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Os atuais sistemas de transporte de massa estão 
aquém das exigências das metrópoles brasileiras
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Projetos de mobilidade urbana: a retomada vem com a 
expectativa da Copa, quando deveriam ser programas contínuos
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O mapa de obras de engenharia e de programas de inves-

timentos exposto ao longo das 482 páginas da edição 500 

Grandes da Construção, do mês passado, de O Empreiteiro 

(OE 499), é um documento importante da atual fase da reto-

mada do crescimento brasileiro. 

O otimismo, resultante dos programas de obras do go-

verno e dos empreendimentos privados em diversas áreas, 

tem sido manifestado em simpósios, feiras de materiais e em 

outros eventos oficiais e setoriais, de que é exemplo, o mais 

recente, o 83º Encontro Nacional da Indústria da Construção 

(Enic), realizado em São Paulo. 

Instigados pelos investimentos dos programas de Acele-

ração do Crescimento (PAC 1 e 2), Minha Casa, Minha Vida, 

disponibilidades de crédito junto ao Banco Nacional de De-

senvolvimento Econômico e Social (BNDES) e outras institui-

ções e pelas obras da Copa, vários empreendimentos estão 

em andamento.   

A atual fase de obras mostra o quanto se deixou de fazer, 

em todo o País, nas últimas décadas. Reconhecemos ser pa-

radoxal que um dos méritos dessa etapa de crescimento seja 

exatamente expor a profundidade abissal de carências de toda 

ordem, que a inação e a falta de investimentos vinham cavando 

sob os nossos pés. 

Alguns exemplos podem jogar um pouco mais de luz nes-

se raciocínio. É o caso do Rio de Janeiro, onde a sinalização 

das possibilidades da Copa e da Olimpíada levou à abertura 

para um programa de modernização da cidade, com as obras 

do prolongamento do metrô, os empreendimentos comer-

ciais e culturais na zona portuária e melhorias em outros 

sítios urbanos. Esse conjunto de iniciativas, que para alguns 

lembraria o ímpeto de Pereira Passos, quando decidiu tornar 

o Rio uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, ainda 

está muito aquém das reais necessidades urbanas locais. 

Em São Paulo tenta-se executar, na medida dos recur-

sos, projetos de mobilidade urbana que se encontravam há 

muitos anos nas gavetas da burocracia municipal e estadual. 

A outra face da moeda do 
crescimento 
                brasileiro

Há obras complementares na cidade e, em seu entorno, pros-

seguem aquelas para a conclusão do Rodoanel, um projeto 

dos anos 1970; o início das obras do monotrilho, da linha 2 

(Verde), do metrô e do Itaquerão, que está nascendo como 

resultado do casamento do dinheiro público e privado, sob a 

promessa de que a Zona Leste vai adquirir outra face, em ra-

zão dos equipamentos urbanos que ali serão realizados para 

justificar a construção da arena na região. 

No Recife, obras absolutamente prioritárias, como a 

expansão do metrô, são retomadas, simultaneamente aos 

projetos que deverão solucionar crônicos problemas de trá-

fego nos principais eixos viários locais. Adicionalmente, em 

função da Copa, está sendo criada até a Cidade da Copa. E 

fala-se, afinal, da construção dos acessos para que Suape, 

com seu plano de expansão, não se isole das demais regiões 

produtivas do Estado. 

Em Salvador, Belo Horizonte, Manaus e em outras cida-

des pelo País afora, estão sendo colocados em andamento 

programas de revitalização urbana. É como se, apenas agora, 

eles fossem descobertos, como necessários.

O importante, nessa fase em que se retomam projetos 

e obras de infraestrutura e de mobilidade urbana, é que te-

nhamos em conta a essencialidade dos programas contínuos 

de investimentos, a fim de que iniciativas desse tipo não se 

percam no meio do caminho e passem a ser lembradas ape-

nas porque eventos nacionais ou internacionais esporádicos 

as estão justificando. 

Caso as administrações públicas não tivessem deixado 

durante décadas que obras prioritárias e outras providências 

no campo da segurança ao cidadão ficassem relegadas ao es-

quecimento, possivelmente as principais cidades brasileiras 

não estariam a exibir o atual cenário de degradação em suas 

áreas centrais. As distorções provocadas pela descontinui-

dade das fases de crescimento são os principais fatores que 

pesam, hoje, no desequilíbrio urbano e nos orçamentos das 

obras necessárias para corrigi-las. 

