Camar-
go Corrêa. Esta edificação foi projetada pelo escritório do arqui-
teto Sidônio Porto, que venceu concurso nacional promovido pelo 
Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). O cálculo da estrutura de 
concreto é de responsabilidade do escritório Aluizio A. M. D´Ávila e, 
o da estrutura metálica, a cargo do engenheiro Flávio D´Alambert, 
do escritório Projeto Alpha. 
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“A nossa inflexão maior é 
para os clientes privados. A 
área de infraestrutura no 
Brasil, para clientes privados, 
ainda é limitada” 

“Ao falar dessas obras”, comenta Detlef: “Temos de enfatizar 
o potencial de nossa engenharia, no Brasil, sem deixar de men-
cionar a reputação do Grupo Hochtief lá fora”. Lembra ele que  o 
grupo alemão foi considerado, em 2009, o sétimo maior fornece-
dor de serviços de construção  no mundo. “O impacto disso está 
no fato de que grande parte de nossos clientes opera internacio-
nalmente e que, portanto, temos compromissos com a prática da 
melhor engenharia”. 

Lá fora, o grupo relaciona, em sua folha de experiências, 
grandes obras de infraestrutura e de concessões de serviços tan-
to nessa área quanto em outros segmentos, incluindo concessões 
para a operação e manutenção de hospitais. Aqui, no entanto, a 
Hochtief do Brasil adota uma política voltada predominantemen-
te para o mercado de clientes privados, conforme exemplificam 
os números de suas realizações.

A empresa considera que, no Brasil, na área de infraestru-
tura, que a rigor corresponderia, para ela, a um terceiro seg-
mento, o mercado de clientes privados ainda é limitado e não 
oferece oportunidades para um volume de obras satisfatório e 
competitivo. Assim, é compreensível a inflexão mais forte para 
os clientes privados dos segmentos industrial e de edificações 
para outros fins. 

“Pré-construção e engenharia 
de valor, duas faces de uma 
mesma moeda”

Existem, para a Hochtief do Brasil, algumas palavras-chaves 
de significado especial: pré-construção e engenharia de valor.  
Detlef explica-as do seguinte modo: “Muitas vezes o cliente 
procura a nossa empresa mantendo, na cabeça, uma ideia, di-
gamos assim, precoce. Quer realizar um empreendimento – uma 
indústria para lançar uma nova linha de produtos, por exemplo. 
E precisa fazer um investimento com esse objetivo. Às vezes ele 
nos chega já com um projeto ou um pré-projeto prontos. Às 
vezes, não. É exatamente nessa fase – a fase da pré-construção 

O Instituto Santa Úrsula, que valorizou 
área central de Ribeirão Preto

– que os ajustes podem ser feitos com boas vantagens técni-
cas e econômicas para o cliente. Podemos mostrar-lhe a melhor 
maneira de executar o empreendimento, expondo o nosso know 
how, o melhor detalhamento. Além disso, em existindo con-
senso nessa etapa, o diálogo prospera mais facilmente e todos 
os problemas que eventualmente surjam já têm, por antecipa-
ção, as soluções propostas. A pré-construção, portanto, nada 
mais é do que a possibilidade que oferecemos de alocar o nosso 
conhecimento, a experiência de nossos engenheiros e demais 
colaboradores, em favor do cliente. O BankBoston é um exem-
plo, um dos maiores, de projeto executado com a prática desse 
procedimento.” 

Quanto à engenharia de valor, Detlef diz que se trata de 
outra maneira de dizer que a boa engenharia, invariavelmente 
e de maneira constante, agrega valor desde a análise e elabo-
ração do projeto, até a etapa final, com uma ressalva: ao longo 
de todos os estágios da execução da obra, o ponto forte da 
engenharia repousa na capacidade e no treinamento do fator 
humano.

 “Pré-construção e engenharia de valor são, para nós, faces 
de uma mesma moeda”, afirma o executivo. E continua: “Hoje, 
a tecnologia, em suas múltiplas possibilidades e variações, está 
disponível no mercado. O mercado precisa de instalações indus-
triais, de escritórios, de novas concepções de espaço. Mas, para 
mexer com a tecnologia, precisamos da capacitação humana. 
Por isso, valorizamos a nossa equipe, o nosso engenheiro. Cria-
mos aqui uma cultura empresarial que nos permite conservar os 
nossos valores”.

Segundo ele, essas equipes se renovam na medida em que 
são renovados os seus conhecimentos. Nessa linha de raciocí-
nio, o mesmo engenheiro que mantém os primeiros contatos 
com o cliente continua o mesmo, durante e depois da obra. 
“Porque, aqui, o engenheiro não é contratado para uma deter-
minada obra. É contratado para Hochtief.” 
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“Jamais dar um passo maior 
do que a perna”

Ao levar-se em conta que a empresa no Brasil tem um grupo 
forte lá fora, que pode lhe proporcionar retaguarda para voos 
mais altos, por que a Hochtief do Brasil não parte para uma po-
lítica mais agressiva de crescimento? A pergunta é recorrente. E 
o presidente da empresa se apressa a responder: “Porque jamais 
procuramos dar um passo maior do que a perna.” 

Detlef Dralle diz que na avaliação de muita gente a empresa 
poderia facilmente dobrar o faturamento, que no ano passado foi 
da ordem de R$ 500 milhões. Só que a empresa não pensa assim. 
Ela quer crescer, mas de olho na possibilidade de garantir, para o 
cliente, a qualidade dos serviços que deve prestar.

 “Não vamos crescer na velocidade que nos pedem, mas na 
velocidade que julgamos necessária para entregar as nossas 
obras com a qualidade exigida e no prazo contratual estabele-
cido. Vou citar um exemplo: digamos que o mercado registre a 
previsão de um crescimento da ordem de 20% ao ano. A partir 
desse índice, vamos avaliar o percentual possível de nosso cresci-
mento. Se conseguirmos crescer 5 ou 10%, em relação àquele ín-
dice, não nos sentiremos frustrados, mas satisfeitos, pois o nosso 
crescimento está identificado com a capacidade de nossa equipe. 
Porque construção é equipe e só nos valorizamos, se valorizar-
mos o fator humano”.  Seguindo esse modelo de crescimento, a 
Hochtief pretende obter, este ano, faturamento da ordem de R$ 
600 milhões. 

A enTrevIsTA De AnDré GlOGOwsky

“Ao longo dos últimos 45 anos 
vimos agregando muitos valores 
à engenharia. Técnicas que 
adotamos pioneiramente fazem 
parte, hoje, do dia a dia da 
construção”

André Glogowsky ingressou na Hochtief do Brasil, como esta-
giário, em 1979. Em 1982 foi efetivado como engenheiro de obras. 
E, foi assim, de conquista em conquista, que atualmente está na 
presidência do conselho de administração. No currículo, um longo 
aprendizado de mercado, de técnica e de visão empresarial.
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“O fato de sermos uma empresa mundial, e de pertencermos 
a uma empresa mundial de ponta, nos permite acesso a um uni-
verso muito amplo de tecnologias. Mas é necessário reconhecer: 
se este acesso hoje é mais fácil, na estrutura de um mundo glo-
balizado, no passado as coisas não eram assim”.  

E, não eram mesmo. Tanto, que a partir da fundação, a em-
presa procurou se acercar das melhores tecnologias e de acessar 
aquelas que então só eram disponíveis nos mercados externos. 
Buscou inovações adotando moderno sistema de fôrmas, substi-
tuindo as fôrmas metálicas, por aquelas de madeira. Buscou ino-
vações também com o emprego das chamadas mesas voadoras - 
aquele sistema em que a fôrma é simultaneamente utilizada para 
execução das lajes e do escoramento. Depois da concretagem a 
mesa é removida por grua para operação idêntica no pavimento 
seguinte.  “Lembro que, concluída uma obra com esse sistema, 
olhávamos em volta e ainda não víamos nenhuma outra constru-
tora recorrendo à técnica semelhante”, diz Glogowsky. 

Ele lembra que a Hochtief do Brasil foi uma das primeiras 
construtoras do País a adotar o sistema till-up, em 1982, na exe-
cução da ala 21 para o cliente Volkswagen. Consiste na execução 
das paredes no chão, para posterior içamento simultâneo, o que 
propicia, à obra, vantagens evidentes do ponto de vista de rapi-
dez de montagem e liberação de espaços para outros serviços 
concomitantes. André diz que a empresa não fala em primazia no 
emprego dessa e de outras técnicas, mas no fato de poder contar, 
na época, com tecnologia de ponta para obras em que anterior-
mente ela não era adotada.  

Além disso, a empresa empregou outra inovação – o chamado 
braço de distribuição de concreto, um sistema que combina o 
bombeamento de concreto com um sistema de distribuição do 
material recorrendo à operação de grua. Hoje, o sistema está 
bastante difundido. Há 30 ou 40 anos, no entanto, as coisas não 
eram assim.  Haja vista que a empresa recomendou, em 1981, o 
uso do sistema, na construção da usina nuclear Angra 1. 

A empresa participou da 
construção das obras civis dos altos 

fornos da TyssenKrupp da CSA

Empresas de Engenharia do Ano | Construtora - Edificações



Com as práticas inovadoras, que aos pou-
cos eram assimiladas como rotina, a empresa 
desenvolveu várias outras obras de qualidade, 
além daquelas mencionadas por Detlef: a tor-
re Oeste do Centro Empresarial Nações Unidas 
(Cenu); o Centro Empresarial Transatlântico, 
Hilton Hotel, o retrofit do Edifício Castelo (RJ), 
as obras  civis da UTE Termório em Duque de 
Caxias (RJ), com capacidade de geração de 
1.040 MW, as obras  ivis da Mina de Bauxita 
para a Vale, em Paragominas (PA); o Shopping 
Cidade Jardim, em São Paulo, com área da or-
dem de 400 mil m² e, mais recentemente, o Eco 
Berrini, pré-certificada Leadership in Energy 
and Environmental Design (Leed), na categoria 
Platinum. 

No conjunto, essas obras espelham propostas desafiadoras 
que a empresa aceitou conduzir a bom termo, dentro dos pra-
zos contratuais fixados – 26 meses – usando todas as técnicas 
modernas disponíveis para tornar viáveis projetos que previam 
edificações de 40 lajes, com mais de 100 mil m², providos de todo 

o conforto possível e de estruturas adicionais para heliponto. 
Nesse caso, segundo André Glogowsky, o Eco Berrini resume as 
possibilidades da engenharia “quando você pensa, planeja, dispõe 
de sistema industrializado para fazer e pode contar com equipes 
preparadas e motivadas para esse fim”.

Nova sede da Petrobras, em Vitória, 
projeto do arquiteto Sidônio Porto

Engemav.indd   1 01/11/2011   15:17:17
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“seja qual for o exercício 
de futurologia, o que 
pretendemos é continuar a 
fazer o que sabemos fazer”

Ao fazer rápido balanço dos últimos 45 anos da empresa, 
André lembra que ao longo desse período muitas outras cons-
trutoras apareceram, fizeram obras e, depois, apagaram as luzes 
e desapareceram. É em razão dessas circunstâncias do mercado, 
que a Hochtief se mantém fiel ao modelo de crescimento que 
vem adotando. Por isso, seja qual for a futurologia, “pretendemos 
continuar a fazer o que sabemos fazer, de modo cada vez mais 
aperfeiçoado e buscando as melhores técnicas”. 

Com essa orientação, a empresa pretende, nos próximos anos, 
continuar a qualificar as equipes que vão assumir esses mesmos 
princípios e assim continuamente, mas considerando que a velo-
cidade do crescimento do mercado nem sempre pode ser a mes-
ma velocidade do crescimento da empresa.  

“Acredito no potencial do mercado brasileiro”, acentua André. 
“Mas somos, aqui no Brasil, uma empresa média, que pretende 
estar ainda mais presente em São Paulo e em todas as demais 
regiões brasileiras. Mas não podemos, por conta do crescimento 
do mercado, perder a noção do chão. Crescer, sim, mas fazendo 
obras com excelência”. 

Ele diz que, a partir de um plano estratégico bem elaborado, 

a Hochtief vem agregando outros segmentos ao seu portfólio. 
“Já agregamos energia, construindo usinas térmicas e nove PCHs, 
como as obras de Retiro (situada no município de São Joaquim 
da Barra-SP), Palmeiras (na divisa dos municípios paulistas de 

Guará e São Joaquim da Barra), ambas com 
16,5 MW de potência instalada e Santa Fé 
(localizada em Três Rios-RJ, com 30 MW de 
potência instalada). 

E, assim como hoje a empresa tem se con-
centrado mais em obras industriais e em edifi-
cações, amanhã poderá estar agregando incor-
poração, construindo um porto ou outro tipo de 
obra, acompanhando o vaivém do mercado. 

“Tudo precisa estar ajustado a nossa re-
alidade”, diz André, “lembrando que lá fora 
o Grupo Hochtief atua em todo o conjunto 
da cadeia da construção e da engenharia, 
estabelecendo parcerias público privadas, 
realizando a gestão de presídios, escolas, 
hospitais, conservatórios. Está ingressando 
na Índia, no Canadá e em outros países, pro-
jetando, alugando vendendo, construindo.” 
Destaca, porém, que isso é lá fora.  “Aqui, 
nós somos a Hochtief do Brasil.” 

Shopping Cidade Jardim, inspirado 
no Bal Harbour, de Miami, é um mega 
empreendimento na Marginal Pinheiros

 A PCH Palmeira, com potência 
instalada de 16,5 MW
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Desde que foi inaugurado em São Paulo (SP) em 1971, o Hospital Israelita Albert Einstein 
(HIAE) tem sido uma vitrina de bons projetos de arquitetura e de boas práticas da enge-
nharia em favor do respeito humano e de atenção às condições urbanas da cidade

Ambiente hospitalar requer cuidados infinitos do ponto de vista de sua destinação 
principal, jamais dispensando o tratamento que a boa arquitetura e as práticas inova-
doras da engenharia podem conferir a esses estabelecimentos, em especial por conta do 
diálogo que eles precisam manter com o entorno. Sob esses aspectos, o Albert Einstein 
pode ser considerado um modelo.  

Desde que começou a ser planejado, nos anos 1960, para ser inaugurado em 1971, 

Inovações 
construtivas  
em favor da humanização

O edifício construído pela 
Hochtief foi projetado 
para abrigar as áreas 
de apoio logístico e de 
serviços do hospital
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ele agregou a experiência e a acuidade criativa de alguns dos melhores profissionais da 
arquitetura brasileira. As três principais construções do conjunto, por exemplo, foram con-
cebidas pelos arquitetos Rino Levi, Jorge Wilheim, Jarbas Karman e Domingos Fiorentini. 
Daquele período para cá, ele nunca deixou de receber ampliações e modernizações, tendo 
em conta o aumento da demanda, das equipes, da evolução da medicina, que necessita da 
incorporação, gradativa, de modernos equipamentos, e da melhoria das áreas de circula-
ção, dos espaços para abrigar confortavelmente os pacientes e estacionamentos.

Mais recentemente, o escritório de arquitetura Kahn do Brasil, desenvolveu, em con-
junto com a equipe do HIAE, o plano diretor de modernização e ampliação, trabalho 
iniciado em 2003 e que deverá ser concluído até 2014. 

O arquiteto Arthur Brito, diretor do escritório, informa que o plano dimensiona as 
instalações para o futuro e planeja as ampliações e intervenções dentro de um critério 
racional, considerando, sobretudo, que os serviços em andamento ou previstos não podem 
acarretar quaisquer prejuízos para as operações do hospital, em nenhum momento. 

A Kahn elaborou o projeto de todas as edificações do plano de ampliação: o pavilhão 
Vicky e Joseph Safra (obra a cargo da Racional Engenharia); o auditório Moise Safra 
(obra entregue à responsabilidade da Serpal) e a passarela social e o edifício Reynaldo 
Brandt (quatro pavimentos e cinco subsolos) que foram construídos pela Hochtief do 
Brasil. Ao longo de todo o processo, a Kahn assumiu a responsabilidade pelo gerencia-
mento das obras de ampliação aqui mencionadas, conforme depoimento do arquiteto.  

Segundo o plano diretor, o edifício Reynaldo Brandt recebeu a maior parte das áreas 
de apoio logístico e de serviços do hospital. Por esse motivo, as plantas foram conce-
bidas de maneira a agregar departamentos amplos e disciplinados, que ganhariam em 
produtividade em razão dos critérios racionais assim adotados. Houve destaque para as 
áreas de farmácia, laboratórios, administração e refeitório de funcionários. 

As áreas de circulação interna foram planejadas de modo a evitar que pacientes e visitantes 
cruzassem pelos corredores ou elevadores com carrinhos de estoque ou resíduos. A iluminação 
natural foi amplamente utilizada nos espaços que se beneficiariam de suas disposições, tais 
como a administração, o refeitório e o velório. Além disso, o planejamento desses espaços 
explorou, ao máximo, a vista dos jardins projetados para as coberturas e as áreas externas, 
e também para a vista dos jardins do Palácio dos Bandeirantes, vizinho do empreendimento. 
Já as áreas técnicas, para as quais a insolação poderia ser prejudicial, foram objeto de projeto 
específico de iluminação artificial, embora adotando meios para economia de energia. 

O plano diretor, considerando que anteriormente o hospital era carente de jardins 
externos, pois a área que seria disponível para esse fim fora objeto da demanda por 
vagas de estacionamento de superfície, previu a seguinte solução para esse problema: 
projetou espaços para estacionamento nos subsolos, permitindo a criação de jardins em 
toda a área externa e nas coberturas dos edifícios. “Assim”, diz o arquiteto, “planejamos 
jardim com área para descanso, contemplação e caminhadas dos funcionários do es-
tabelecimento na cobertura do 4º pavimento; outro jardim com temática própria, para 
pacientes pediátricos; um jardim ao longo de toda a extensão do 5º pavimento, tendo 
em vista benefícios térmicos, de controle de descarga de águas pluviais do jardim da 
cobertura e, no nível de entrada, foi criado um jardim para os visitantes”.  Segundo ele, 
todo o paisagismo conta com espécies adaptadas ao regime de chuvas da região para 
minimizar a demanda por irrigação, feita pelo reaproveitamento das águas pluviais. 

A exeCuçãO DAs OBrAs
Escavar cinco subsolos e fazer mais quatro pavimentos acima do térreo. Depois, 

escavar dois subsolos debaixo do edifício existente e, em seguida interligar a nova es-

www.engemix.com.br

Parcerias concretas que 
sustentam o crescimento 
do nosso país.

PARABÉNS

pelo prêmio

“Edificações do Ano”



86 | O Empreiteiro | Outubro 2011

trutura com os estacões criando a continuidade de mais dois subsolos. Esse o problema 
colocado nas mãos do engenheiro calculista Virgílio Ramos, da Companhia de Engenha-
ria Civil (CIC), a fim de encontrar a solução para aquelas obras, entregues à responsabi-
lidade da Hochtief do Brasil. 

O engenheiro informou que resolveu o problema estrutural prevendo laje plana ner-
vurada dimensionada para atender não somente às cargas verticais, como também às 
reações das paredes diafragma, devido aos empuxos. A transição das forças horizontais 
dos empuxos, de um lado para outro das juntas, foi realizada através da colocação de 
neoprenes fretados dispostos verticalmente entre pilares adjacentes.  E, as lajes nervu-
radas, proporcionaram um pé-direito maior, onde havia vigas, e uma melhor distribuição 
das instalações. 

Quanto às contenções, o engenheiro Eduardo José Portella da Costa, da Portella 
Alarcon Engenheiros Associados, explicou que devido às elevadas alturas de escavação, 
da ordem de até 23 m (e de até 6 m submerso) e por causa também da necessidade de 
serem minimizados as vibrações, ruídos e diminuição de custos, foi adotado o seguinte 
método construtivo: 

- “Implante” de perfis metálicos até a cota do nível d´água, com execução de cortina 
pré-moldada entre eles e três linhas de tirantes provisórios, conseguindo-se cerca de 12 
m de escavação em relação à topografia original do terreno, sem transtornos para as 
atividades do hospital.

- Depois da primeira etapa de escavação, adotou-se a execução de parede diafragma 
suportada por quatro linhas de tirantes provisórios. Esta, além de eliminar o problema 
dos 6 m de escavação abaixo do nível d´água, recebeu o carregamento dos pilares loca-
lizados sobre a sua projeção.

- Devido à necessidade de execução da escavação em duas fases, optou-se por dei-
xar taludado o trecho entre elas. Neste trecho, para evitar o fluxo d´água e melhorar a 
estabilidade dos taludes, foram instaladas ponteiras drenantes.

Posteriormente, para a execução das fundações, foi elaborado projeto específico. 
A Portella Alarcon solicitou, complementarmente, sondagens à percussão disponíveis 
e a execução de ensaio de penetração contínua, que indicaram ter o terreno condi-
ções excelentes de resistência. Por esse motivo, optou pela execução de sapatas nas 
fundações. 

CerTIFICAçãO leeD
A Hochtief do Brasil informou que todas as etapas construtivas – escavação a céu 

aberto e confinada, num total de 100 mil m³;  contenção; fundações; execução da es-
trutura com concreto moldado in loco; alvenaria; instalações elétricas e hidráulicas; ar 
condicionado e acabamento da área administrativa e laboratórios -  tudo foi concluído 
em 21 meses.  Os serviços foram divididos em duas etapas, atentando-se para o fato que 
eles não poderiam interferir na rotina do hospital.

Ela informou também que o grande diferencial dessa obra consistiu no fato de que 
todas as fases da construção teriam de obedecer aos procedimentos da certificação 
Leed, que prevê a redução dos impactos sócio-ambientais que a construção poderia 
provocar. Por conta disso, a construtora utilizou materiais recicláveis ou reciclados na 
estrutura, 40% dos quais provenientes da região; usou madeira oriunda de refloresci-
mento e geriu a qualidade do ar interior. Segundo a empresa, o Hospital Albert Einstein 
acrescenta ao seu portfólio mais uma referência no segmento hospitalar, a exemplo das 
obras que ela já executou para o Hospital Oswaldo Cruz, Hospital Samaritano e Labora-
tórios Fleury, entre outros.
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Quando o edifício Eco Berrini, empreendimento de padrão green building, ficou pronto 
em uma das avenidas mais movimentadas da capital paulista, a Luiz Carlos Berrini, 
havia muito mais do que práticas de sustentabilidade no prédio. Para sua construção, 

desafios proporcionais à importância final do projeto foram enfrentados.
O prédio, concebido de forma elíptica, com acabamentos diversos, apresentou a partir do 27º 

ao 35º pavimento complexidade devido a recuos das varandas, sky light, empena, além de heliponto 
em estrutura metálica em sua cobertura. Também a localização, densamente ocupada por outras 
edificações comerciais e ainda situada em uma avenida onde passam 50 mil veículos/dia, exigiu 
redobrada atenção durante os serviços de execução. Com pouca área livre no entorno, o canteiro 
de obras exigiu planejamento criterioso para funcionar adequadamente. Na questão da logística, foi 
montado um depósito externo de apoio à obra, para que os principais materiais, especialmente o 
aço, fossem estocados e transportados diariamente para o atendimento do cronograma.

No caso ainda da logística, a Hochtief utilizou três gruas de tamanhos diferentes, dois 
elevadores cremalheiras com cabines duplas adaptadas para as necessidades do empreen-
dimento, além do apoio com caminhões guindauto (“Muncks”) e carretas nas diversas mo-
vimentações de materiais e mudanças internas. O destaque em termos de equipamentos no 

A concepção e as  
técnicas para construir 
prédio de 101 mil m²

FICHA TéCnICA eDIFíCIO eCO BerrInI
PeríODO DA OBrA JunHO/2008 - ABrIl/2011

- Construção: Hochtief
- Arquitetura: Aflalo & Gasperini
- Projeto estrutural: JkmF
- Paisagismo: somar Arquitetos
- Altura total da torre: 140,07 m
- Pavimentos: 35 andares, 5 subsolos, cobertura e edifício garagem
- Fachada: 26 mil m²
- Área construída: 101.000 m²
- Área do terreno: 23.485,91 m²
- volume de concreto 42,5 mil m³
- Alo frouxo: 4.747 t
- Aço protentido: 202.785 t
- maior laje: 1.977 m²
- Área de fôrmas: 184.500 m²
- elevadores: 23 unidades
- escadas: 4 unidades enclausuradas com acessos independentes com larguras 1,20 m e 2,20 m
- Geradores: 4 unidades e cada um com 1.275 kva 
- estacionamento: 1.920 vagas 
- Colaboradores no pico da obra: 830
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Eco Berrini foi a montagem, operação e desmontagem de uma grua capaz de suportar até 4 
t na ponta de uma lança de 45 m e que atingiu a altura de 167 m.

A obra ficou a cargo da Hochtief do Brasil e se iniciou com o pré-certificado Leed (Lea-
dership in Energy and Environmental Design) na categoria Platinum, o que significa que em 
todo o processo construtivo foram criadas soluções que permitissem reduzir os impactos ao 
meio ambiente.

esTruTurA e FunDAções
Com 101 mil m² de área construída, o prédio foi feito de concreto armado. O edifício foi 

erguido com duas entradas, com um túnel entre elas. O hall de entrada possui de 18 m de 
altura e 12 m de vão e tem as fachadas com vidros translúcidos. Do 5º andar em diante, a 
edificação se torna um único bloco, formando o pavimento-tipo.  

Um mastro distribuidor chamado place and boom — um equipamento hidráulico que 
se eleva junto com a estrutura, movimentando-se a cada dois andares — foi usado para a 
concretagem das lajes e pilares, possibilitando ganho de tempo e dispensando gruas para se 
executar o serviço.

O mastro distribuidor pode girar 360º e alcançar até 30 m de raio, o que permitiu atender 

A forma elíptica, os 
cuidados construtivos e os 
procedimentos em relação 

às questões ambientais, 
tornam o Eco Berrini 

exemplo de construção 
sustentável
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A Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Santa Fé, construída 

pela Hochtief do Brasil para a Santa Fé Energética, está localiza-

da no entroncamento de duas importantes estradas, em Três Rios 

(RJ): a BR 040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, e a BR 

393, que liga a região Nordeste a São Paulo. O planejamento e 

técnicas construtivas ágeis foram fundamentais para entregar a 

obra no prazo previsto: entre março de 2006 e março de 2008.  A 

PCH tem 30 MW de potência instalada (duas unidades geradoras 

de 15.515 MW).  

O arranjo escolhido para a implantação da obra previu as 

principais estruturas de concreto fundadas em rocha gnáissica, 

com graus de alteração A1 (são), coerência C1 (coerente), fratu-

ramento F1/F2 (pouco fraturada) e condutividade hidráulica H1/

H2 (baixa). Por baixo da fundação da tomada d’água de geração, 

galeria de adução e casa de força a rocha gnáissica sã apresen-

tou-se com níveis bem fraturados.

O aproveitamento hidrelétrico deu-se através de um reserva-

tório de derivação, fora da calha do rio Paraibuna, formado com o 

barramento de parte da vazão deste rio, através de um Canal de 

adução e um túnel, fazendo-se a tomada d’água cerca de 8 km 

rio acima do local da casa de força, na altura da Fazenda Palmira. 

A casa de força foi realizada no pé do barramento principal, na 

altura da Fazenda Piracema.

Dentre os serviços ali executados destacam-se a escavação 

do túnel, realizada com jumbo; a britagem, tanto de agregados 

para o concreto quanto para material de transição e o enroca-

mento, realizado na área industrial da obra e, ainda, o  desen-

volvimento de traços para o concreto utilizando areia artificial; 

a execução das estruturas da tomada d’água e da casa de força 

com fôrmas deslizantes; e a utilização de biomanta no recobri-

mento dos taludes.

A obra da PCH Santa Fé é composta por diversas estruturas: 

barragem vertente, escada de peixes, vazão sanitária, canal de 

adução, estrutura de controle, túnel de adução, circuito de ge-

ração (tomada d’água, galeria, casa de força e subestação) e um 

Planejamento e técnicas ágeis  
garantem prazo

total de quatro barra-

gens, sendo duas de 

terra (diques), uma de 

concreto armado (ver-

tedouro) e uma mista 

de enrocamento e solo 

(principal). 

Para cumprir as 

etapas de construção no prazo estabelecido, foram disponibili-

zados dois turnos de trabalho (diurno e noturno), instalados can-

teiros avançados na obra, assim como consultorias para diversos 

serviços (concreto, túnel e controle tecnológico).

Resumidamente, as soluções técnicas de engenharia mais im-

portantes, ali adotadas, foram as seguintes:

• Execução de fôrmas deslizantes e trepante.

• Execução de estruturas pré-moldadas na casa de força.

• escavação do túnel em duas frentes, montante e jusante.

• Utilização de duas gruas na execução da tomada d´agua e 

da casa de força.

• Pré-montagem das comportas segmentos.

FICHA TéCnICA PCH sAnTA Fé

Concreto: 36.000 m³
Cimento: 9.500 t
Armadura: 1.750 t
Formas: 24.000 m²
escavações comuns: 961.500 m³
escavações nas áreas de empréstimo: 620.000 m³
escavações em rocha a céu aberto: 144.100 m³
escavações subterrâneas – túnel: 47.530 m³
Pedreiras: 80.000 m³
Aterros /enrocamentos: 800.000 m³
revegetação: previsto 16 ha, mas realizado 40 ha
Acessos: 25 km

toda a laje, concretada em duas fases, com dois dias de defasagem 
de uma para outra.

No bloco principal de fundação, devido ao grande volume de 
concreto, usou-se retardador de pega e gelo adicionado na betonei-
ra. O pilar central possui 10 mil t. Já as cargas das torres variam de 
1,7 mil t a 10,5 mil t. 

A sapata do pilar principal chegam a medir 13 m x 17 m. As 
sapatas estão de 20 m a 21m abaixo do nível do solo. Ao todo, são 
24 sapatas na torre.

Para a construção dos cinco subsolos, foram realizados 17 m de es-
cavação. Na contenção dos mesmos, cinco linhas de tirantes formam a 
parede diafragma, com as duas últimas suportando 150 t de carga.

A PCH Santa Fé, em cujas 
estruturas a construtora adotou 
métodos executivos ágeis, como 
fôrmas deslizantes e trepante
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MELHORE SUA 
EFICIÊNCIA COM 
SHELL RIMULA.

O descarte inadequado da embalagem e do óleo usado pode gerar resíduos sólidos e  
poluir a água e o solo. Entregue-os em um posto de serviço ou ponto de coleta 
autorizado. Esta ação ajuda a proteger o meio ambiente.

Shell Rimula
PROTEÇÃO ENERGIZADA

Quando considerar os custos operacionais da sua frota de mineração, 
você também deveria considerar seu lubri�cante. Shell Rimula ajuda 
a reduzir os custos de manutenção e minimizar o envelhecimento  
do veículo. Sua fórmula exclusiva de Proteção Energizada ajuda  
a proteger o motor e prolongar sua vida. Para descobrir como os  
lubri�cantes Shell Rimula podem desenvolver soluções para superar 
seus desa�os contate um representante Shell.
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A execução dos serviços de ampliação com a fábrica em fun-

cionamento, para garantir o fluxo das atividades de produção, foi a 

dificuldade colocada para a Hochtief do Brasil na unidade fabril de 

cabos umbilicais da Prysmian Energia Cabos e Sistemas, em Vila Ve-

lha, na Grande Vitória (ES). As entregas parciais dos espaços amplia-

dos, para montagem de equipamentos, ocorreram no prazo, apesar 

das complexidades das operações de construção. 

 As fundações constituíram outro ponto de complexidade, uma 

vez que tiveram de ser recorrer a diversas modalidades, tais como: 

estaca raiz, tirantes, estacas metálicas, estacas de densificação, es-

tacas raiz encamisadas e armadas simultaneamente. 

 A ampliação da unidade permitirá à Prysmian a produção de 

tubos flexíveis, visando atender ao mercado de exploração de petró-

leo em águas profundas na região. O empreendimento compreende a 

execução, junto ao porto local, de obras de dragagem, enrocamento, 

aterro de areia e pedra, e execução de pavimentação com solo-brita 

plataforma para embarque de bobinas, bem como a construção de 

um galpão incluindo serviços de fundação, vigas para movimentação 

de cargas (pórtico e skids rollers), piso de concreto, estruturas metá-

licas, cobertura metálica e fechamento lateral em telha metálica.

A dragagem da obra foi executada por meio de clam-shell e da 

utilização de um batelão para o transporte dos resíduos da draga-

gem, que foram levados para um bota-fora no alto mar a 8,5 milhas 

náuticas do site. O enrocamento e o aterro de pedra foram execu-

tados utilizando-se transporte rodoviário. A logística para esse fim 

mobilizou um grande volume de caminhões na obra e no entorno. 

O aterro de areia foi executado com areia de jazida marítima, 

embarcada e descarregada por meio de draga, assim como, também, 

por via terrestre por caminhões. Posteriormente foi necessária a ins-

talação de drenos fibroquímicos para a aceleração de recalque. 

Sinergia marca execução da fábrica da Prysmian
Os complexos serviços de fundações teve o auxílio da Geocon-

sult. Os engenheiros encontraram uma solução mista composta por 

estacas tipo raiz/chumbadores para as fundações do galpão e das 

vigas do pórtico e skids rollers; estacas de densificação, que são es-

tacas franki com areia e brita para melhoria do aterro e execução de 

fundação direta para as vigas dos skid rollers; e cravação de perfis 

metálicos para as vigas dos skid rollers. 

Além disso, o piso de concreto, com capacidade para empilha-

deiras de até 25 t, foi executado com uma nova tecnologia de piso 

de concreto não armado, chamada “laje-fundação” ou “concreto 

semi-contínuo”. 

Toda a estrutura do galpão foi concebida em estrutura metálica 

galvanizada a fogo, devido à grande agressividade da área, que está 

em uma região marítima. 

FICHA TéCnICA FÁBrICA DA PrysmIAn

Período da obra: maio/2009 a agosto/2011
Construtora: Hochtief
Arquitetura: Favale e Associados
Projeto estrutural: mCA Tecnologia e estruturas e Geoconsult
Dragagem: estrutural 
Área de acréscimo de terreno: 13.450 m²
Área construída: 9.550 m²
volume de dragagem: 46.800 m³
volume de enrocamento+aterro: 195.000 m³
Concreto: 5.700 m³
Trilho: 1.300 m
estaca raiz: 6.000 m
estaca perfil metálico: 1.700 m
estaca densificação: 1.600 m

As instalações da Prysmian, 
em Vila Velha (ES), cuja 

ampliação exigiu serviços 
adicionais de dragagem
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Unidade de Tratamento de Gás da 
Refinaria (UTGR), da Revap

A longa trajetória  
para se tornar 

EPCista
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“E
vitar que se dê o passo maior que a per-
na” é uma das preocupações do diretor 
presidente da TKK Engenharia, Samuel 
Fernando Scalise Miranda. “Pretende-
mos crescer, nos próximos anos, em 
torno de 20% a 25% ao ano, que é um 
índice que nos dá condições de manter, 

adequadamente, o controle e a qualidade das nossas atividades”. 
Hoje, a empresa paulista está posicionada entre as 20 maio-

res do setor em que atua, segundo o Ranking da Engenharia Bra-
sileira, da revista O Empreiteiro, referente ao ano de 2010. No 
quesito variação de receitas, a TKK foi a terceira colocada e a que 
mais cresceu de 2009 para 2010, registrando o expressivo índice 
de 92%. “Acreditamos que o mercado vai continuar crescendo, 
embora com menor exuberância. Parte dos investimentos deverá 

A receita de sucesso da TKK 
Engenharia pode ser resumida com 
ingredientes como capacitação 
técnica e profissional, valorização 
da qualidade e cautela para não 
participar de mais obras do que 
sua capacidade de atendimento 
comporta

Joás Ferreira — São José dos Campos (SP)

Samuel Fernando Scalise 
Miranda, diretor presidente 
da TKK: crescer sob controle, 
sem descuidar da qualidade
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migrar do refino para a exploração e produção de petróleo. Pre-
vemos espaço para evoluir nos próximos cinco anos. Menos pelo 
crescimento do mercado e mais pelo incremento da nossa parti-
cipação nesse mercado, atingindo a um faturamento anual perto 
dos R$ 500 milhões, até 2016”, projeta Samuel.