Projetos de mobilidade urbana: a retomada vem com a 
expectativa da Copa, quando deveriam ser programas contínuos
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Capa: Estádio do Maracanã em obras para 
a Copa do Mundo 2014. 
Foto: Genilson Araújo/Agência O Globo
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Empresa de Tecnologia da Informação 
completa 25 anos no mercado de engenharia 

A 90 Tecnologia da Informação (90t.i), empresa de Belo Horizonte 
(MG), está completando 25 anos de especialização no desenvolvimento e 
fornecimento de softwares para a área de engenharia. Com reconhecimen-
to nacional por seus produtos, a 90t.i está presente em construtoras de 
todo o território nacional. 

Suas principais soluções presente no mercado, os softwares Compor 
90 e Gestor 90, proporcionam melhoria da gestão e controle mais efi ciente 
e detalhado dos processos envolvidos na execução de uma obra. A especia-
lização possibilitou que a empresa pudesse apresentar alguns diferenciais 
em seus sistemas para o atendimento das necessidades específi cas da área. 

O Compor 90 é voltado para a realização de orçamentos e planeja-
mento de obras, sendo utilizado por grandes empresas brasileiras, como a 
Vale e a Petrobras. O sistema também é padrão nas unidades de engenharia 
do Exército brasileiro, além de estar presente em sindicatos de construção, 
prefeituras e órgãos públicos estaduais e federais.

Já o Gestor 90 é o ERP da empresa, desenvolvido com modernas tecno-
logias de software e com uma grande abrangência de recursos e funcionali-
dades, que permitem a obtenção de informações completas e integradas. 

Bomba com lança de 62 m apoia 
reparo na usina de Fukushima

O Grupo Sany cedeu à Tokyo 
Electric Power Company uma 
bomba com lança de concreto de 62 
m de comprimento, cujo valor é de 
cerca de US$ 1 milhão, para injetar 
água nas unidades da Usina Nuclear 
de Fukushima, no Japão. 

O equipamento, modelo 
SY5502THB 62B, entrou em opera-
ção no dia 31 março, injetando água 
para resfriar a unidade de número 
4 da usina. Graças à utilização 
dessa tecnologia, o processo de 
resfriamento foi bem sucedido e 
possibilitou a desativação do reator. 
Apelidada pelos japoneses como 
“girafa gigante”, a bomba rece-
beu dispositivos para monitorar a 
radioatividade, além de uma câmara 
para visualizar o local. A escolha 

do equipamento da Sany foi motivada pelas características técnicas 
e pelo grande alcance, pois o reator possui 46 m de altura e havia a 
necessidade de manter uma distância de 14 m. 

Além disso, os riscos de exposição dos operadores à radiação 
foram mitigados pela criatividade dos engenheiros da Sany, que 
desenvolveram um controle remoto sem fi o. Assim, os operadores 
puderam manusear o equipamento a 2 km de distância da usina. 

O Grupo Sany já esteve engajado em outras causas humanitárias. 
Em outubro de 2010, a empresa enviou um guindaste sobre cami-
nhão, modelo SCC4000, para auxiliar no resgate dos mineiros chile-
nos. No Brasil, mais especifi camente no Rio de Janeiro, as escavadei-
ras da Sany foram alocadas para prestar socorro à região serrana, em 
função das fortes chuvas de janeiro.

Características da bomba com lança 
• Caminhão betoneira com cinco eixos
• Seção da barra RZ-moldada em 5, com amplo alcance e sem 

ângulo morto
• Velocidade rápida de expansão, suporte unilateral adequado 

para construções em locais estreitos
• Sistema de controle de consumo de energia, que alinha a 

potência do motor e carga da bomba, reduzindo o consumo de 
combustível em 20%, em média
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Plaenge constrói 1,3 mil 
habitações no Chile

A construtora Plaenge ingressa no mercado internacional com a 
compra de 51% do capital social da construtora CVPSA do Chile, que 
passará a se chamar Plaenge Chile. A aquisição, segundo a empresa, é 
resultado de estudos e do acompanhamento do mercado chileno da 
construção civil desde 2006, e uma forma de confi rmar a premissa de 
que momentos de crise são ideais para a busca de novas oportunidades.

O diretor do grupo Plaenge, Édison Holzmann, explica que a em-
presa brasileira entrará com a experiência e a tradição que construiu 
ao longo dos últimos 39 anos, e a equipe da CVPSA atuará com o 
profundo conhecimento que tem do segmento imobiliário do Chile. 
Holzmann aponta que o banco de projetos da empresa chilena é for-
mado hoje por treze terrenos em nove cidades diferentes da região 
sul do país. No total, serão construídas 1.381 unidades habitacionais 
- apartamentos e casas - em um prazo de dois anos.

Os trabalhos da Plaenge Chile serão coordenados pelos sócios 
chilenos em conjunto com um executivo do Grupo Plaenge que 
passará a residir no país. “Cabe ressaltar a grande identidade de prin-
cípios e confi ança mútua desenvolvida durante toda a negociação 
com nossos parceiros chilenos”, destaca Holzmann.

Segundo o último ranking das 500 Grandes da Construção, da 
revista O Empreiteiro, a Plaenge fi gura na quinquagésima sétima 
posição, entre as maiores construtoras do País.
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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,
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Novo tipo de perfuratriz 
é lançado no Brasil

A Bristol - Perfuratrizes e Brocas está lançando, no mercado bra-
sileiro, a PR-134, uma perfuratriz hidráulica que pode ser acoplada à 
retroescavadeira e permite grande precisão nas perfurações. O con-
junto, segundo a empresa, é dotado de potência e capacidade para 
ser operado, mesmo com chuva, nos mais diversos tipos de terreno, 
com solos argilosos ou rochosos e com declives.

Perfuratriz Hidráulica PR-134 – Especifi cações

Pull down Deslocamento de 1 m – 10 t

Diâmetro das brocas Até 1.000 mm

Profundidade Até 10 m

Torque 622 kgm / 6.220 Nm

Rotação de trabalho 55 rpm

Empresa oferece diferentes soluções em 
equipamentos para construção

A TIP, empresa especializada na locação de andaimes e escora-
mentos e na prestação de serviços para execução de fôrmas para 
concreto, atua no mercado nacional desde 1987 e já participou de 
cerca de 4 mil obras nas mais diferentes regiões do Brasil.

Entre os produtos que oferece estão: TIPfl ex (escoramento para 
qualquer tipo de fôrma, incluindo o acessório Ômega para lajes ner-
vuradas); TPItech (painéis de fôrma com grande variedade de aces-
sórios e complementos modulados); e TPIsafe (sistema de andaimes 
para fachadas e de torres de serviço).

Rio terá planta para equipamento offshore

Está prevista para outubro a inauguração da primeira unidade 
industrial da Maxen, na região metropolitana do Rio de Janeiro. 
A planta, que será voltada para o mercado de óleo e gás, com 
foco no segmento downstream, dará atendimento ao projeto do 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). 

Com investimento da ordem de R$ 45 milhões, a unidade terá 
capacidade projetada de 800 t/mês e fabricará spools, estruturas 
para equipamento de refi no, como bombas, permutadores e válvu-
las, além de componentes para equipamentos submarinos, como 
árvores de natal molhadas, manifolds e plets.

De acordo com o presidente da Maxen, Luiz Fernando Pugliesi, 
o mercado potencial para a empresa nos próximos cinco anos é de 
cerca de R$ 800 milhões: “Vamos disputar esse mercado com um 
projeto estruturado para uma demanda permanente e não para 
atender uma obra de campo”.

Segundo ele, entre os destaques do investimento, estão as 
linhas de revestimento cladeado, tratamento térmico e curvamen-
to de tubo por indução, com angulação de até 90°. 

Essa será a terceira e maior fábrica da empresa que, 
recentemente, anunciou a instalação de uma unidade em Per-
nambuco, próxima ao polo de Suape. A primeira unidade foi 
construída em Atibaia (SP), há quatro anos, quando atuava 
como distribuidor de tubos. A empresa fatura R$ 100 milhões 
por ano.