O objetivo da empresa é atuar na execução simultânea de um nú-
mero limitado de empreendimentos, onde estejam presentes os pres-
supostos de parceria, adotando ações que permitam o desenvolvimen-
to tecnológico, humano e financeiro da empresa e das comunidades 
em que atuamos, de acordo com o diretor presidente da TKK.

Dentro dessa filosofia, a empresa demonstra segurança e 
consciência do que quer, almejando uma evolução de forma sus-
tentada, sem precipitações e desrespeito aos seus limites e ca-
pacidades. Essa postura de moderação empresarial, entretanto, 
não impediu que a TKK viesse a participar, de forma direta ou sob 
o regime de consórcio e parceria com importantes empresas do 
setor, de obras de grande porte e de sofisticação tecnológica.

O resultado disso tudo é que a vem se destacando de tal for-
ma, em especial no segmento de óleo e gás, que foi eleita Empre-
sa de Engenharia do Ano no segmento Montagem Industrial, pela 
revista O Empreiteiro.

EvOluçãO
A TKK foi fundada em 1982 para atuar no setor de construção 

civil e, por cerca de 20 anos, reconhece que teve desempenho 
discreto. “Entretanto, no início da década de 2000, o contro-

le da empresa foi adquirido por empreendedores com histórico 
de atuação em construção e montagem industrial, possibilitando 
que os seus esforços, a partir daí, fossem dirigidos para a presta-
ção de serviços, predominantemente, na área de óleo e gás”, de 
acordo com Rodrigo Kifer Amorim, diretor de gestão e processos.

Os novos acionistas, segundo Kifer, chegaram com o objetivo 
de preparar a empresa para acompanhar a grande demanda de 
serviços e obras de engenharia que os planos de negócios do se-
tor (notadamente o da Petrobras) projetavam. 

“As oportunidades iniciais vieram na forma de subcontratos 
junto a empresas líderes do setor de construção e montagem. 
Uma das primeiras surgiu na condição de subcontratada da UTC 
Engenharia para a instalação da estação de entrega Gemini IV e 
execução da interligação com linha-tronco do Gasbol em Paulí-
nia (SP)”, informa o diretor da empresa.

Segundo ele, o plano era ter estrutura de negócios extremamente 
leve e descentralizada, apoiada por uma estrutura operacional mon-
tada on site, para cada obra, a partir de núcleos de pessoas compro-
metidas e ambientadas com a cultura e os valores da empresa.

“Os desafios foram cumpridos a contento e o passo seguinte foi 
a qualificação no Cadastro de Fornecedores de Materiais e/ou Ser-
viços da Petrobras (Certificado de Registro e Classificação Cadas-
tral – CRCC). Esse cadastramento viabilizou a participação direta da 
TKK em processos licitatórios da companhia estatal, originando os 
primeiros contratos, com as obras complementares de construção, 
montagem e adequação à norma N-505 das cabeças de dutos, das 
Refinarias de Paulínia (Replan), Terminal de Guarulhos e da Refinaria 
Henrique Lage (Revap) em São José dos Campos”, aponta Kifer.

Tirando proveito da experiência de seus quadros e se valendo 
de um momento em que havia carência de construtoras capaci-
tadas para operar em regime de contratos de EPC, a TKK conse-
guiu ocupar um espaço especial nesse que “talvez seja o nicho 
mais nobre das obras de engenharia, mas sem jamais esquecer 
sua essência de empresa montadora”. 
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Içamento de componente, 
na unidade de tratamento de 

gás da Revap
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O passo seguinte foi a consolidação de parcerias estratégicas, 
buscando complementaridade especialmente com construtoras 
que tinham porte e eram conceituadas, mas, não possuíam tradi-
ção em projetos de óleo e gás.

Estratégia Em parcErias
“Amadurecemos vendo empresas competentes enfrentarem 

dificuldades, ou mesmo desaparecerem, por conta de insucessos 
operacionais, às vezes, em decorrência de operações mal sucedi-
das, e, em outras ocasiões, por movimentos contrários de merca-
do, ou refluxo, para os quais é muito difícil qualquer empresa se 
preparar”, explica Samuel, que fez carreira como gerente da Pe-
trobras na área de obras da companhia, até se retirar em 1995.

Samuel conta que a diretoria da empresa percebeu, então, que 
teria de investir num modelo de TKK diferente do que era comu-
mente usado: “Abrimos espaço para a descentralização das opera-
ções, buscando aliar sofisticados sistemas de controle, favorecer 
o desenvolvimento dos colaboradores, criar um bom ambiente de 
trabalho interno e externo, selecionar criteriosamente as oportuni-
dades a serem perseguidas e, principalmente, concretizar a conse-
cução de parcerias estratégicas e duradouras”.

De acordo com o diretor presidente, as empresas de engenha-
ria, em especial as que operam em setores sensíveis, exigentes e 
sofisticados como é o do óleo e gás, carregam no seu bojo vulto-

A Cunzolo trata cada operação e cliente de forma 
individual e personalizada.
Desde o planejamento até sua execução, passando 
por todas as etapas para que seja alcançado o 

Contamos com diversos modelos de plataformas 
para acesso em altura podendo ser utilizadas para 
manutenção, construção e montagens, com alcance 
de 12 a 43 m. Destacamos 3 modelos:

Z135/70 JLG 1250 AJP JLG 800 AJ

Diesel x x x

Gas/Gasolina - - x

Altura de 
Trabalho

43,2m 40,0m 26,0m

Capacidade 2 pessoas  
272 kg

2 pessoas  
227 kg

2 pessoas  
227 kg

Alcance 
horizontal 

21,26m 19,25m 15,8m

Rodrigo Kifer Amorim, diretor de 
gestão e processos: os contratos de EPC 
constituem um dos nichos mais nobres 
das obras de engenharia

Fo
to

: J
oá

s 
Fe

rr
ei

ra

98 | O Empreiteiro | Outubro 2011

E m p r e s a s  d e  E n g e n h a r i a  d o  A n o  |  M o n t a g e m  I n d u s t r i a l



sos custos fixos: “Configura-se aí uma espécie de dicotomia em 
que, se a empresa não investir no fortalecimento da sua estrutura 
própria, não terá equipes compromissadas para fazer frente às 
enormes demandas atreladas aos empreendimentos, e, se fizer o 
contrário, ficará dependente de fluxos permanentes de negócios 
para manter sua estrutura”. 

A celebração de parcerias, principalmente na modalidade de 
consórcios, segundo Samuel, trouxe a solução para esse problema: 
“Além da menor demanda por investimentos que se consegue ao 
fazer o compartilhamento de recursos, no momento em que surgem 
as dificuldades, o fato de não estar sozinha faz com que a empresa 
mantenha a moral em alta e busque a solução para os problemas”.

QualificaçãO
A TKK sempre buscou melhorar sua qualificação técnica e 

suas práticas de gestão e, com a obtenção de resultados positivos 
nas obras realizadas, hoje ela pode ostentar a classificação da 
Petrobras no Grau “A”, como executante de projetos Engineering 
Procurement Construction (EPC). 

Um dos primeiros grandes contratos em regime de EPC, de 
que tomou parte, foi a obra dos sistemas do turbo expansor e de 

cogeração de energia da Revap, realizada em consórcio com a 
Potencial Engenharia. “Nós, TKK e Potencial, sabíamos que está-
vamos diante de um grande desafio, que serviria como ‘divisor de 
águas’ para ambas as empresas, podendo consolidar nossa posi-
ção no seleto grupo de EPCistas da Petrobras. Trabalhamos duro, 
desenvolvemos parcerias, monitoramos cada etapa do empreen-
dimento, resolvemos todas as interfaces com o cliente, fornece-
dores e prestadores de serviços. O resultado final, foi a entrega da 

A Cunzolo trata cada operação e cliente de forma 
individual e personalizada.
Desde o planejamento até sua execução, passando 
por todas as etapas para que seja alcançado o 

Contamos com diversos modelos de plataformas 
para acesso em altura podendo ser utilizadas para 
manutenção, construção e montagens, com alcance 
de 12 a 43 m. Destacamos 3 modelos:

Z135/70 JLG 1250 AJP JLG 800 AJ

Diesel x x x

Gas/Gasolina - - x

Altura de 
Trabalho

43,2m 40,0m 26,0m

Capacidade 2 pessoas  
272 kg

2 pessoas  
227 kg

2 pessoas  
227 kg

Alcance 
horizontal 

21,26m 19,25m 15,8m

Detalhe do turbo expansor do 
sistema de cogeração de energia, da 
Revap, realizado pelo Consórcio PTT 
(TKK e Potencial Engenharia)
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obra em operação e a satisfação do cliente”, afirma Rodrigo Kifer 
Amorim, da TKK Engenharia. 

De acordo com Samuel, “até hoje, esse é considerado o me-
lhor turbo expansor, em desempenho, da Petrobras. Um dos des-
taques desse primeiro equipamento é que ele no teste já girou na 
carga nominal. Hoje, a estatal já tem cinco turbos expansores, em 
funcionamento, e está construindo o sexto, na Replan”.

A partir de 2009, outros projetos expressivos foram incor-
porados à carteira de negócios da TKK. Muitos deles tiveram um 
viés ambiental, como a ampliação da capacidade de escoamento 
de álcool da Replan, em Paulínia (SP), as unidades de secagem de 
lodo e borra oleosa da Revap, a implantação da Estação de Trata-
mento de Despejos Industriais (ETDI) e das torres de resfriamen-
to TR-52001, TR-52001 e TR-53001, realizada em conjunto com 
a Egesa Engenharia, para a Refinaria do Nordeste ou Refinaria 
Abreu e Lima (Rnest), em Ipojuca (PE), a implantação da unidade 
de recuperação de enxofre e unidades auxiliares e, finalmente, 
a unidade de hidrotratamento de nafta. As duas últimas estão 
sendo realizadas em conjunto com a Delta Construções e a Pro-
jectus Consultoria, no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 
(Comperj), em Itaboraí.

Com o crescimento da empresa, além dos consórcios, foi neces-
sário desenvolver e consolidar outras parcerias estratégicas, envol-
vendo fornecedores e prestadores de serviço especializados, entre os 
quais empresas projetistas, fabricantes de estruturas metálicas, pré-
moldados de concreto, spools, laboratórios de ensaios especializados, 
serviços especiais de engenharia, etc. “Hoje, usufruímos de benefícios 
de atendimento e custos com os nossos parceiros, o que nos permite 
praticar preços finais mais competitivos”, constata Rodrigo. 

A empresa projeta para 2011 um crescimento de 35% em re-
lação ao período anterior e, para isso, conta com um backlog 
superior a R$ 600 milhões, decorrente de contratos próprios e 
participações em consórcios. Com esse perfil, a empresa afirma 
que tem assegurado fôlego superior a dois anos e perspectivas de 
desenvolvimento para seus mais de 3.500 colaboradores diretos.

Dentro desse universo, a TKK ostenta com orgulho a con-

quista de um segundo lugar entre as empresas contratadas que 
participaram do Prêmio Petrobras de Engenharia de Qualidade, 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde – Edição 2010, com a obra da 
ampliação da capacidade de escoamento de álcool da Replan.

cOntrOlEs sOfisticadOs
A empresa também é considerada uma referência na área de 

controle de produtividade da mão de obra. Nesse campo, destaca-se 
o desenvolvimento do programa Mapa de Rendimento de Mão de 
Obra (MRM), que permite acompanhar a atuação mensal de suas 
frentes de produção, o desempenho econômico de cada atividade e 
a dimensão do impacto dos desvios no contrato como um todo. 

Esta ferramenta possibilita, diante da avaliação mensal do 
desempenho das atividades, a tomada imediata de ações de me-
lhoria para as frentes de trabalho com baixo rendimento. “Como 
o rendimento da mão de obra sempre foi o gargalo da engenharia 
brasileira, nós damos uma atenção muito especial para esse mo-
nitoramento. A partir dele, temos conseguido melhorar mês a mês 
a eficiência da nossa produção. Empresas que não possuem esse 
valioso instrumento de controle, quando precisam intensificar a 
produtividade, normalmente optam por aumentar seu efetivo. No 
entanto, essa medida só faz aumentar o custo e diminuir ou até 
anular a lucratividade. Antes de aumentar o número de colabo-
radores, é preciso ter certeza de que o efetivo do momento está 
sendo o mais eficaz possível. Além disto, segmentamos nossas 
operações em diversas suboperações, analisando o desempenho 
de cada uma, e procurando antecipar medidas corretivas, antes 
da ocorrência dos problemas”, finaliza.
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Canteiro de obras da Estação 
de Tratamento de Despejos 
Industriais (ETDI)
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Prazos curtos  
e parada programada 
complicam 
montagem de turbo expansor 

Um dos primeiros desafios enfrentados pela TKK Engenharia, em regime de consór-
cio, foi a instalação do turbo expansor, do sistema de cogeração para a Refinaria 
Henrique Lage (Revap), com capacidade para gerar 22 MW e 26 MW de energia, 

respectivamente, e da caldeira HRSG, com capacidade para fornecer 140 t/h de vapor. 
Para executar essa obra, em meados de 2007, a Petrobras contratou o Consórcio PTT que, 
além da TKK, era formado também pela Potencial Engenharia.

As duas empresas, então iniciantes no fluxo de atividades de um projeto em regi-
me de EPC, tiveram que aportar seus melhores recursos, para atendimento aos prazos 
rígidos de elaboração do projeto, cotação dos bens, análise técnica das propostas, ad-
ministração dos desvios e colocação dos bens em tempo hábil para o cumprimento 
dos cronogramas. Enfrentaram ainda a necessidade de superar as dificuldades técnicas 
ocorridas na instalação dos primeiros turbos expansores em operação no País.

O turbo expansor opera aproveitando gases superaquecidos existentes no terceiro 
estágio do reator da unidade de craqueamento catalítico, evitando o desperdício dessa 
energia potencial. As tubulações envolvidas são de grande diâmetro (superior a 100 pole-
gadas) e espessura, e precisam suportar as demandas mecânicas decorrentes da operação 
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em temperaturas superiores a 600o C. Essas demandas, quando 
não devidamente observadas e atendidas, podem implicar da-
nos irreversíveis para o equipamento, além da perda econômica 
e ambiental decorrente da geração de energia não limpa.

Nesse sentido, elaborou-se um projeto sofisticado a seis 
mãos, envolvendo Petrobras, Consórcio PTT e Dresser Rand, 
fabricante do equipamento. Esse projeto envolveu delicadas in-
terações em todos os componentes, com peso superior a 300 t, 
com até 50 m de altura.

Uma dificuldade adicional é que a parada do reator que 
possibilitaria a interligação do turbo deveria ocorrer em poucos 
meses após a contratação. Isso, obviamente, exigiu um esforço 
conjunto para antecipar prazos e viabilizar a interligação que, 
uma vez perdida a oportunidade, só poderia ser executada na 
parada seguinte, prevista para ocorrer três anos depois.

A solução encontrada pelo consórcio TKK-Potencial foi 
antecipar a construção e a montagem dos componentes en-
volvidos na interligação com o reator, criando novos bloqueios 
para viabilizar a ligação do restante dos equipamentos nos meses 
subsequentes à parada.

“Foi um trabalho complexo de engenharia e logística, envol-
vendo a importação de chapas inexistentes no mercado nacional, 
fabricação de tubulações e estruturas em tempo recorde e cria-
ção de engenhosos dispositivos para a montagem simultânea de 
diversos componentes”, destaca Ronaldo Sérgio Tranqueira, que 
atuou como diretor do Consórcio PTT. Ele lembra que até de um 
furacão, ocorrido em Houston, Estados Unidos, que contribuiu 
para agravar as dificuldades, destruindo a fábrica responsável por 
produzir alguns componentes (suportes de mola), que só chega-
ram à refinaria no último dia do prazo estabelecido.

Os desafios enfrentados não ficaram por aí, segundo o diretor 
do consórcio: “Tivemos dificuldades no decorrer do processo de 

aquisição da caldeira da cogeração, de fornecimento da Petro-
bras, e, com o atraso, ela teve de ser montada em prazo recorde 
para essa operação”.

“O vapor adicional produzido pela caldeira era vital para a 
entrada em operação das outras unidades envolvidas no processo 
de modernização, mas, novamente, num extenso trabalho feito a 
quatro mãos, envolvendo EPCista e cliente, foi possível dar con-
ta do recado”, informa Ronaldo. Hoje, segundo o engenheiro, “o 
equipamento opera a plena capacidade e é considerado o de me-
lhor desempenho entre todos os instalados no Brasil”.