Liugong fornece frota para porto no México

A LiuGong Machinery Corp., por intermédio de seu concessionário 
mexicano Ammex, venceu licitação para fornecer 19 máquinas de 
construção e empilhadeiras para o Porto de Guaymas, que se localiza 
no Estado de Sinaloa, no México. O valor da venda foi de aproxima-
damente US$ 900 milhões, conforme anunciado pela empresa. Com 
essa aquisição, o porto passa a contar com 21 equipamentos da 
marca chinesa. 

“Acreditamos que parte de nosso sucesso ao vencer esta lici-
tação não se deu apenas pelo ótimo valor, mas também pela alta 
qualidade das máquinas e pela grande confi abilidade nos serviços 
24 horas por dia, 7 dias por semana. Temos trabalhado durante as 
noites e fi ns de semana para garantir que as máquinas continuem 
funcionando e, dessa forma, temos ajudado essas pás carregadeiras 
a atingirem uma taxa de produção de 98%”, afi rma Rene Zazueta, 
Diretor Geral da Ammex.

No Brasil
A LiuGong também acaba de instalar um Centro de Distribuição e 

Suporte no Brasil, para atender à América Latina. Com essa iniciativa, 
a empresa passa a manter um estoque de peças no País, reforçando o 
seu compromisso de atendimento aos seus clientes.

O CD de peças possibilita que a empresa amplie a prestação 
de serviços aos seus concessionários, ao estocar peças de baixo e 
médio giro, variando desde motores e seus componentes até eixos 
e sistemas de transmissão. O presidente da LiuGong na América 
Latina, Fernando Mascarenhas, lembra que a disponibilidade de 
estoque local aumenta não só a capacidade de atendimento, 
como a agilidade no reparo das máquinas na América Latina, cuja 
demanda e participação de mercado crescem a uma velocidade 
superior a 50% ao ano.
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Pré-moldados agilizam  
Centro de Eventos de Fortaleza

Com previsão de ser entregue ao público em dezembro 
deste ano, o Centro de Eventos de Fortaleza será o segundo 
maior espaço para realização de feiras e eventos do Brasil. 
A área construída de 73 mil m² terá capacidade de receber 
até 30 mil pessoas em um evento, oferecendo cerca de 3.600 
vagas para estacionamento de automóveis. A construção, exe-
cutada pelo Consórcio Galvão/Andrade Mendonça, está distri-
buída em dois blocos, subdivididos em módulos estanques, e 
uma praça de convivência, com área de lazer e gastronomia.

A estrutura do empreendimento foi toda fabricada e 
montada pela T&A Pré-Fabricados com a utilização de peças 
pré-fabricadas de concreto, produzidas na indústria cearense 
da empresa, no município de Maracanaú (CE). “A escolha da 
tecnologia dos pré-fabricados de concreto deveu-se, principal-
mente, ao curto espaço de tempo da construção da estrutura, 
iniciada em janeiro de 2010 e concluída em dezembro do 
mesmo ano”, revela o presidente da T&A, José Almeida.

A obra chama a atenção pelo projeto ousado, pela 
dimensão e, também, pela especificidade de algumas peças 
estruturais. Os pilares têm 28 m de comprimento e, devido 
à impossibilidade de serem transportados da fábrica à obra, 
tiveram que ser divididos em duas partes e unidos por meio de 
solda no próprio canteiro. No total, a obra possui 300 pilares 
de concreto.

Outro quesito interessante foi quanto às lajes alveolares 
fabricados pela T&A. “Tivemos cuidados especiais na produção 
das lajes alveolares porque elas tinham sobrecargas elevadís-
simas, chegando, em algumas situações, a 1.600 kg, e os vãos 
eram grandes, variando entre 10 m e 15 m”, explica Almeida.  

Para suportar essas lajes, foi concebida uma viga especial, 
com 20 m de comprimento. Além da carga de protensão inicial 
aplicada na fábrica, elas receberam outra carga adicional de 
protensão com cordoalha engraxada na obra. “Essas peças 
receberam um reforço extra na armadura de protensão para 
suportar a elevada sobrecarga. Foram utilizadas 90 vigas 
especiais desse tipo em toda a obra”. Algumas vigas especiais 
chegaram a atingir 30t. O volume de concreto total utilizado 
na produção das peças pré-fabricadas da T&A foi de, aproxi-
madamente, 26 mil m³.

Sistema de telepresença permite integração 
entre locais remotos

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), organização social 
responsável pela internet acadêmica brasileira, que interliga mais de 500 
instituições de ensino, pesquisa, saúde e cultura do País, está modernizando 
sua estrutura de comunicação e colaboração com a aquisição de soluções de 
telepresença.

Com áudio e vídeo em alta definição, o novo serviço permite a 
realização de reuniões imersivas, em que os participantes têm a im-
pressão de estar interagindo presencialmente. Além disso, possibilita 
a integração com outros serviços da RNP, como Videoconferência e 
Conferência Web. 

A RNP adquiriu seis salas de telepresença, que estarão disponíveis para 
uso, no segundo semestre de 2011, nos núcleos de telemedicina e telessaú-
de da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (  Uerj) 
e Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), e também no escritório da 
RNP, em Brasília, e na Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), no Rio de 
Janeiro.

A telepresença consiste na disponibilização de salas que poderão ser 
utilizadas pelas organizações que fazem parte da rede acadêmica Ipê, 
operada pela RNP. Caso a instituição tenha sua própria sala de tele-
presença, ela também será beneficiada, pois poderá reservar a unidade 
de controle multiponto (MCU) para viabilizar as múltiplas conexões, se 
necessitar realizar reuniões com várias instituições simultaneamente. O 
sistema, além de incrementar a comunicação, a colaboração e a integra-
ção de diversos projetos, promove economia significativa de gastos com 
viagens – passagens aéreas, diárias de hotéis e alimentação – e evita 
horas perdidas em deslocamentos.

Nas soluções adquiridas pela RNP, as salas têm tecnologia OTX (Open 
Telepresence Experience) em alta definição e consomem 50% menos de 
largura de banda que as similares. A Polycom, fornecedora dos sistemas, 
também dará suporte técnico e manutenção por dois anos.

Distribuição e logística contam  
com nova ferramenta de controle

Uma parceria entre a TOTVS, líder na atividade de desenvolvimento 
e comercialização de software de gestão empresarial integrada e na 
prestação de serviços relacionados, e a SoftSite Mobile, vai integrar os 
sistemas das duas empresas, visando fornecer automação empresarial 
por meio do Portal de Gerenciamento SoftSite. 

Com dispositivos móveis, como palmtops e smartphones, as empre-
sas poderão automatizar suas equipes de venda, que passam a ter acesso 
a diversos aplicativos que, compilados em um painel de gestão, darão a 
mesma visão que teriam em frente à tela do ERP, e ainda com algumas 
ferramentas complementares. 

O usuário tem controle total, por exemplo, sobre suas metas, que 
são atualizadas de acordo com as vendas fechadas. No módulo Gestão 
Comercial Estratégica, um mapa de geolocalização auxilia o acompanha-
mento gerencial das visitas realizadas nos clientes e na visualização dos 
ativos, não ativos e prospects. O GPS mostra, inclusive, onde foram as 
últimas vendas e auxilia na análise de market share por região. 

Para garantir a entrega, a disponibilidade de estoque também é 
acessada de forma online. O software TOTVS passa a contar ainda com 
Monitoramento e Conta Corrente dos Representantes. 
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Mineirão terá amortecedor  
contra impacto da torcida

O estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, deverá ficar livre 
da incômoda vibração de suas arquibancadas com a instalação de 166 
amortecedores à base de TMD (Tuned Mass Dampers, ou amortecedores de 
massa sintonizada). Esse tipo de absorvedor dinâmico, decorrente de tecno-
logia de ponta utilizada em grandes construções fora do Brasil, é novidade 
para os estádios brasileiros e garantirá maior conforto ao público.

Medições feitas durante o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2009 
indicaram que as vibrações do Mineirão estavam 40% acima do limite 
aceitável. De acordo com a National Building Code of Canada (NBC), órgão 
normalizador internacional, a “aceleração da gravidade” (nível de vibração) 
deve estar entre 4% e 7%. No estádio mineiro, esse nível chegava a 9,7%. 
Com os novos dispositivos, a expectativa é obter um índice menor que 5%, 
dentro dos padrões de exigência da Fifa. 