Entre mão de obra direta, indireta e subcontratados, a obra 
chegou a 1.100 colaboradores trabalhando simultaneamente. 
Para atender à demanda, o consórcio usou, simultaneamente, co-
quatro máquinas de carga com capacidade individual superior a 
400 t métricas.

Componente do turbo 
expansor, da Revap
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turbo expansor / principais componentes
- Turbo expansor (Turbo Expander)

- Gerador elétrico (Generator) com capacidade nominal de 22 MW

- Resistor de aterramento (Ground Resistor)

- Conjunto multiplicador (Gear Box)

- Sistema de lubrificação (Lube Oil System) 

- Válvula de isolamento de entrada (Inlet Isolation Valve) 

- Válvula de isolamento de saída (Outlet Isolation Valve)

- Válvula do desvio principal (Main Bypass Butterfly Valve) 

- Válvula do desvio secundário (Small Bypass Butterfly Valve)

- Válvula de controle e regulagem (Control and Regulating Butterfly Valve) 

- Válvula de emergência (Trip and Shutoff Butterfly Valve)

- Válvulas de segurança da linha de Flue Gas, TAGs N-003A e N-003B

- Atuadores hidráulicos para as válvulas acima relacionadas 

- Juntas de expansão do duto de gás (Flue Gas Piping Expansion Joints)

- Sistema de controle e proteção (Control & Protection System)

- Sistema supervisório (Monitoring System)

- Sistemas elétricos, incluindo iluminação e aterramento

- Sistemas de instrumentação, automação, supervisão e controle

- Execução dos Sistemas de detecção e alarme de fogo e gás

- Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)

- Sistema de alarme áudio-visual 

- Sistema de comunicação sonora, telefonia e dados

- Sistemas de drenagem de contaminados e oleosos 

- Sistemas de eletrodutos, caixas de passagem e de pull-points 

- Casa do turbo expansor 

- Casa de controle local

cogeração / principais componentes
- Gerador síncrono (G-59103) 

- Turbina a Gás para acionamento do Gerador (TS-G-59103) 

- Caldeira Recuperadora Geradora de Vapor- HRSG (GV-59202) 

- Soprador (SP-59202)

- Motor de acionamento do soprador (M-SP-59202)

- Vaso Desanerador 

Escopo básico
- Análise de consistência do projeto básico

- Elaboração do projeto executivo de detalhamento

- Serviço de análise de tensões do duto de gás

- Suprimento de todos os materiais e equipamentos necessários

- Sondagem, estudos geotécnicos, investigação do subsolo por geo-radar

- Terraplenagem, reaterro, substituição de solo

- Arruamento e canaletas de drenagem pluvial e de contaminados

Escopo de trabalho - Cravação e arrasamento de estacas

- Escavação, forma, armação e concretagem de fundações

- Bases de equipamentos e edificações

- Execução de pisos, áreas de brita e urbanização

- Coberturas dos painéis de controle locais da unidade de lubrificação

- Estruturas de sustentação do duto de gás e seus acessórios

- Estruturas de acesso, escadas e plataformas

- Estrutura de acesso tipo plataforma e acessórios

- Tubulações de processo e utilidades

- Revestimento fire-proofing

- Montagem de equipamentos e módulos

- Modificações em equipamentos e instalações existentes

- Interligações de processo e utilidades

- Fabricação e montagem de estruturas e tubulações

- Execução de ensaios não destrutivos – END

- Testes, pintura e revestimento

- Isolamento térmico e refratamento

- Pré-comissionamento, assistência ao comissionamento

- Assistência à partida, assistência à operação e execução da manutenção

númErOs dO cOntratO

desenhos em a4 equivalentes gerados: 12.600 
número de estacas: 348 unidades
volume total de concreto: 6.200 m³
Quantidade de aço: 279 t
Área construída da subestação: 600 m2
peso total de tubulação: 650 t
peso total de estruturas metálicas: 360 t
peso da caldeira: 640 t
status da obra: concluída

PRINCIPAIS FORNECEDORES
fornecimento e fabricação  
de tubulações especiais EBsE

fornecimento e fabricação  
de estruturas metálicas sanebrás

Engenharia mana Engenharia

montagem do canteiro Eurobrás

guindastes especiais máquinas tatuapé

fornecimento de aços gerdau

controle tecnológico consultec

montagem de caldeira chicago

Bombas BBs sulzer

vaso desarenador cBc

Estudos especiais de dinâmica  
de içamentos ips
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Sob o regime de empreitada integral, na modalidade de En-
gineering, Procurement and Construction (EPC), o consórcio 
formado pelas empresas Egesa Engenharia e TKK Engenha-

ria executa as obras de instalação da Estação de Tratamento de 
Despejos Industriais (ETDI) e das Unidades de Resfriamento (U-52 
e U-53 e U-54), que fazem parte do projeto de construção da 
Refinaria do Nordeste Abreu e Lima (Rnest) da Petrobras, no mu-
nicípio de Ipojuca, no Estado de Pernambuco.

O contrato é, basicamente, separado em duas obras distintas: 
- Estação de Tratamento de Despejos Industriais ETDI (U-90), 

que deverá tratar todos os despejos industriais provenientes dos 
sistemas contaminados, contemplando ainda uma subestação 
(SE-9000) que fornecerá a energia elétrica para ETDI.

- Torres de Resfriamento, compostas pela unidade U-52, que 
deverá resfriar toda a água quente proveniente da Cafor (U-50) 
e as torres U-53 e U-54, que farão o resfriamento da água pro-
veniente das unidades de processo, incluindo ainda suas sub-
estações SE-5200 e SE-5300, responsáveis pelo fornecimento de 
energia elétrica para U-52 e U-53/U-54, respectivamente.

A ETDI compreende a instalação dos seguintes sistemas: con-

Tendas e coberturas infláveis  
possibilitam execução de trabalho  
sob chuvas intensas

taminado, tratamento primário, secundário e de lodos, unidade 
de dosagem de produtos químicos, interligações de utilidades e 
processo, casa de controle e subestação SE-9000.

Já as torres de resfriamento compreendem a instalação dos 
sistemas necessários para vazão normal de tratamento: purga 
das torres, reposição de água (make up), cloração e subestações 
SE-5200 e SE-5300.

 
prOdutividadE x chuvas

Um dos grandes desafios que o consórcio enfrentou foi a 
manter a produtividade durante o recente período chuvoso na 
região. Como forma de minimizar os impactos causados pela 
chuva, o consórcio instalou, nas áreas em que se concentram as 
atividades mais intensas, coberturas infláveis, fabricadas em lona 
sintética de PVC, com material retardador de chamas e bloque-
ador de raios UV, equipadas com sistema de ventilação e saídas 
de emergência. 

Entretanto, a incidência constante das águas pluviais nas 
áreas de acesso a essas coberturas teve como consequência o 
fato de que vários equipamentos tiveram que trabalhar exclu-
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Para minimizar a 
interferência das chuvas 
no andamento da obra, 
o consórcio utilizou 
coberturas infláveis de lona 
sintética

Sob as tendas infláveis, o 
trabalho é desenvolvido, 
independentemente da 
ocorrência de chuvaFo
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sivamente na recomposição desses locais, para permitir o acesso dos trabalhadores e 
outros equipamentos.

Ao todo, as coberturas instaladas atingiram uma área 7.831,45 m², sendo divididas 
da seguinte forma:

- Bacia de equalização do ETDI: 2.250,50 m²
- Pipe way do EDTI: 1.352,80 m²
- Tubovia da U53: 2.628,15 m²
- Bacia coletora final e bacia permeada: 1.600 m²
Para atender à intensa demanda de pré-moldados de concreto e suprir a falta de 

capacidade dos fabricantes locais (já sobrecarregados), foi instalada na região, pelo 
próprio consórcio, uma planta de produção para esses componentes. A planta ocupou 
uma área de 25 mil m². Nela, trabalham cerca de 180 colaboradores, que produzem, 
atualmente, aproximadamente de 400 m³/mensais de peças pré-moldadas.

O planejamento da obra prevê o início das operações das plantas industriais, como 
um todo, para o começo de 2013. Algumas unidades, entretanto, serão entregues a 
partir de julho de 2012.

Entre mão de obra direta, indireta e subcontratados, a obra tem hoje 2.100 funcio-
nários, prevendo a contratação de outros 900 trabalhadores, no momento de pico das 
atividades, que deve ocorrer no início do ano que vem. 

laBOratóriO dE cOncrEtO E sOlOs
O consórcio foi o primeiro a inaugurar um laboratório de concreto e solos dentro da Refi-

naria Abreu e Lima. Administrado pelo controle de qualidade do consórcio, em parceria com a 
empresa de controle tecnológico Consultec, o laboratório não somente atesta a resistência à 
compressão do concreto utilizado na obra, através do teste de rompimento de corpos de prova, 
como tem o objetivo de avaliar todos os materiais constituintes do concreto, realizando perio-
dicamente ensaios químicos e físico-químicos no cimento, areia, brita, aditivos e impermeabili-
zantes, para assegurar a qualidade e rastreabilidade das estruturas de concreto da obra.

mãO dE OBra
Para melhorar a qualificação da sua mão de obra, vem sendo desenvolvido uma série 

de ações ligadas à área de responsabilidade social, envolvendo convênios de integração 
com instituições de ensino técnico e superior, para a contratação de colaboradores/esta-
giários, e numerosas ações voltadas para reduzir as carências da população no entorno 
da refinaria.
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Canteiro de obras da Estação 
de Tratamento de Despejos 
Industriais (ETDI), da Rnest
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Em outubro, iniciaram-se as aulas do 
Programa de Desenvolvimento de Mão 
de Obra (PDMO), para alfabetização de 
colaboradores que não tiveram a opor-
tunidade de aprender a ler e escrever. O 
programa começa com uma turma de 25 
alunos, com duas horas de aula, de segun-
da a quinta-feira, durante sete meses. O 
colaborador participante receberá a certi-
ficação de conclusão da primeira etapa do 
Ensino Fundamental (1a a 4a série).

cantEirO dE OBras
Desde o final de 2009, quando o con-

trato foi assinado, o consórcio vem se 
destacando com a adoção de soluções 
diferenciadas na execução desse empre-
endimento, a começar pela metodologia 
utilizada no canteiro de obras da Rnest.

No processo construtivo do canteiro 
de obras, o cimento foi usado apenas no 
contrapiso e as paredes foram feitas de 
gesso. Para assentamento dos blocos, foi 
empregada mistura de gesso-cola à base 
de água. A pintura é texturizada e dispen-
sa o reboco, sendo aplicada diretamente 
sobre os blocos. A composição da tinta 
utilizada é praticamente 100% à base de 
gesso e água, componente encontrado na 
maioria dos materiais do canteiro, não 
gerando assim os tradicionais resíduos da 
construção civil e tornando a obra limpa. 

Todos os sistemas de tubulação de água, 
esgoto, rede e telefonia são externos, o que 
facilita a manutenção e os eventuais re-
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SOMOS ESPECIALISTAS
EM ENGENHARIA DE DESMONTE.

NA CONSTRUÇÃO DO FUTURO.

Somos capazes de realizar prodígios com a 
força e experiência acumuladas em décadas 
de trabalho e dedicação. Seguimos padrões 
internacionais de segurança, investindo 
continuamente em tecnologia e qualidade de 
produtos e serviços. Nossa virtude é atuar com 
precisão e excelência em desmontes de rocha, 
explosivos civis e sistemas de iniciação. Britanite: 
há 50 anos abrindo caminhos!

SOMOS CRAQUES
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paros. O pé direito, de 3,5 m, proporciona excelente ventilação e 
luminosidade. A captação de águas pluviais para reuso e a possi-
bilidade de reaproveitamento de quase 90% dos materiais usados 
nos seus 2.000 m² de instalações, fizeram do canteiro do consórcio 
uma referência socioambiental dentro da refinaria. Outro ponto de 
destaque é o paisagismo em todas as áreas do canteiro, que além 
de propiciar um ambiente mais agradável, ajuda na captação de 
águas pluviais.

Para a cobertura do canteiro, foram utilizadas tendas pira-
midais, montadas com lonas blackout (que impedem a passagem 
do calor), sustentadas por estruturas tubulares galvanizadas e de 
fácil encaixe. “Nossa primeira atividade foi a montagem de todas 
as tendas, incluindo as calhas, para a drenagem das águas plu-
viais. Sabíamos que enfrentaríamos um rigoroso período de chu-
vas, portanto, rapidamente montamos todas as tendas, visando a 
continuidade dos trabalhos de montagem do canteiro de obras. 
As tendas, em alguns períodos intensos de chuvas, possibilita-
ram que a nossa empresa fosse a única a continuar trabalhando 
normalmente, na Rnest”, afirma Antônio Carlos de Souza e Silva, 
gerente de contratos do consórcio.

Ele também salienta que os métodos construtivos utilizados 
no canteiro de obras contribuíram para que a sua construção fos-
se concluída em tempo recorde.

sEgurança, saúdE E mEiO amBiEntE
Outro destaque, segundo Antônio Carlos, fica por conta das 

áreas de segurança, meio ambiente e saúde (QSMS), com a im-
plantação do programa “Desvio Zero. Este é o nosso objetivo”. 

O programa foi desenvolvido pela área de QSMS da TKK Enge-
nharia, no ano de 2007 e vem sendo utilizado, com sucesso, nas 
obras da empresa e nos consórcios de que participa. O objetivo 
é reduzir os índices de desvios nas frentes de trabalho, promover 
as notificações de incidentes ocorridos e boas práticas adota-
das nas atividades, incentivando a força de trabalho a registrar 
a ocorrência de desvios e incidentes. O programa abrange todas 
as frentes de trabalho envolvida nas atividades operacionais do 
empreendimento, com premiações mensais, semestrais e de re-
conhecimento. 

caractErísticas
- Número total de desenhos em A4 equivalentes a serem gerados: 
Total – 75.000 A4 Equivalentes
Torres – 33.000 A4 Equivalentes
ETDI – 42.000 A4 Equivalentes
- Número de estacas – 2.648 unidades
- Volume total de concreto – 48.068 m³
- Volume total de pré-moldados – 7.940 m³
- Quantidade de aço – 2.879 t
- Volume de escavação – 315.674 m³

- Peso total estimado de tubulação:
Total – 2.450 t
Torres – 750 t
ETDI – 1.600 t
- Número total de equipamentos previstos para serem montados:
Total – 365
Torres – 45
ETDI – 320
- Quantidade prevista de cabos: 
Total – 500.000 m
Torres – 300.000 m
ETDI – 200.000 m
- Estrutura metálica - 800 t 
- Peso da maior peça a ser içada para montagem:
Torres – Bomba de recirculação das torres 32 t
Trafos de média tensão 14 t
- Volume de processamento das torres de resfriamento: 
Total - 62.700 m³/h 
- Potência térmica instalada nas torres (21 células):
Total – 780 MW
- Potência das subestações:
U52 – 24.500 KVA
U53 – 24.500 KVA
U90 – 10.000 KVA
- Capacidade de tratamento do ETDI – 600 m³/h

principais fOrnEcEdOrEs

incorporadora do Etdi: consórcio c&d, compostos pelas empresas 
centroprojekt e degremont.
Engenharia: projectus consultoria.
montagem do canteiro: arm Engenharia.
Estaqueamento: geobeton / sondotec / nacional.
fabricação de tubulações: maxen.
fabricação de estrutura metálica: alufer.
fabricação das chapas para os tanques: máquinas piratininga.
montagem dos tanques: Emypro Brasil.
fornecimento de aços: gerdau.
controle tecnológico: consultec.
coberturas infláveis: tópico.

EStágIO DAS ObRAS
avanço físico geral do contrato 32,14%

u52 – unidade da torre de resfriamento 1 35,87%

u53 – unidade da torre de resfriamento 2 35,67%

u54 – unidade da torre de resfriamento 3 30,51%

u90 – unidade de tratamento de despejos 
industriais – Etdi 30,88%
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A TKK Engenharia foi contratada, no início de 2007, para 
executar os serviços de construção da Unidade Tratamen-
to de Gás de Refinaria (UTGR), nas instalações da Refinaria 

Henrique Lage (Revap), em São José dos Campos (SP), em uma 
área cedida pela Petrobras em regime de comodato à antiga Pe-
troquímica União (atual Braskem). 

Segundo a empresa, foram três anos de intenso trabalho, des-
de a terraplanagem, em janeiro de 2007, até o startup da unidade, 
no início de 2010. No decorrer dessa obra, foram utilizados mais 
de 1,8 milhão de homens/h diretos, sem acidentes de trabalho 
com afastamento.   

A unidade construída faz parte do projeto de ampliação da 
capacidade produtiva da Braskem, sendo responsável por receber 
e preparar o gás HLR (hidrocarboneto leve de refinaria) com baixo 
teor de H2S, abaixo de 10 ppm. 

Espaço restrito obrigou  

a verticalizar o projeto da UTGR
O HLR produzido pela Petrobras é utilizado como insumo bá-

sico pela Brasken, sendo enviado para ela com vazão variando 
entre 800.000 m3/dia e 1.220.000 m3/dia, através de cerca de 100 
km de dutos até a Refinaria de Capuava (Recap) e, posteriormen-
te, até a petroquímica, localizada em Santo André (SP). Nessa 
planta, o material é recebido na Unidade de Processamento de 
Gás de Refinaria (UPGR) e utilizado para a fabricação dos princi-
pais produtos da petroquímica.

EspaçO cOnfinadO
Como o espaço para a construção da unidade era limitado e 

ficava entre outros empreendimentos de modernização da Revap, 
o projeto teve que ser verticalizado, o que resultou em muitas 
interferências que tiveram de ser superadas durante cada etapa 
da montagem da obra. 
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A unidade de tratamento de gás 
de refinaria (UTGR) responde pelo 
recebimento e preparação do 
hidrocarboneto leve (HLR), da Revap
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O grande desafio, entretanto, surgiu no início de 2010, quan-
do a unidade entrou no processo de partida e operação assistida. 
“Como a UTGR estava muito próxima de outras unidades ainda 
em construção, com uma movimentação diária muito grande de 
pessoas e equipamentos, todo o processo de startup e operação 
assistida teve que ser rigorosamente planejado, exigindo cuida-
dos redobrados e muita sintonia entre a fiscalização da Petrobras/
IERV, a fiscalização da Braskem e toda nossa força de trabalho”, 
afirma Ângelo Leão, diretor de obras da TKK. 

númErOs da OBra

volume de concreto – 4.500 m3

peso de tubulação - 380 t
número de equipamentos montados - 35 unidades
Quantidade de cabos – 45.800 m
número de instrumentos – 1.700 unidades
peso de estrutura metálica - 93 t
peso e comprimento da maior peça içada - 45 t e 38 m de 
comprimento
capacidade do maior guindaste utilizado - 500 t
Quantidade aproximada de andaimes (pico da obra) - 80.000 m/mês

principais fOrnEcEdOrEs

limpeza química e decapagem – sermap e decapametal
Estaqueamento – verthz fundações Especiais
isolamento térmico – isolenge
testes de instrumentação – csE
comissionamento – csi
fabricação de tubulação – tecnosolda
tratamento térmico – tecnotrat
gamagrafia/ultrassom – arctest
guindastes – iv transportes
refeições – sha alimentos

Demanda resultou na 
criação de locadora  
própria de equipamentos

A TKK Engenharia, atenta à importância de se garantir o 

atendimento à intensa demanda por locação de equipamentos, 

tanto para as suas obras como para os empreendimentos do 

mercado em geral, criou a TKR Locação de Equipamentos. 

A empresa nasceu, no final de 2009, para solucionar esse 

impasse comum ao mercado de construção e de montagem. 

Segundo Rodrigo Kifer Amorim, “as empresas que optam por 

ter seu próprio parque de equipamentos arcam, consequente-

mente, com os custos de imobilização e com desvio de atenção 

para o seu foco de atividade principal, que é a engenharia. Por 

outro lado, se escolhem terceirizar esse setor, sofrem com um 

desembolso contínuo de recursos sem poder contar com algo 

de concreto”. 

Por isso, explica Kifer, “a solução foi criar uma empresa pró-

pria de locação de equipamentos, que atende, não só a TKK, mas 

também ao mercado em geral, e é focada na gestão de equipa-

mentos, e não em obras”. 

A TKR, a princípio, surgiu como um “centro de custos” in-

tegrado à estrutura empresarial da TKK. “O objetivo dessa pre-

caução foi verificar se a iniciativa realmente tinha viabilidade 

para se sustentar como uma verdadeira empresa de locação de 

equipamentos. Monitoramos os resultados dessa novidade du-

rante dois anos e, só então, decidimos pela abertura da empresa 

TKR”, destaca Kifer.

Hoje, essa empresa ganhou vida própria e, além da demanda 

da TKK, atende também ao mercado em geral, contando com um 

parque diversificado e próprio de quase mil equipamentos. Pos-

sui sua sede instalada em São José dos Campos (SP), uma filial 

em Itaboraí (RJ) e já tem outras em implantação.

Unid. de transformação de gás de 
Refinaria - UTGR
REVAP - Refinaria Henrique Lage
São José dos Campos - SP
Cliente: Quattor Químicos 
Básicos S.A.
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W W W.TKRLOCACAO.COM.BR
Matriz – São José dos Campos/SP
Fone/ Fax (12)  3902 2275 / 3902 2279
Av. Camerino Pereira dos Santos, 15.790  
Jd. Motorama / São José dos Campos - SP
CEP: 12.224 - 120

Filial – Itaboraí/RJ
Fone/ Fax (21) 2645 2126 / 2645 2211
Rod. Amaral Peixoto, 750 km 35 
Venda das Pedras / Itaboraí - RJ
CEP: 24.800 - 000

A TKR Locação de Equipamentos conta com 2 unidades: A Matriz em São José dos Campos, interior de São Paulo e sua 
Filial em Itaboraí no Rio de Janeiro, oferecendo atendimento ágil e quali�cado para as principais re�narias e pólos 
petroquímicos do país.

A TKR oferece as melhores soluções para 
locação de equipamentos industriais
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grandes 
obras

Esta empresa nasceu pequena, 
mas gerenciando
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Nildo Carlos Oliveira – Rio de Janeiro (RJ)

A 
empresa opera hoje com 1.200 colaboradores es-
palhados por obras em diversas regiões do País. 
São engenheiros, economistas, administradores, 
especialistas nas mais diversas modalidades da 
engenharia, treinados e concentrados no exercício 
das melhores práticas de gerenciamento. Obteve 
faturamento da ordem de R$ 145 milhões no ano 

passado e calcula crescimento de cerca de 25% para este ano.  Con-
tudo, nasceu pequena e transformou-se numa das mais conceituadas 
empresas de consultoria do País. 

Ela foi fundada em 1990, um começo de década ainda significa-
tivo de um  período muito difícil da economia nacional. O Brasil vivia 
aquele processo inflacionário de 28% ao mês – portanto todo dia se-
guinte ainda constituía uma incerteza – e buscava as condições para 
superar a aguda carência de investimentos que asfixiava o mercado de 
obras públicas desde meados dos anos 1980.

A equipe que constituiu a Guimar, liderada pelo engenheiro Cyro 
de Oliveira Guimarães Filho, vinha de uma base de experiência conso-
lidada por obra industrial de grande porte: ela trabalhara na implanta-
ção do Projeto de Expansão da Aracruz Celulose, o maior e mais bem-
sucedido projeto industrial da época, com investimentos superiores a 
US$ 1 bilhão. 

“Fundamos a Guimar, empresa brasileira totalmente independen-
te, constituída de 14 acionistas, na forma de sociedade anônima de 
capital fechado, voltada exclusivamente à gerência de implantação de 
empreendimentos. Era um sonho que pretendíamos tornar realidade”, 

Vamos contar aqui uma história 
pontuada de diferenciais. Fundada 
em época marcada pela inflação 
galopante e, depois, pelo Plano 
Collor, a Guimar Engenharia é um 
caso típico de sucesso de empresa 
que nasceu pequena, mas devido à 
sua capacitação técnica, já iniciou 
suas atividades realizando projetos 
importantes e complexos

A foto documenta uma fase internacional da 
Guimar: a construção da fábrica de latas da 
Reinolds/Latasa, na Argentina

Heródoto Ferreira Monte: “...
estávamos acostumados ao 
mercado da iniciativa privada, 
que requer dos contratados 
respostas ágeis e eficientes...”
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afirma o engenheiro Heródoto Ferreira Monte, atual diretor presidente 
da empresa.

Cyro de Oliveira Guimarães Filho, o fundador da Guimar, havia sido 
diretor de desenvolvimento da Aracruz e um executivo com notável 
espírito de liderança. Para construir a expansão daquela fábrica de ce-
lulose, implantada no Espírito Santo, ele formou um time técnico de 
primeira grandeza, reunindo profissionais com experiências múltiplas 
nas diversas disciplinas da engenharia e gestão de empreendimentos. 
O logotipo Guimar não deixa de ser uma homenagem à equipe e ao 
projeto de onde ela adveio: junta o sobrenome do fundador – GUIM, 
de Guimarães, ao AR, de Aracruz. 

A empresa, que iria aprofundar a especialização no gerenciamento 
de indústrias complexas, infraestrutura e edificações, decidiu que na-
quele ambiente econômico influenciado pelo processo inflacionário e, 
logo em seguida, pela escassez de recursos resultante do Plano Collor, 
teria de se desenvolver sem jamais recorrer a empréstimos junto às 
instituições financeiras. Cada um dos sócios teria de colocar a mão no 
bolso a fim de capitalizá-la.

E foi assim, com os recursos de cada um, que ela ganhou fôlego 
financeiro e conquistou o mercado. Tanto é que foi contratada para 
ajudar a construir a fábrica da empresa Bahia Sul Celulose S. A., seu 
primeiro cliente. A equipe formada por Cyro Guimarães, de imediato se 
identificaria com a equipe de executivos da Bahia Sul, e isso a ajudou a 
agregar valores do ponto de vista da inteligência e da especialização.  

Na época em que a Guimar foi constituída, havia no País grandes 
empresas de projeto e consultoria com histórico de obras públicas, que 
por conta da estagnação do mercado de obras de governo, começa-
ram a perder equipes. Esse cenário veio mostrar o que diferenciava a 
Guimar, em relação àquelas empresas: ela focava a iniciativa privada, 
sobretudo, em um segmento de atividades muito especializado. En-
quanto isso, as empresas de engenharia até então com intensa atua-

ção em obras públicas se aperceberam de que não teriam outra saída, 
senão migrar para as obras privadas, ingressando num processo con-
correncial em que as oportunidades de serviço eram mais reduzidas e, 
a competição, muito dura.

“Nós estávamos acostumados ao mercado da iniciativa privada, 
que requer dos contratados respostas ágeis e eficientes, cumprimento 
de prazos rigorosamente definidos e fiel observância às restrições or-
çamentárias. Por isso, não tínhamos e nunca tivemos problemas nesse 
segmento”, afirma Heródoto. 

A Guimar, tão logo cumpriu o contrato para a construção da fábri-
ca da Bahia Sul, começou a fazer a expansão da unidade da Brahma 
(hoje Ambev) em Jacareí (SP). A partir do êxito desse empreendimen-
to, ela se tornou gerenciadora exclusiva para implantação dos novos 
empreendimentos da marca em todo o País, inclusive, mais tarde, do 
parque da Brahma, também na Argentina.  

A construção da Brahma foi um aprendizado para Guimar, possi-
bilitando um constante aprimoramento das suas práticas de gestão. A 
vantagem da execução de vários empreendimentos para um mesmo 
cliente proporcionou à Guimar experiências do ponto de vista de gestão 
e de comunicação empresarial para resolver, em conjunto, as diferentes 
interfaces de obras por mais complexas que fossem. Exemplo disso é que 
a diretoria da Guimar trabalha hoje em uma grande sala, e todos podem 
trocar ideias, num processo permanente de interação, onde cada um 
está sintonizado com todos. “Nós aprendemos isso com a Ambev. Não é 
por acaso que ela é uma grande empresa”, lembra Heródoto Monte. 

os avanços de 1995 até aqui 
Aquele período de inflação sem controle e de estagnação mui-

to forte perduraria até 1995, ano em que uma luz foi acesa no final 
do túnel. No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que 
herdara o Plano Real do governo Itamar Franco, começou, enfim, o 

Da esquerda para a direita: Cláudio Viegas de 
Oliveira Guimarães (diretor administrativo); 
Maurício José Chelles de Carvalho (diretor 
de operações); Heródoto Ferreira Monte, 
diretor presidente e Luiz Musiello, diretor de 
desenvolvimento de negócios
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Confiabilidade em Ação.

Carregadeiras SDLG.
Confiança que conquistou o Brasil.

Potência, economia, resistência e uma ampla rede de distribuição. É assim que a marca da confiabilidade em 

ação conquistou o Brasil com sua proposta Simple Tech : Fácil operação e manutenção simplificada. Por isso, não 

perca mais tempo procurando outro equipamento. Vá até o seu distribuidor SDLG e saiba mais sobre os modelos, 

opcionais e condições de financiamento da SDLG Financial Services. SDLG. Confiabilidade em Ação.
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processo da estabilização da moeda.  Ele seria um golpe no processo 
inflacionário e sinalizaria uma retomada, depois das loucuras que che-
garam ao auge com o confisco promovido pelo Plano Collor. 

“Quando chegou o momento da mudança, nós estávamos estru-
turados para isso. Dentro da inteligência da empresa, cada área sabia 
se posicionar em relação ao mercado, com uma visão crítica e técnica. 
Conhecíamos os nossos limites e nossos diferenciais. Daquela estrutu-
ra originalmente pequena, onde cada um acumulava mais do que duas 
ou três tarefas, surgia uma empresa pujante, vigorosa e estruturada à 
busca de novos desafios. Eu, por exemplo, que era diretor de operações 
respondia simultaneamente pela diretoria administrativa e financeira. 
E o Cyro, que era presidente, respondia pela diretoria comercial. Era 
assim que fazíamos”, diz Heródoto Monte. 

Sobre a questão de o mercado ser justo ou injusto, ele sintetiza: 
“Nada disso. Nem justo nem injusto. O mercado quer resultados e efi-
ciência para atingir seus propósitos. Com o conhecimento do que ele 
quer, nós sempre nos aparelhamos, do ponto de vista da engenharia 
e das inovações tecnológicas, para atendê-lo”. E lembra que o Brasil 
começou uma nova fase a partir de meados dos anos 1990.

O governo, naquela época, resolveu enfim acabar com a reserva de 
mercado no segmento da informática, eliminando de vez um dos ele-
mentos de atraso no desenvolvimento tecnológico do país. Apenas para 
exemplificar os ganhos tecnológicos obtidos, é interessante comparar os 
prazos de implantação do Projeto de Expansão da Aracruz, iniciado em 
1987, com outros empreendimentos realizados posteriormente.

O cronograma do Projeto Aracruz previa um prazo apertado e de-
safiador de 36 meses para que fosse concluído. Nas circunstâncias da 
construção, naquela ocasião, era considerado um paradigma (“bench-
mark”). Hoje, decorridos quase 25 anos, projeto similar ao da Aracruz, 
com o dobro da capacidade, pode ser executado em até 24 meses, a 
partir da data de contratação dos principais pacotes que compõem o 
empreendimento. Naquela época, não se dispunha de avançados siste-

mas informatizados de engenharia, exigindo que os projetos (básico e 
executivos) fossem elaborados manualmente em pranchetas. Também, 
não se contava com modelos diferenciados de gestão de empreendi-
mentos que possibilitassem a intensificação de atividades executadas 
simultaneamente (processo “fast tracking”).

Adicionalmente, o desenvolvimento tecnológico propiciou expo-
nenciais ganhos de escala dos equipamentos principais e de métodos 
construtivos. São aspectos importantes que comprovam e caracteri-
zam a evolução da engenharia brasileira. Contudo, no Brasil ainda há 
muito a ser feito nesta área, integrando as universidades, os centros de 
pesquisa e as empresas de engenharia, que formam o tripé básico de 
suporte à inovação e ao desenvolvimento tecnológico. 

Em 1995 o presidente Fernando Henrique Cardoso partiu para o 
processo de concessões e privatizações, inaugurando outro ciclo de 
possibilidades de novos investimentos. Como a Guimar já vinha de 
uma tradição de prestação de serviços para clientes privados, viu aí 
um aumento de suas oportunidades de trabalho. Começou a gerenciar 
empreendimentos relacionados à infraestrutura e atuar  em outros ni-
chos de mercado. 

Sempre em busca de novos desafios, e impulsionada pelas cres-
centes oportunidades de negócio nos países do Mercosul, ela estendeu 
sua área de atuação à Argentina e à Venezuela.

Em fins de 1990, considerando as oportunidades do segmento 
de construção e incorporações imobiliárias, os acionistas da empre-
sa constituíram a Guimar Empreendimentos Ltda., que desenvolveu 
e construiu vários prédios e condomínios residenciais. Em 2002, esta 
empresa foi incorporada totalmente pela Guimar Engenharia.

O processo de incorporação empreendido, nesse período, pela 
Guimar incluiu uma reformulação estatuária da companhia. O mo-
delo clássico de gestão deu lugar a uma administração alinhada às 
melhores práticas de governança corporativa, criando-se, inclusive, o 

A equipe, integrada, opera disposta em salas amplas, 
com total visibilidade entre os setores
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conselho de administração.  Segundo o presidente da companhia, esta 
foi uma das empresas pioneiras no setor de engenharia consultiva no 
Brasil  a adotar inovadoramente estes procedimentos. 

Os serviços de consultoria, sobretudo os de gerenciamento global, 
requerem  elevado estágio de  especialização.   Conforme diz o pre-

sidente da Guimar, trabalha-se com investidor que já tem uma ideia 
concreta do que quer para ativar e ampliar seus planos de negócios. 
Cabe a gerenciadora o suporte técnico para auxiliá-lo no desenvolvi-
mento e materialização do projeto, atuando em todas as suas etapas, 
desde a concepção do negócio até o início da operação comercial.  A 
gerenciadora atua no nível tático, ficando com o cliente a responsabi-
lidade pelas decisões estratégicas. 

A gerenciadora não executa diretamente o projeto de engenharia 
(“design”), a construção, a montagem e nem fornece equipamentos 
e materiais. No âmbito destas disciplinas, ela realiza as atividades 
relacionadas ao processo de licitação e contratação das empresas 
projetistas, construtoras, montadoras e fornecedoras de equipamen-
tos e materiais, efetuando também a coordenação das interfaces, o 
acompanhamento e a supervisão das atividades desenvolvidas por es-
tas empresas, garantindo o cumprimento dos respectivos escopos nas 
condições contratadas. O gerenciamento da construção (obras civis e 
montagem, canteiro etc.), da engenharia do projeto e de outras disci-
plinas são partes do gerenciamento global. 

No projeto de seu crescimento, a companhia procurou, conforme 
relata Heródoto Monte, aumentar o seu leque de produtos, a fim de 
ampliar a participação da empresa no mercado. Esse leque de produ-

A Usina de Pelotização do Complexo da Ponta 
da Madeira, da Vale, em São Luís (MA)
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tos soma serviços integrados de engenharia (EPC´s e EPCM´s), tendo 
ainda em vista uma futura atuação como desenvolvedora de negócios 
(“developer”) e investidora. Estes serviços visam atender às necessida-
des do mercado pelo desenvolvimento das competências quer inter-
namente, quer por associações ou através de parcerias com empresas, 
que possam agregar tecnologias complementares. 