A peça é fabricada conforme a medida da frequência de vibração do 
estádio. Por ser um sis-
tema de alto amorteci-
mento, o TMD absorve 
a vibração e dissipa 
a energia. “Estamos 
implantando o que há 
de mais moderno em 
tecnologia de controle 
de vibrações. A arqui-
bancada passa a ter 
mais conforto. Além 
disso, os amortecedo-
res não prejudicarão 
em nada a visão do torcedor”, explica Ricardo Barra, diretor-presidente do 
consórcio Minas Arena, responsável pelas obras. 

Outra vantagem do sistema é a velocidade na conclusão do trabalho. A 
alternativa convencional, que é o enrijecimento da estrutura, demora cerca 
de um ano para ser concluída. Os amortecedores levam bem menos. 

Cada um dos 166 amortecedores possui dimensões relativamente 
pequenas: 96 cm x 52 cm x 50 cm. Para o tamanho da peça, o peso é 
surpreendente: cada amortecedor tem 630 kg. Porém, não trará carga extra 
relevante, pois representará somente 2% em relação ao peso da estrutura 
que se movimenta durante as partidas.

Rock Center comemora  
20 anos de atuação

A Rock Center está completando 
20 anos de atuação no mercado 
como representante autorizado da 
Atlas Copco, para o Estado de Minas 
Gerais. 

Sediada em Contagem, Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, 
a comemoração coincide com a 
consolidação da distribuidora em 
novos nichos de mercado. A empre-
sa passa a atuar com mais força no 
mercado de britagem móvel da linha 
Powercruscher, no qual já fecharam 
o primeiro contrato com a Solum 
Demolições e Engenharia. 

A Rock Center foi parceira ativa 
da Detronic, empresa responsável 
pela demolição do estádio Minei-
rão, que vai sediar jogos da Copa 
de 2014. Considerado um exemplo 

de obra sustentável, a demolição envolveu diversos modelos de 
rompedores hidráulicos da Atlas Copco, todos eles fornecidos 
pela Rock Center. A engenharia de demolição surpreendeu redu-
zindo o prazo de execução, de 150 para 120 dias. 

Os trabalhos recentes reforçam a ampliação de escopo do 
dealer e explicam o crescimento médio de 25% registrado nos 
últimos três anos. A empresa também credita os resultados ao 
balanceamento de esforços entre os mercados onde atua. “Em 
2008, a crise internacional afetou o mercado de construção de 
forma mais acentuada do que o de mineração, onde temos uma 
forte presença”, avalia o diretor da empresa, Antônio Carneiro 
de Araújo. “Agora, o bom momento de infraestrutura aquece 
novamente vários setores como a construção ou ampliação de 
rodovias”, complementa. 

Com 1,2 mil m² de área construída em sede própria, a Rock 
Center centraliza em Contagem (MG) suas oficinas, almoxarifado 
e área administrativa. 
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 PCH Sete Quedas emprega 
poliéster no conduto forçado

A PCH Sete Quedas, localizada no rio Ibó, 
no município de Juscimeira, no Mato Grosso, 
executada pela S.A. Paulista, empregou no seu 
circuito de geração hidráulica conduto forçado de 
poliéster, reforçado com fibra de vidro (PRFV), no 
lugar de tubulação de aço carbono.

Entre algumas das vantagens dessa mudança, 
segundo a construtora, estão: baixo custo de aquisição e de transporte (cerca de 1/3 do valor 
da tubulação metálica) e características técnicas favoráveis do material (baixo peso, pouca 
rugosidade e vida útil prolongada).

A aplicação do conduto forçado se deu em 1.650 m, com barras de 9 m a 12 m 
de comprimento, com classes de pressão nominais de 4, 10 e 16 kgf/cm2, rigidez SN 
2.500 N/m2, e diâmetros de 2,90 m e 3,00 m.
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Foi uma honra e prazer participar da bela festa (500 Grandes da Construção) - 
Murillo Mendes, presidente da Mendes Júnior Trading.

Quero parabenizar toda a equipe da revista pela edição especial de 50 anos. Ficou 
ótima! Achei muito interessante a linha do tempo de obras da infraestrutura e a ma-
téria da Transposição do Rio São Francisco — Daniela Sonnewend Mendes dos Santos, 
S.A. Paulista de Construções e Comércio.