O trabalho integrado entre organizações, segundo o relato, é uma 
das respostas a essas novas demandas e requer a criação de redes de 
fornecedores e parceiros cada vez mais complexas e dinâmicas. “Tais 
produtos representam serviços diferenciados de elevado valor agrega-
do, envolvendo maiores riscos e, consequentemente, maiores rentabi-
lidades”, explica o presidente da Guimar.   

Por conta disso, em 2006, visando o atendimento das demandas 
do mercado relacionadas ao fornecimento de soluções integradas de 
engenharia em regime EPC (engenharia, suprimento e construção) e 
EPCM (engenharia, suprimento e gerenciamento da construção), a 
companhia, associada a empresas brasileiras com vasta experiência no 
segmento da engenharia, constituiu a Tridimensional Engenharia S. A. 

Hoje, dentre os empreendimentos mais significativos gerenciados 
pela Guimar, e que ao longo do tempo têm agregado valor ao histórico 
da empresa, se alinham, além daqueles aqui já mencionadas, o Gaso-

duto Brasil-Bolívia, da Petrobras; fábrica de cerveja da Argentina, da 
Brahma; fábrica de cerveja e refrigerantes Nova Rio de Campo Grande 
- RJ, da Brahma; Parque Gráfico de Duque de Caxias – RJ, do Jornal O 

Parque gráfico em Duque de Caxias 
(RJ), do jornal O Globo
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Globo; fábrica de latas da Argentina, da Reynolds/Latasa; expansão 
da capacidade de produção, Porto Trombetas – PA, da Mineração Rio 
do Norte;  Complexo Petroquímico de Duque de Caxias – RJ, da Rio 
Polímeros; Implantação e expansão de diversas unidades, da VALE; 
Implantação e expansão de diversos empreendimentos, da Suzano 
Papel e Celulose; e outras. Dentre as obras mais recentes se encon-
tram o Complexo Siderúrgico da VSB e o projeto de expansão da 
Gerdau Aço Minas, ambas em Minas Gerais, a Usina de Pelotização 
VIII, que integra o projeto de expansão do Complexo Industrial de 
Tubarão (ES), e o Porto Sudeste, do Grupo EBX, no Rio de Janeiro. 

A sua trajetória de crescimento contínuo e planejado levou a 
empresa a uma posição de destaque no ranking da Revista o em-
preiteiro, na categoria Projeto e Consultoria. Em 2011, a Guimar 
também foi premiada como “Melhor Fornecedor de Gerenciamento”, 
prêmio concedido pela Vale, resultado da avaliação dos processos 
e práticas de gestão das suas empresas fornecedoras de serviços e 
equipamentos. 

PersPeCtivas futuras
Heródoto Ferreira Monte considera que os planos da Guimar para 

os próximos anos são ambiciosos e devem fazer jus ao que ela já cons-
truiu até aqui.  “Somos uma empresa jovem, que acaba de completar 
21 anos de atividades, mas que consolidou, nesse período, um acervo 
muito amplo de experiências humanas, sociais e técnicas”, diz ele.   

Em seus planos de ampliação, a empresa se considera parte de um 
mercado globalizado que lamentavelmente continua a emitir sinais de 
incerteza relacionados à estabilidade e ao crescimento econômico de 
outras regiões do mundo. “Mas, precisamos acreditar. As perspectivas 
de nossa economia são positivas em função, preponderantemente, da 
demanda e dos investimentos internos. Somos um país em processo de 
crescimento e aparentemente não temos outra opção, senão crescer”, 
afirma o presidente da Guimar.

Ele salienta que o Brasil dispõe de um mercado consumidor impor-
tante que deverá prosseguir gerando novas demandas, com reflexos 
no comércio, na agroindústria e na cadeia produtiva da construção. 
Vêm aí a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos de 2016 e tudo deve 
traduzir-se em obras de infraestrutura, em especial nos segmentos de 
transportes (aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, metrôs, trens etc.), 
que precisam ficar como legado para as novas gerações.  “E não po-
demos esquecer o possível boom previsto nos segmentos de óleo e 
gás, incluindo a exploração de petróleo sob a camada do pré-sal; a 
necessidade que temos de continuar construindo unidades geradoras 
de energia, mesmo diversificando a matriz energética brasileira; novos 
projetos e ampliações na área de mineração e, possivelmente,  um 
novo ciclo de expansão industrial”. 

A empresa, dentro da expectativa de seu crescimento, se empenha 
na manutenção de valores que considera essenciais: qualidade, compro-
misso com a excelência, confiabilidade e comprometimento com resul-
tados; foco nas expectativas do cliente ética e transparência. Considera 

seus recursos humanos como seu maior ativo. O comportamento e as 
ações de seus colaboradores, aderentes aos valores da Guimar, conso-
lidam a filosofia empresarial e viabilizam a estratégia de negócios da 
empresa. São as pessoas que pensam, aprendem, criam, interagem e, sob 
a orientação da liderança, geram os resultados desejados. 

A empresa informa que, para a melhoria contínua da qualida-
de de seus serviços, investe de forma intensiva na sua metodologia 
de gerenciamento – Sistema Guimar de Gerenciamento (SGG) e na 
capacitação de seus colaboradores. O seu sistema de qualidade está 
certificado pela Det Norske Veritas (DNV) em conformidade com os 
requisitos da Norma NBR ISO 9001:2008 para o escopo de produtos e 
serviços de gerenciamento de empreendimentos, abrangendo a pres-
tação de serviços de engenharia consultiva e soluções integradas em 
contratos EPC, engenharia de projetos e construção de edificações; 
pelo Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14.001: 2004); Gestão de Se-
gurança e Saúde no Trabalho (OHSAS 18001:2007 e em conformidade 
com os requisitos do Programa Setorial de Qualidade (Qualihab) – Ge-
renciadora Qualificação Nível 6 para o escopo de Gerenciamento de 
Empreendimentos.

O engenheiro Heródoto Ferreira Monte aprecia falar de engenha-
ria. Não gosta de encará-la, porém, de modo dissociado de outras 
atividades econômicas. Para ele, todas as atividades se somam e com-
põem uma força importante para a mudança da infraestrutura e ace-
leração da economia do País. Costuma ler de dois ou três jornais por 
dia e fica permanentemente ligado às questões do cenário brasileiro. 
Além disso, não perde a oportunidade de ler bons livros, sobretudo de 
ficção e de biografia. Nesses dias, por exemplo, leu A saga das mãos, 
que conta a história de superação do maestro e pianista João Carlos 
Martins. “É um livro que conta a história de um homem de grande ca-
pacidade de superação e que pode ser considerado um exemplo, tanto 
para nós, pessoas físicas, quanto para nós, pessoas jurídicas. O esforço, 
a competência, a vontade de fazer, que nos motiva a viver, são valores 
permanentes, hoje e sempre”. 

Vista do Complexo Petroquímico de 
Duque de Caxias (RJ), da Rio Polímeros
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Apontada como uma das três maiores empresas do Brasil e 
a segunda maior mineradora do mundo, a Vale tem planos 
ambiciosos para o futuro. Atualmente, um de seus prin-

cipais empreendimentos em implantação é o Projeto Usina de 
Pelotização VIII, expandindo o Complexo Industrial de Tubarão, 
localizado nos municípios de Vitória e Serra (ES).

Com investimento total de R$ 1,6 bilhões e uma área de 
aproximadamente 278 mil m², o novo projeto vai ampliar em 7 
milhões de toneladas a capacidade de produção do complexo, 
que alcançará 36,2 milhões de t/ano de pelotas de minério de 
ferro. Com start-up previsto para dezembro de 2012, o Complexo 
de Tubarão se tornará a maior unidade produtora de pelotas do 
mundo. 

Para concretizar esta empreitada, a Vale tem como uma de 
suas parceiras a Guimar Engenharia, responsável pela prestação 
de serviços de gerenciamento para implantação do projeto. A 
nova unidade está sendo desenvolvida priorizando menor con-
sumo energético, menor impacto ambiental e as melhores práti-
cas operacionais e de manutenção das usinas de pelotização da 
companhia (Tubarão, São Luís, Fábrica e MBR). Neste empreendi-
mento, também foram incorporadas as mais recentes tecnologias 

Investimentos  
            e obras 
no Complexo Industrial de Tubarão

já comprovadas e o aprendizado das fases de implantação e de 
início de produção (ramp-up) dos últimos projetos realizados.    

Além da usina propriamente dita, o projeto abrange investi-
mentos para integração aos sistemas de logística local existentes, 
garantindo o abastecimento de matérias-primas e o escoamento 
da produção. 

O limite de bateria da usina compreende as seguintes ins-
talações: pátios de minérios e insumos; sistema de recebimento 
e transporte pneumático de bentonita e aglomerante orgânico; 
sistema de recuperação e dosagem de calcários e antracito; siste-
ma de recebimento e dosagem de corpos moedores; moagem dos 
finos de minério e insumos em circuito aberto;  espessador para 
controle ambiental; estocagem de polpa de mistura de minério, 
calcários e antracito; filtragem; prensagem;  dosagem de bento-
nita e aglomerante orgânico; mistura; pelotamento; tratamen-
to térmico; peneiramento do produto; tratamento dos efluentes 
gasosos; estocagem, recuperação e transporte do produto até 
transportadores de correia de estocagem final; e sistema de tra-
tamento de efluentes líquidos e precipitadores eletrostáticos.

O fluxOgrama ilustra O prOcessO  
em fase de implantaçãO

Obras de expansão do Complexo Industrial de 
Tubarão (ES), que deverá tornar-se a maior 
unidade produtora de pelotas no mundo
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gerenCiamento da imPlantação
A Guimar Engenharia foi contratada para o Gerenciamento 

da Implantação da Usina de Pelotização VIII, objetivando asse-
gurar o atendimento aos requisitos de qualidade, prazo e custos 
pré-estabelecidos, bem como o alinhamento de todos os parcei-
ros envolvidos no projeto aos valores da Vale, que consideram: 
respeito à vida, excelência de desempenho e a observância aos 

requisitos legais e aos compromissos assumidos. São principais 
atribuições contratuais da Guimar as seguintes macro atividades: 
planejamento e controle do empreendimento; gerenciamento da 
construção, abrangendo as obras civis e montagem eletromecâ-
nica; administração de contratos e medição; administração de 
materiais; arquivo técnico; e gestão da qualidade, gestão da se-
gurança do trabalho e meio ambiente.

Devido ao porte, à complexidade, às múltiplas interfaces das 
instalações e às restrições relacionadas ao prazo e ao custo, são 
inúmeras as dificuldades enfrentadas no gerenciamento de um 
empreendimento desta natureza.

A capacitação da equipe gerenciadora e a sua integração com 
os profissionais que compõem a Gerência Geral de Implantação da 
Usina VIII, da Diretoria de Ferrosos da Vale, assim como a utilização 
do Sistema Guimar de Gerenciamento (SGG), com as customiza-
ções requeridas para maior aderência aos Requisitos Sistêmicos e 
ao Sistema de Gestão Integrada da companhia, têm sido fatores 
determinantes para o sucesso da gestão do empreendimento.

 Em outubro deste ano, o empreendimento encontra-se em 
fase de construção e montagem, com aproximadamente 2.700 
trabalhadores compondo a força de trabalho envolvida direta-

Nas etapas de construção e montagem os 
trabalhos absorveram 92% de mão de obra local
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mente no canteiro de obras, sendo 92% dos operários contrata-
dos no estado do Espírito Santo. 

Além das dificuldades normais de uma obra deste porte, a 
execução simultânea de serviços de construção e montagem, 
com sobreposição em diferentes níveis, tem exigido da gestão 
da segurança do trabalho soluções específicas de engenharia, 
de treinamento e de conscientização de todos os colaboradores, 
para percepção e mitigação dos riscos envolvidos. 

Neste contexto, é importante destacar os excelentes resultados 
obtidos na gestão da segurança e meio ambiente do empreendi-
mento, frutos do trabalho desenvolvido pelas equipes da Guimar, 
dos gestores de SMS da VALE e da colaboração das construtoras 
e demais parceiras que operam no canteiro de obras. Foram atin-
gidos índices expressivos de atendimento maiores que 90% dos 
Requisitos Legais e Requisitos de Atividades Crítica (RAC) da Vale. 

A base do Sistema de Gestão de segurança do trabalho e meio 
ambiente implantado no Projeto da Usina VIII, foca o atendimento às 
demandas relacionadas à gestão de documentos e aos requisitos dos 
contratos, à gestão de segurança do trabalho, à gestão do meio am-
biente e condicionantes ambientais. A metodologia aplicada também 
objetiva dar conformidade aos requisitos dos programas desenvolvidos 

pela VALE e que demandam ações para implantação em todos os seus 
projetos de bens de capital da DIFE – Diretoria de Ferrosos, iniciando-
se no empreendimento da Usina VIII, por ser contemporaneamente um 
dos projetos de maior valor de investimento da empresa.

fiCHa téCniCa ComPleXo industrial 
de tubarão

a seguir estão apresentados os quantitativos relacionados ao 
empreendimento:
terraplanagem total: 910.000 m3

escavação: 32.000 m3

reaterros:  24.626 m3

estaqueamento Hélice Contínua: 2.282 m
Concreto: 66.035 m3
estruturas metálicas e Caldeiraria: 27.013 t
equipamentos mecânicos: 22.930 t
Caldeiraria: 7.065 t
tubulação, inclusive válvulas e acessórios: 2.431 t
elétrica e instrumentação: 544.900 m
instrumentos de controle, medição e segurança do processo:  2.210 unidades
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A relação profissional da Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) com a Guimar 
Engenharia começou no contrato de gerenciamento para 

a construção do edifício sede da entidade, numa das áreas co-
merciais mais valorizadas de Brasília (DF), o Setor Bancário Nor-
te - SBN. Posteriormente, a CNC contratou a gerenciadora para 
identificar naquela cidade as melhores opções de investimento 
no mercado imobiliário de prédios comerciais. 

Com a assessoria técnica e estudos de viabilidade econômica 
elaborados pela Guimar, a CNC adquiriu um terreno de 9.600 m² 
no lote C da quadra 5 do Setor de Autarquias Norte (Saun), adja-

Edificação sustentável 
                com tecnologia de ponta

cente ao SBN. Neste terreno está sendo implantado um empreen-
dimento comercial que terá área construída de 154.465 m². 

A Guimar, repetindo o processo que originou o edifício sede da 
CNC, em Brasília, organizou um concurso de ideias para definição do 
projeto de arquitetura do empreendimento. Como resultado, houve a 
contratação do escritório da Botti Rubin Arquitetos Associados para 
a elaboração do projeto arquitetônico. Em 2010, a Guimar também 
gerenciou os demais projetos complementares e assessorou a CNC 
no processo de contratação da construtora do empreendimento. Em 
fevereiro de 2011, a CNC contratou o consórcio SVC Construções, 
composto pelas construtoras Sylos Engenharia e Via Engenharia, que 
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iniciou as obras em março de 2011, com previsão de 
conclusão em setembro de 2014. 

A Guimar é responsável pelo gerenciamento de 
todas as etapas do empreendimento, desde o estudo 
de viabilidade e da sua concepção até o comissiona-
mento dos sistemas prediais e a entrega definitiva 
das obras.  O complexo empresarial é composto por 
quatro torres de escritórios e um embasamento com 
quatro subsolos. Cada torre é composta por pavi-
mento térreo, 1º pavimento, 15 pavimentos tipo e 
um pavimento duplex situado no 17º pavimento. Foi 
projetado um amplo hall de entrada com pé direito 
duplo em cada edifício, com balcão de recepção. Em 
cada prédio, os seis elevadores principais e os outros 
dois destinados exclusivamente ao atendimento às 
garagens são inteligentes, operando no sistema ADC 
(antecipação de chamada). 

No 1º subsolo fica localizado o auditório com 
recursos de multimídia para aproximadamente 
400 pessoas, as salas de conferência, o foyer, o 
bar, a copa, os camarins e os sanitários para o pú-

Quatro torres de escritórios formam o novo 
complexo empresarial em Brasília Im
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blico e funcionários, bem como áreas técnicas e de instalações. Aproximadamente 2.110 
vagas para autos e 87 motos distribuídas nos 4 subsolos, cuja circulação se faz através 
de rampas de acesso independentes. 

As salas para máquinas, incluindo os ventiladores e as bombas, os equipamentos de ins-
talações elétricas, a estação de tratamento de água de reuso, os reservatórios d’água potável 
e de reuso, a subestação com transformadores e os geradores de emergência, o sistema de 
segurança e proteção contra incêndio também fazem parte da infraestrutura localizada nes-
tes pavimentos inferiores e com características excedentes às exigências legais.

No térreo, diversas lojas complementarão a infraestrutura do conjunto, servido ainda 
por quiosque central coberto destinado a serviço de bar e lanches, cercado por espelhos 
d’água e um requintado tratamento paisagístico que prevê a utilização de espécies na-
tivas da região do planalto central. 

As torres de escritórios, com suas formas arredondadas, foram concebidas com um 
modelo estrutural que utiliza lajes protendidas. As vedações externas são projetadas 
empregando essencialmente uma “pele de vidro”, cujos materiais (vidros laminados e 
espelhados de 8 mm) foram especificados pelo elevado desempenho térmico. 

Cada pavimento tipo foi projetado para uma ocupação de um “andar corrido” com 
aproximadamente 1.000 m² de área construída, com flexibilidade, caso necessário, de 
subdivisão em dois grandes salões. Os andares terão uma pequena varanda, duas casas de 
máquinas para abrigar as unidades condensadoras do sistema de ar condicionado, do tipo 
Vazão de Refrigerante Variável (VRV), amplo hall de elevadores, duas escadas de emergên-
cia, circulações e sanitários comuns, copa, shafts e dutos verticais no núcleo de serviços. 

Além de sua modernidade, do seu grande porte e de uma plástica diferenciada, 
destaca-se neste complexo empresarial o fato de que esta edificação será sustentável, 
ou seja, terá uma certificação Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) 
emitida pela entidade internacional GBC – Green Building Council. A obtenção deste 
importante selo de excelência exigirá um pequeno investimento no orçamento de im-
plantação do empreendimento, mas resultará em ganhos compensatórios expressivos 
nos custos operacionais anuais para o empreendimento, em função das economias ener-
géticas e de água potável.  

Perspectiva do conjunto, cujo projeto nasceu de 
um concurso de ideias. As obras foram iniciadas 
e devem ser concluídas até setembro de 2014 
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Está prevista uma economia no custo anual de energia elétrica da ordem de 13% 
em função do projeto luminotécnico e do projeto de ar condicionado, sendo este último 
o principal responsável por esta economia. O sistema VRV projetado utiliza refrigerante 
ecologicamente correto (R-410 A) em regime de expansão direta, compressores de velo-
cidade variável comandados por inversores de frequência, resultando num consumo de 
energia variável e automaticamente regulado em função da utilização em cada ponto 
de consumo (multi-splits). As unidades condensadoras são externas e resfriadas a ar, 
resultando num conjunto muito mais eficiente e com menor nível de ruído do que os 
sistemas tradicionais de ar condicionado. 

Com relação ao meio ambiente e à conservação de recursos naturais, foram con-
siderados a captação de água de chuva e o tratamento de águas cinzas para reuso no 
empreendimento, reduzindo o consumo de água tratada. Esta preocupação com o meio 
ambiente também está presente em todos os aspectos da obra, desde os cuidados bási-
cos como remoção e remanejamento de terra até a destinação de todos os materiais que 
poderão ser reciclados e aproveitados. 

Atualmente, o Brasil é o sexto no ranking mundial de construções verdes com 36 
prédios certificados. O empreendimento da CNC deverá ser um dos primeiros e maiores 
complexos empresariais a obter a certificação Leed em Brasília. 

A atuação da  
Tridimensional na Regap 

Tendo em vista oportunidades de mercado e, em especial, os estímulos do Programa 

de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp), do Ministério 

das Minas e Energia, gerenciado pela Petrobras, a Guimar Engenharia decidiu, em outubro 

de 2006, em sociedade com a AEM Serviços de Engenharia Ltda., constituir a Tridimen-

sional Engenharia S.A. Esta empresa, que funciona nas modalidades de EPC (engineering, 

procurement and construction) e EPCM (engineering, procurement and construction ma-

nagement), opera na construção da unidade de cogeração U-221 da Refinaria Gabriel 

Passos (Regap), localizada em Betim (MG). A Petrobrás elaborou o projeto básico e fez a 

compra dos equipamentos principais. Atualmente em fase de construção, a unidade, ins-

talada numa área de 9.000 m², será responsável por fornecer 47 MW de energia elétrica e 

120 t/h de vapor de alta pressão (60kg/cm²) a outras unidades de processos da Regap.
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Não seria exagero dizer que a pequena e pacata Jeceaba, 
localizada no Alto do Paraopeba, região central de Minas 
Gerais, a cerca de 130 km de Belo Horizonte, teve sua 

história dividida antes e depois da construção do complexo side-
rúrgico integrado da Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil (VSB), 
um mega empreendimento fruto de uma joint venture formada 
entre o grupo francês Vallourec e o japonês Sumitono Metals.

O complexo, a plena capacidade, deverá produzir 1 milhão de 
t/ano de aço bruto, das quais 700 mil t utilizadas para fabricação 
de 600 mil t de tubo de aço sem costura com conexão Premium, 

Dimensão e inovação 
          distinguem o complexo da VSB

um produto com alto valor agregado. A produção da usina visa, 
principalmente, a exportação e atenderá aos mercados em ex-
pansão de óleo e gás do Oeste da África, do Oriente Médio e da 
Ásia. 

Na indústria petrolífera, os tubos de aço sem costura são in-
dicados para a extração de petróleo e revestimento de poços em 
ambientes críticos, pela sua característica de maior resistência a 
altas temperaturas e pressões externas. Desde 2008, quando do 
lançamento da pedra fundamental e abertura dos primeiros aces-
sos para terraplanagem, até a sua inauguração oficial no início de 
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setembro de 2011, um contingente de mais de 11 mil operários, técnicos, engenheiros e 
outros especialistas de diferentes nacionalidades se dedicaram a erguer este complexo 
siderúrgico. Em operação, a usina propiciará a geração de 1,6 mil postos de trabalho 
diretos e cerca de 3,1 mil indiretos. 

O empreendimento da VSB se destaca pelo seu porte e pela utilização de tecnologia 
de ponta. Todos os equipamentos são de última geração e baixo consumo de energia: 
estado da arte, tanto do ponto de vista tecnológico quanto em relação ao controle de 
poluição e emissão de ruídos. É, segundo a Guimar Engenharia, o que existe de mais 
moderno em termos de projeto siderúrgico internacional. Na questão ambiental, o com-
plexo da VSB é ecoeficiente e utiliza o carvão vegetal, uma solução autossustentável, 
que representa um avanço importante no combate ao aquecimento global, contribuindo 
para redução das emissões de gases do efeito estufa. 

O empreendimento é composto pelas instalações das seguintes áreas operacionais: 
- Alto Forno e descarregamento de carvão e minério;
- Aciaria Elétrica com sistema Consteel de carregamento do forno;
- Laminação: Área de Laminação a Quente, Linha de Ajustagem de Tubos, Estocagem 

Intermediária de Cassetes, Pátio de Matérias Primas, Edifícios e Pontes Rolantes, Trata-
mento Térmico, Rosqueamento e Montagem de Luvas, Linha de Chanframento, Fábrica 
de Luvas, Expedição; 

- Energia & Utilidades: captação de água, adutora, estação de tratamento de água 
e efluentes, cinco estações de tratamento de efluentes para várias áreas, SE de recebi-
mento de energia (345 KV), SE principal, sete SEs unitárias, pipe rack e cable rack, linha 
de transmissão (345 KV), gasoduto, fábrica de oxigênio.

gerenCiamento da imPlantação
A implantação de um projeto deste porte representa enormes desafios, principalmen-

te levando-se em conta as limitações dos recursos disponíveis na região e as restrições 
de prazo e custos. Com a engenharia de detalhamento da parte civil da laminação e as 
obras de terraplenagem em andamento, bem como a contratação do fornecimento dos 
principais equipamentos, a Guimar Engenharia foi contratada para o gerenciamento da 
implantação do empreendimento. Considerando o estágio do andamento do projeto, a 
sua complexidade e as múltiplas interfaces das instalações, além das metas desafiadoras 
de prazo e custos, a definição correta do modus operandi do gerenciamento era um fator 
essencial para bom desenvolvimento da implantação. Neste contexto, a Guimar e a alta 
administração da VSB acordaram que o gerenciamento compartilhado seria a solução 
que melhor atenderia às condicionantes do projeto e à cultura das equipes da VSB. 

O processo de maturação da organização do gerenciamento exigiu esforços conjun-
tos da Guimar e da VSB. Após a mobilização de uma equipe da gerenciadora, de elevada 
qualificação, foram redefinidas, com base no Sistema Guimar de Gerenciamento (SGG) 

No empreendimento da VSB houve destaque 
para o emprego de tecnologia de ponta
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e em conjunto com as equipes da VSB, as estruturas básicas e fundamentais para o bom 
funcionamento do gerenciamento, contemplando o organograma, a estrutura analítica 
global do empreendimento, o cronograma gerencial, o sistema integrado de informa-
ções, as ferramentas, os procedimentos e as instruções de controle, visando aperfeiçoar 
e melhorar a gestão do empreendimento.

Em paralelo, como passo inicial para integração das equipes e alinhamento aos ob-
jetivos do projeto, a Guimar, em sintonia com a VSB e com a orientação de profissionais 
especializados, promoveu um seminário com a participação de todos os envolvidos, in-
cluindo representantes da Diretoria das duas empresas. Essas atividades propiciaram o 
desenvolvimento de um trabalho integrado e harmônico entre as equipes e contribuí-
ram, significativamente, para o sucesso do empreendimento. 

metodologia da Construção
Para atender às condicionantes de prazo, a implantação do projeto foi planejada 

considerando um processo agressivo de fast track e atividades críticas desenvolvidas em 
regime de dois turnos. Além disto, os trabalhos de montagem dos equipamentos mecâ-
nicos de grande porte, como os laminadores CTP e PQF, fornos de reveni mento e forno 
elétrico, foram programados com o uso intensivo de pontes rolantes. Estes processos 
permitiram ganhos significativos na sequência e na velocidade da montagem eletrome-
cânica, quando comparados ao uso tradicional de guindastes de grande porte. 

Por outro lado, a simultaneidade na execução de inúmeras atividades no canteiro 
de obras, com um efetivo atingindo um pico de 10.600 operários, exigiu uma gestão 
intensiva e eficaz das atividades relacionadas à segurança e saúde do trabalho (SSO). Os 
excelentes resultados alcançados na gestão de SSO, refletidos nos valores excepcionais 
obtidos nos índices que medem o nível de acidentes e a taxa de gravidade acumulada na 
implantação do empreendimento, demonstram a preocupação e o compromisso da VSB 
e da Guimar com a segurança e saúde do trabalho. 

Com relação ao meio ambiente, foram considerados desde os cuidados básicos como 
remoção e remanejamento de terra até a destinação de todos os materiais que poderiam 
ser reciclados e aproveitados. 

As obras de terraplenagem foram encerradas praticamente com balanço zero, ou 
seja, todo material foi aproveitado no local e não houve importação ou exportação de 
material num total de 22 milhões de m³ de terra. Optou-se também pela produção do 
concreto no próprio canteiro de obras, objetivando o aproveitamento total das rochas 
removidas e transformadas em brita, assim como evitar uma grande movimentação de 
caminhões, considerando um volume de concreto da ordem de 200.000 m³.

Galpão de laminação, que abriga outros 
segmentos de atividades. No conjunto, a 

gerenciadora adotou cuidados com a questão 
da sustentabilidade ambiental 
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Em construção na baía de Sepetiba, em Itaguaí (RJ), o superporto Sudeste, 
da MMX - empresa de mineração do Grupo EBX, do empresário Eike Batista, 
vai consolidar o sistema de logística integrado da companhia. Com investi-

mentos de R$ 1,8 bilhão, ele permitirá que o minério de ferro da região de Serra 
Azul, interior de Minas Gerais, seja exportado para o mercado transoceânico. Para 
implantar o empreendimento, a MMX contratou a Guimar Engenharia que está 
atuando desde a fase inicial de concepção do projeto. Ele se localiza a apenas 2 
km da malha ferroviária da MRS e possibilitará a ligação direta da unidade Serra 
Azul, onde a MMX opera duas minas de minério de ferro, em Minas Gerais, até o 
mercado internacional de minério de ferro.

As obras para a construção do empreendimento empregam quase 3 mil pessoas 

Logística integrada para 

exportação  

de minério de ferro

O superporto Sudeste, 
dimensionado para 
consolidar o sistema de 
logística integrada da MMX
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atualmente. Com início da operação previsto para 2012, o superporto terá capa-
cidade para exportar 50 milhões de t/ano de minério de ferro numa primeira fase. 
Para uma segunda etapa, que já está em fase de licenciamento, o terminal portu-
ário poderá exportar até 100 milhões de t/ano. Toda movimentação de minério de 
ferro até o porto será feita por ferrovia. 

Para isso, estão sendo construídos, a partir da linha principal da MRS Logística, 
um ramal e uma pera ferroviária para o descarregamento dos vagões e manobra 
dos trens.

Considerando o respeito ao meio ambiente, uma prioridade da Guimar Enge-
nharia desde o início da implantação, todo o trabalho é desenvolvido de modo a 
gerar o menor impacto ambiental possível. Também estão no foco da gerencia-
dora, a promoção da educação, capacitação, conscientização e sensibilização dos 
seus colaboradores e das empresas contratadas, além da preocupação com as 
comunidades que vivem no entorno do empreendimento.

A Guimar Engenharia atua no gerenciamento das seguintes instalações do ter-
minal: 

Píer: berço de atracação para embarcações capesize.
Carregadores de navios ZPMC: fornecimento e montagem de carregadores de 

navios, incluindo engenharia, fabricação, fornecimento (transporte), comissiona-
mento e operação assistida. 

Dragagem: na área da bacia de evolução, no canal de acesso ao superporto 
Sudeste e na área fora do porto. 

Túnel para ligação dos pátios à área offshore: túnel para ligação dos pátios à 
zona portuária, com seção transversal (20,5 m de largura, 11 m de altura e 1,8 Km 
de comprimento). 

Complexo rodoferroviário: construção de uma nova rodovia de acesso à ilha da 
Madeira e da infraestrutura do ramal ferroviário que interligará a ferrovia da MRS 
até a pera ferroviária do superporto Sudeste. 

Virador de cagões: construção e montagem de sistemas de viradores de vagões 
duplos. 

Pátios de minério de ferro: compreende a execução de dois pátios de estoca-
gem. Um destes pátios funcionará onde atualmente opera a pedreira Sepetiba, o 
que permitirá o reaproveitamento de uma área industrial já degradada, gerando 
menor impacto ambiental.

 Empilhadeira recuperadora TAIM WESER: fornecimento e montagem de em-
pilhadeiras recuperadoras de minério de ferro, incluindo engenharia, fabricação, 
fornecimento (transporte), comissionamento e operação assistida. 

Transportadores de Correia TAIM WESER: fornecimento e montagem de sistema 
de transporte de minério de ferro, incluindo engenharia, fabricação, fornecimento, 
transporte, comissionamento e operação assistida. 

Montagem elétrica da subestação principal: desenvolvimento dos projetos 
executivos da subestação principal, fabricação e fornecimento dos equipamentos 
e materiais, montagem elétrica e automação, assim como o comissionamento e 
testes para subestação de entrada. 

Montagem elétrica das subestações secundárias: fabricação e fornecimento 
dos equipamentos e materiais, montagem elétrica e automação, assim como o 
lançamento de todo o cabeamento elétrico de interligação entre as subestações 
secundárias e a subestação principal, além do comissionamento e testes para as 
subestações secundárias.
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C o n c r e t o

Prevaleceu, como tema que concentrou as maiores preocupa-
ções no encontro realizado pela revista O Empreiteiro e a 
TOTVS, no Espaço Apas, dia 27 do mês passado em São Paulo 

(SP), aquele que orientou as discussões suscitadas pelo painel 1:  
A economia brasileira e os gargalos da infraestrutura. 

Embora tanto este quanto os demais painéis estivessem dire-
cionados para as questões da engenharia, os assuntos que emer-
giram desenharam o cenário da economia brasileira, limitados 
pelas carências históricas na área da infraestrutura – rodovias, 
ferrovias, portos, aeroportos e energia.  Vários dos participantes 
disseram que as palestras ali realizadas contribuíram muito para 
a compreensão da realidade brasileira hoje.

A abertura dos trabalhos foi feita pelo editor da revista, Nildo 
Carlos Oliveira, seguido pelo diretor editorial, Joseph Young, que 

Riscos a serem superados para a  

continuidade do crescimento do País
O cumprimento do tema do 2º Fórum Brasileiro da 

Construção, com leves variações, destacou os gargalos 

da infraestrutura brasileira e o que eles representam, 

no conjunto das dificuldades do governo, para dar 

continuidade ao processo do crescimento do País 

saudou os participantes e o plenário expondo alguns dos proble-
mas que vêm impondo uma série de dificuldades à continuidade 
do crescimento brasileiro. 

Hedeverton Andrade Santos, superintendente de Marcos Re-
gulatórios da Agência Nacional de Transportes terrestres (ANTT), 
discorreu sobre O novo marco regulatório das ferrovias e a inter-
modalidade, destacando as operações de direito de passagem e 
tráfego mútuo, regras que permitem o uso da capacidade ociosa 
de uma linha férrea por terceiro, desde que estes tenham va-
gões e trens próprios. As regras garantem, segundo informou, que 
uma concessionária possa receber ou entregar cargas na malha 
de outro consórcio. Além disso, o regulamento permite que as 
concessionárias requerentes do direito de passagem possam fazer 
investimentos de expansão quando não houver capacidade ocio-
sa nos trechos ferroviários em questão. 

Geraldo Vianna, veterano pensador das questões de logísti-
cas, mostrou o quadro em que o Brasil, considerado atualmente 
a 7ª economia do mundo, fica literalmente no rodapé, ocupando 
20º lugar dentre os países que têm as piores rodovias do mun-
do. Ele chamou a atenção, em especial, para o buraco negro da 
educação, advertindo que, se o Brasil não sair desse abismo – ou 
labirinto - todos os demais problemas que afligem o País jamais 
terão solução satisfatória. 

Ricardo Melchiori, coordenador da Câmara Técnica da Associa-
ção Nacional do Transporte de Carga e Logística (NTC&Logística),  
abordou o tema As estratégias brasileiras para movimentar gran-
des volumes de commodities. Já Luiz Antônio Cortez Ferreira, re-
presentante da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, mos-
trou como está a infraestrutura de transportes metropolitanos 
em São Paulo, projetando soluções futuras para a melhoria da 
mobilidade urbana na capital e nos municípios da RM. 
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O painel 2 trouxe contribuições importantes do economista Manuel En-
riquez Garcia, presidente da Ordem dos Economistas do Brasil e de Márcio 
Pochmann, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 
Enriquez Garcia, ao abordar o tema Sistema financeiro nacional frente à crise 
global, explicou a crise dos bancos norte-americanos e contou porque os 
investimentos em infraestrutura dependem visceralmente das instituições 
financeiras públicas. Márcio Pochmann, que dissecou o tema Como distri-
buir renda e reduzir a desigualdade social – uma estratégia para eliminar a 
pobreza absoluta - destacou a consistência dos fundamentos econômicos 
brasileiros diante da crise europeia que, a partir da Grécia, vem ameaçando 
outras nações, inclusive os chamados países emergentes.  