Cumprimento à revista O Empreiteiro pelos seus 50 anos e pela bela edição do 
mês de maio último, com destaque para a interessantíssima Linha do Tempo da Infra-
estrutura Brasileira. Parabéns! — Reinaldo B. Leiria, Construtora Pelotense.

Parabéns pelo aniversario da revista. Desejo mais 50 anos de sucesso — Roque 
Reis, Case Construction.

Weliton Nascimento e equipe Arezza parabenizam todos os envolvidos neste 
excelente e impecável trabalho (edição especial de 50 anos) – Grupo Arezza.

Parabenizamos e agradecemos o belo trabalho realizado pela equipe da revista O 
Empreiteiro referente à edição e ao evento do anuário do Ranking das 500 Grandes da 
Construção de 2011. Nós � camos honrados em participar dessa grande festa e divulgar 
nossa empresa nesta publicação, que após 50 anos con� rma sua importância no setor 
da Construção Civil — Marcelo Demberg, Conrisks.

A revista O Empreiteiro agradece também as manifestações recebidas pelo trans-
curso dos 50 anos da publicação e pela última edição das 500 Grandes da Construção 
(nº 499) das empresas Constran, Oriente, Teckma Engenharia e Themag Engenharia.

 Fabricante inaugura unidade de tecnologia 
 
Um ano após reestruturação 

interna, o Grupo Menegotti, de Jaraguá 
do Sul (SC), expande sua capacidade 
produtiva na linha de equipamentos. Foi 
inaugurada, recentemente, a unidade de 
Tecnologia para Construção (Mentec). 
A fábrica, que já está em funciona-
mento no município de Schroeder (SC), 
aumenta a participação da empresa 
no mercado da construção, atuando 
especi� camente nas linhas de compac-
tação, movimentação, tecnologia para 
concreto, elevação e ferramentas.

Segundo o diretor superintendente do Grupo Menegotti, 
 Jeferson Santos, a criação da nova unidade de negócios tem 
como objetivo viabilizar a perspectiva de crescimento planejada 
pelo grupo nos próximos anos, juntamente com outros investi-
mentos nas suas unidades.

 Entre 2003 e 2010, o aumento no faturamento do grupo tem 
alcançado uma média anual que supera os 40%. “Este crescimento 
decorre da implementação de um plano estratégico de� nido pela 
Menegotti. Além da linha de betoneiras, na qual a empresa ocupa a 
posição de liderança no mercado brasileiro e possui atuação mundial 
com tradição de exportador, as linhas que compõem a nova unidade 
Mentec também têm se consolidado no mercado”, destaca Santos.

Para este ano, também estão previstos os lançamentos de seis 
novos produtos, visando alta qualidade, alto rendimento e máxima 
segurança e ergonomia ao operador.

Atlas Copco entra no 
mercado nacional de 
geradores

Em evento realizado em agosto 
em sua fábrica de Tamboré, na Grande 
São Paulo, a Atlas Copco anunciou a 
produção de uma nova tecnologia de 
geradores portáteis, que marca sua 
entrada neste mercado no Brasil.

“Mais do que uma linha de gerado-
res estamos lançando um novo conceito 

para o setor: o de produtividade sustentável, representado através 
de um selo que os usuários de nossos geradores poderão utilizar em 
suas obras e parques”, explica Fernando Groba,  Business Line Mana-
ger da Portable Energy Division.

De acordo com Groba, o diferencial dos novos geradores é o 
chassi vedado contra vazamentos, com três pontos de dreno centra-
lizado, que não acumula água, não gera focos para o mosquito da 
dengue, não acumula óleo e � uídos de refrigeração e não contamina 
o solo. 

Outra característica de destaque desses novos produtos é a 
transportabilidade. Por conta de seu tamanho compacto, é possível 
colocar dois geradores e transportá-los lado a lado em um caminhão 
pequeno. Essa tecnologia também possui uma estrutura de içamento 
que facilita o acesso aos equipamentos de manutenção.

Ranking da Engenharia Brasileira 2011 – 500 Grandes da Construção
No Ranking da Engenharia Brasileira, publicado na edição 500 Grandes da Constru-

ção da revista O Empreiteiro de julho de 2011 (nº 499), as informações publicadas sobre 
a Galvão Engenharia e a Delta Construções na página 421, 425 e 428 estão equivocadas. 