No painel 3, Ricardo Savoia, da empresa de consultoria Andrade & Ca-
nelas, detalhou com muita propriedade os aspectos do Plano Decenal de 
Expansão de Energia 2020, elaborado pelo Ministério de Minas e Energia, 
com subsídios da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). E Roberto Travassos, 
gerente de planejamento e orçamento da Eletronuclear lembrou a política 
nuclear brasileiro desde os anos 1970; as obras de Angra 1 e Angra 2; o es-
tágio da construção de Angra 3 e os projetos que estão previstos para mais 
quatro usinas nucleares em diferentes regiões brasileiras.  

O Painel 4, que procurou enfocar programas da Copa e da Olimpíada, 
teve como palestrantes Sávio Raeder, analista de ciência e de tecnologia do 
Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele abordou o tema Projetos urbanos em 
mega eventos esportivos, situando a importância do legado que tais projetos 
podem proporcionar.   

E, Luiz Célio Bottura, ombusdman da cidade de São Paulo, que também 
participou desse painel, disse que a solução para o caos do trânsito paulista-
no e de outras metrópoles invariavelmente deve começar com providências 
simples, práticas, fundamentadas, sobretudo, na educação.  

O Painel 5, sob o tema Produtividade na Construção, agregou um conjun-
to de informações críticas sobre o processo de planejamento e de projeto no 
País. Sérgio Augusto Palazzo, diretor da Pella Construções, falou sobre Pla-
nejamento e gestão da produção em obras de construção de infraestrutura, 
mostrando a distância que existe, na prática, entre o planejamento—sempre 
precário por falta de tempo hábil e a realidade da execução subsequente das 
obras.

Com o foco no Uso de ferramentas de TI na gestão de projetos e obras, 
Henrique Paiva, consultor chefe da Caparaó, apresentou projeto tecnológico 
implementado na empresa visando ganho de produtividade.

Roberto Kochen, diretor de Infraestrutura do Instituto de Engenharia e 
diretor da GeoCompany, mostrou porque a falta de planejamento em obras 
de engenharia acaba produzindo mostrengos e comprometendo empreendi-
mentos importantes.  

A tecnologia da informação e seu impacto na gestão foi analisada na 
abertura dos trabalhos, com o presidente e idealizador do grupo TOTVS, La-
ercio Consentino,  falando sobre  o tema Pensando diferente, uma forma de 
buscar oportunidades. 

No conjunto, o 2º Fórum Brasileiro da Construção somou experiências 
e apreciáveis informações técnicas, conforme a impressão geral, colhida no 
plenário.  

Geraldo Vianna

Márcio Pochmann

Ricardo Savoia

Sérgio Augusto Palazzo

Roberto Kochen

Laercio Consentino

Ricardo Melchiori

Luiz Célio Bottura

Manuel Enrique Garcia

Luiz Antônio Cortez Ferreira

Hedeverton Andrade dos 
Santos

Roberto Travassos
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Gilsinei Hansen

É cada vez mais comum ler nos jornais sobre o risco das cons-
trutoras não conseguirem entregar as obras dos dois grandes 
eventos que se aproximam no País: a Copa do Mundo 2014 e os 

Jogos Olímpicos 2016. O risco é uma variável que deve ser contem-
plada em qualquer projeto, de qualquer área de trabalho. Foi por isso 
que o gerenciamento de riscos em projetos se tornou uma disciplina 
mapeada pelo Project Management Institute (PMI)1.      

De acordo com a quarta edição do Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK)2, “risco é um evento ou uma condição incerta 
e sempre futura que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um 
objetivo do projeto”. Uma ferramenta de gerenciamento de riscos 
tem justamente o objetivo de diminuir a probabilidade e o impacto 
de situações adversas e aumentar as positivas. O processo pode ser 
descrito basicamente por seis etapas:

1) Planejamento do gerenciamento de risco: estabelece como 
será o planejamento e a execução das suas atividades. 

2) Identificação de riscos: determina os riscos que podem afetar 
o projeto e documenta suas características.

3) Análise qualitativa de riscos: fornece recursos para que seja 
realizada a priorização dos riscos identificados.  

4) Análise quantitativa de riscos: analisa o efeito desses eventos 
de risco e os atribui uma classificação numérica. 

5) Planejamento de respostas a riscos: são processos de desen-
volvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e 
reduzir as ameaças aos objetivos finais.

6) Monitoramento e controle de riscos: acompanha os riscos 
identificados, monitora os residuais, identifica novos riscos, executa 

Gestão de risco como 

fator de sucesso

planos de respostas e avalia sua eficiência durante todo o ciclo de 
vida do projeto.

A Gestão de Riscos em Projetos tem como objetivo maior garan-
tir que a obra aconteça independente dos riscos que apresente. A 
partir de uma ferramenta de Gestão de Riscos, baseada em softwa-
re, pode-se analisar a relevância, impacto e probabilidade dos riscos 
envolvidos e elaborar estratégias para lidar com as possibilidades 
negativas e positivas, elencar responsáveis e registrar reuniões. 

Pensando em atender à esta necessidade do mercado, a TOTVS 
incluiu na sua solução de software voltada ao segmento de constru-
ção, o aplicativo Gestão de Riscos em Projetos. Assim, para as obras 
da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos no Brasil, espera-se que 
esta solução possa auxiliar as construtoras dos diversos segmentos a 
atingir seus objetivos e preparar o País com a infraestrutura neces-
sária para receber os eventos e seus visitantes. 

Gilsinei Hansen é diretor de Estratégia de  
Software e Segmentos da TOTVS.  

 1PMI (Project Management Institute) é uma organização internacional sem fins lucrativos que associa 
profissionais de gestão de projetos. Foi fundada em 1969 por cinco voluntários. No início de 2011 
foi considerada a maior associação do gênero no mundo, já que integra aproximadamente 260 mil 
membros em cerca de 170 países.

2PMBOK (Project Management Body of Knowledge) é um guia publicado pelo PMI que reúne o conjunto 
de práticas em gerência de projetos.

T e c n o l o g i a  d a  I n f o r m a ç ã o
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Expansão segue a 

passos lentos

metrô no Rio de Janeiro não avançou muito. Foram 2,7 km, com a 
inauguração de apenas 4 novas estações, três delas na Zona Sul da 
cidade (Siqueira Campos, Cantagalo e General Osório) e uma no centro 
(Cidade Nova).

As linhas que estão na gaveta são: 3 — ligando a estação da Cario-
ca, no centro da cidade, as cidades de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí 
(embora o governo do Estado tenha prometido recentemente tirar o 
projeto do papel, pelo menos no trecho entre Niterói e Itaboraí); 5 — 
Ilha do Governador a Rodoviária Novo Rio, na zona portuária; e 6 — 
ligando a Barra da Tijuca até o Aeroporto Internacional do Galeão, na 
Ilha do Governador.

Em junho do ano passado, deu-se início à construção da linha 4, 
que ligará a estação General Osório a Barra da Tijuca, com vista a 

TransporTe nas meTrópoles

Cidade PoPulação Rede do MetRô 
(em km)

São Paulo 11.324.102 74,3

México 8.841.916 176,8

Nova York 8.175.133 369

londres 7.825.200 402

tóquio 12.989.000 292
Fontes: Metrô e prefeituras

No Rio, o metrô avançou nos últimos 10 anos 

apenas 2,7 km; em São Paulo, o crescimento da malha 

tem sido menos moroso

Filipe Quintans e Joás Ferreira

Com quase 84% da população concentrada em áreas urbanas e 
dois importantes eventos esportivos a caminho, aumentou sig-
nificativamente no Brasil a necessidade de sistemas integrados 

de transporte, sobretudo nas duas principais cidades brasileiras: Rio de 
Janeiro e São Paulo. A saída lógica, visando à mobilidade nos grandes 
centros seria o transporte sobre trilhos, como o metrô integrado a ôni-
bus e trens. 

Em ambas as cidades há obras de expansão das linhas existentes 
em curso e vários projetos de novas linhas previstos. No entanto, pela 
morosidade do passado e os problemas do presente, por certo elas não 
acompanharão as demandas existentes. 

Rio de JaNeiRo
Criado em 1979, o Plano Diretor do Metrô carioca previa a cons-

trução de seis linhas. Porém, hoje funcionam apenas duas: Linha 1 
- General Osório (Ipanema) a Saens Peña; e Linha 2 - Botafogo a Pa-
vuna (sendo que entre Botafogo e Central, com 10 estações, a linha 2 
compartilha os trilhos com a linha 1). No total, são 48 km de linhas e 
35 estações, atendendo a 620 mil passageiros. 

Concedido à iniciativa privada em dezembro de 1997 (Consórcio 
Opportrans e, posteriormente, Grupo Invepar), entre 2001 e 2010, o 
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estacas hélice contínuas monitoradas
estacas de deslocamento - ômega

estacas raiz
estacas escavadas de gde diâmetro

paredes diafragma
estacas barrete

tubulões a ar comprimido
tirantes | cortinas atirantadas

solo grampeado | chumbadores
túneis em solo e rocha
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“ A Roca Fundações se orgulha em trabalhar 
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Porto Sudeste LLX
Itaguaí - Rio de Janeiro

Consórcio ARG - CivilPort 
Guimar Engenharia
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atender os Jogos Olímpicos de 2016. No outro extremo da linha, está 
em obras desde o início do ano a estação Uruguai, que dará prolon-
gamento do metrô à Zona Norte da cidade a partir da estação Saens 
Peña. A conclusão desta obra é prevista para 2013.

A expansão do Metrô no Rio rumo à Zona Oeste, chegando até a 
Barra da Tijuca com a nova linha 4, segundo especialistas em enge-
nharia de trânsito, “desafogaria” sobremaneira o fluxo de veículos em 
direção àquela área da cidade. 

São Paulo
Em São Paulo, a expansão da malha metroviária caminha em mar-

cha mais acelerada. Com cerca de 74,3 km de extensão, a rede atende 
a quase 3 milhões de passageiros por dia, o que lhe rendeu o título de 
“metrô mais lotado do mundo”. A linha 4, inaugurada no ano passado, 
ligando as estações Faria Lima e Paulista, foi feita através de uma par-
ceria público-privada (PPP) do governo do Estado com o grupo CCR. 
Depois, mais quatro estações nesta mesma linha foram abertas: Luz, 
República (estas duas neste mês de setembro) Pinheiros e Butantã. 
A linha 4 ainda terá as estações Higienópolis, Oscar Freire, Fradique 
Coutinho, Morumbi e Vila Sônia, que representam a segunda etapa da 
obra, com conclusão total prevista para final de 2014. 

As obras de extensão da Linha 5 (hoje, a linha funciona do Capão 
Redondo a Santo Amaro)  retomou os trabalhos, depois de suspeitas 
de que houve acerto entre as construtoras na divisão dos lotes. Orçada 
em cerca de R$ 4 bilhões, a extensão ligará Santo Amaro a Chácara 
Klabin, na Vila Mariana – o trecho entre as estações Largo Treze e 
Adolfo Pinheiro, que corresponde ao lote 1 da expansão, com obras 
sendo executadas pelas empresas Constran  e Construcap, é o único 
com os trabalhos adiantados. O prazo previsto para o fim total da obra 
é de 44 meses, podendo estar pronta em dezembro de 2014.

Além disso, contrato firmado, no final de julho, entre a Companhia 
do Metrô e o Consórcio Monotrilho Integração, para implantação da 
Linha 17, que será operada por meio de monotrilho, prevê a ligação 
do aeroporto de Congonhas com a rede de trens da capital paulista. 
O investimento para esse projeto, segundo estimativas, é de R$ 3,1 
bilhões. O Consórcio Monotrilho Integração é formado pelas empresas 
Scomi, Andrade Gutierrez e CR Almeida.

O sistema de monotrilho, movido à energia elétrica, se movimenta 
com pneus posicionados sobre o carro e também com pneus laterais 

Rede do metrô do Rio deve ampliar 
com a proximidade da Olimpíada
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segundo semestre de 2013. O trecho Oratório-São Mateus deverá ser 
entregue à população em 2014, e o último trecho (São Mateus-Cidade 
Tiradentes) no final de 2016.

Serão usados 54 trens na linha, com sete carros cada, com interva-
lo entre os trens em funcionamento de 90 segundos.  

O restante da ampliação da malha metroviária de São Paulo en-
contra-se em fase de estudo. 

Carros da linha Amarela, do Metrô-SP, 
que dispensam a presença de operadores 
nas cabines

que dão estabilidade ao veículo. O monotrilho “abraça” a viga-trilha de 
concreto elevada por pilares de até 15 m por onde percorre o modal. 
Toda a estrutura de concreto é pré-moldada, produzida em canteiros 
de obras próximos às linhas.

O primeiro trecho, previsto para ser entregue à população em 2014, 
com 7,7 km de extensão, será entre o aeroporto de Congonhas e a Es-
tação Morumbi, da Linha 9 da CPTM (Osasco-Grajaú). Posteriormente, 
a linha será conectada à Linha 5 na Estação Água Espraiada, à linha 4 
na estação São Paulo-Morumbi e à linha 1 na estação Jabaquara. 

Na linha 17 do metrô de São Paulo, serão usados 72 carros. No 
total, ela deve transportar 252 mil passageiros por dia.

A extensão da linha 2, que ligará Vila Prudente a Cidade Tiraden-
tes, também está obras – conduzidas pelo consórcio Expresso Mono-
trilho Leste, integrado pelas construtoras Queiroz Galvão e OAS, além 
da Bombardier —, no valor total de R$ 2,4 bilhões. O sistema a ser em-
pregado é também o monotrilho. A previsão é de que 500 mil pessoas 
utilizem diariamente a linha.

Com 24,5 km, os trabalhos da extensão da linha 2 estão divididos 
em três etapas: Vila Prudente-Oratório (2,9 km); Oratório-São Mateus 
(10,1 km); e São Mateus-Cidade Tiradentes (11,5 km).

O trecho Vila Prudente-Oratório tem previsão de término para o 

www.revistaoempreiteiro.com.br | 145



146 | O Empreiteiro | Julho 2011

Í n d i c e  d e  A n u n c i a n t e s

146 | O Empreiteiro | Outubro 2011

Acoplation 97    

Aero Portas 77    

AFL Plastic 70    

Alufer 103    

Alvenius 34    

Andaimes Urbe 144    

Anson 79    

Arezza 133    

Betonmac 45    

BMC Hyundai 23    

Bobcat 111    

Bozza 123    

Brazil Road Expo 2012 59    

Britanite 109    

Caimex 132    

Carbinox 48    

CASE 11    

Ciber 31    

Civilport 19/ 29

Cobrapi 52    

Comtrafo Transformadores 15    

Cunzolo 98    

Degraus Máquinas 122    

Doosan Infracore 7    

Engemav 81    

Engemix 85    

Enmac 128    

EPC 49    

Equipo Mining 2012 127    

Espiral 76    

Estrutural 88    

Estub 93    

Expo Estádio 135    

Favale 80    

Fraguamax 121    

Gascom 65    

Grupo Sultepa 129    

Holcim 53    

IFD Controladoria 102    

Intech Engenharia 134    

Itubombas 80    

JCB 61

Lider Aviação 9    

Liebherr 87    

Locguel 37    

Mangels 145    

MCA Tecnologia 89    

Mecan 2ª CAPA

Metso 43    

Mills 75    

Mineradora Morro Azul 62    

Mobil 33    

MW Engenharia 44    

New Holland 4ª CAPA    

Novus Engenharia 66    

Nutribem 63    

PDI Engenharia 71    

Perfbox 84    

Perfil Lider 136    

Poleoduto 131    

Polierg 125    

Pontual Consultores Associados 70    

Pottencial 17    

Raro do Ser Confecções 139    

Rio Infra 107    

Roca 144    

Romanelli 113    

Rudloff 137    

Sany 69    

SCAC 21    

SDLG 119    

SHA Alimentos 108    

Shell 91    

Sienge 105    

Skanska 27    

Solotrat 130    

Sotecal 55    

SP Log 138    

Tardelli 35    

Teckma Engenharia 39    

TeCobI 2012 101    

Temon 3ª CAPA    

Terex 57    

Tetra Assessoria 99    

Thermoambiental 86    

TKR Locação 115    

Tomé 83    

Toniolo, Busnello 25

Totvs 47    

Tropical Comercial Marítima 67    

Urbaniza 36    

Yuchai 41    





NEW HOLLAND. HÁ 60 ANOS 
CONSTRUINDO NOVOS TEMPOS.

TODO MUNDO JÁ SABE QUAL É 
O NOME POR TRÁS DAS MAIS 
IMPORTANTES OBRAS BRASILEIRAS. 
Há 60 anos, desde quando era Fiatallis, a New Holland 
participa das principais obras do Brasil. Todo esse 
know-how a transformou numa das marcas que mais 
entendem a realidade do país. Mas um passado tão 
bem-sucedido não impede a New Holland de ser uma 
empresa moderna, com foco em inovação, pioneira 
em novas tecnologias e equipamentos de ponta. Além 
disso, a New Holland tem uma rede de concessionários 
presente em todos os estados do país. Por isso, ao 
construir, pense em quem tem a força e a tradição de 
uma marca global, com os olhos no futuro. Pense em 
New Holland.

www.newholland.com.br