A receita operacional bruta da Delta Construções é de R$ 3.023.320.000,00, 
posicionando a empresa na 6ª posição, enquanto que a receita bruta da Galvão 
Engenharia corresponde a R$ 2.422.908.000,00, colocando a empresa na 7ª posição. 

A tiragem completa da edição, de 20 mil exemplares, recebeu uma errata im-
pressa encartada.  No site www.revistaoempreiteiro.com.br, o Ranking da Engenharia 
Brasileira que está no ar mostra no segmento de Construção a Delta Construções na 
6ª posição e Galvão Engenharia na 7ª posição.

O valor correto do Patrimônio Líquido 2010 da Egesa Engenharia, que � gura na 14ª 
posição da página 428 do Ranking, é R$ 454.348.000,00, e da Marquise, 43ª posição da 
página 432, R$ 404.452.000,00.

Edição 497 (Maio/2011)
Na página 92, da edição 487, foi exibida equivocadamente uma foto das 

obras da usina de Jirau, que � ca em Rondônia, para ilustrar matéria que tratava do 
desenvolvimento econômico do Estado de Pernambuco.

Edição 499 (Julho/2011)
Nas páginas 150 e 151 da edição 499, as fotos publicadas são de autoria de  

Bruce Sutherland.

Edição 499 (julho/2011)
Na página 132 da edição 499, referente à Arena Pernambuco (Recife), o 

projeto executivo é da EGT Engenharia. A empresa citada no item projeto, a Fer-
nandes Arquitetos Associados, é subcontratada da EGT Engenharia no serviço de 
arquitetura, paisagismo e comunicação visual. 
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Frase da coluna

“A proposta de uma via elevada para a 
marginal direita do Tietê é racional, na 
medida em que cuida de preservá-la, 
colocando-a a favor de um uso mais 

adequado do que aquele para o qual se presta 
atualmente: ela é totalmente ocupada pelo 

sistema viário em operação”. 
Arquiteto João Valente Filho

A via elevada sobre a Marginal

O projeto da via elevada na marginal direita do Tietê, com tratamento urbanístico local, foi 
considerado viável, na época, em razão da experiência brasileira no uso da tecnologia do concreto

Um aprendizado de país nas lições do geógrafo Aziz Ab´Saber
Ele mantém todas as suas ideias de pé. Defende-

as com unhas e dentes. Pode até ser suscetível de 
dúvidas prévias eventuais. Mas, depois de cotejá-las 
sob os ângulos que a sua ampla cultura geográfica e 
humanística permite, e de tomar a decisão que con-
sidera correta, não há quem possa abalar a estrutura 
de seus pensamentos. 

Assim é o perfil do geógrafo Aziz Ab’Saber, esse 
polêmico cidadão de São Luís de Paraitinga (SP), 
que em outubro próximo completa 87 anos. Autor 
de livros consagrados sobre o Brasil, dentre eles 
Ecossistemas brasileiros;  Amazônia: do discurso a 
praxis e O homem na América Tropical, ele acaba de 
ser indicado, pela União Brasileira de Escritores (UBE), para receber 
o Prêmio Intelectual do Ano (troféu Juca Pato), no congresso que a 
entidade promoverá em Ribeirão Preto (SP), em novembro próximo. 

Reconhecido pelo trabalho realizado ao longo dos anos – já re-
cebeu o Prêmio Internacional de Ecologia de 1998 e o Prêmio Unesco 
para Ciência e Meio Ambiente de 2001 –, o velho Dom Quixote das 
causas brasileiras conferiu à geografia um patamar científico que 
enriquece os estudos do País, nessa área, ao lado das pesquisas de 
seu colega e amigo, falecido em junho de 2001, Milton Santos.

Ambos são responsáveis pela renovação dos estudos da geografia 
no Brasil. E, ambos, demonstraram que essa matéria não se dissocia dos 
grandes movimentos humanos na construção das cidades e das obras 
que são realizadas, do ponto de vista de infraestrutura, para garantir a 
evolução da sociedade. Com Aziz Ab’Saber se aprende que a geografia 
não se resume aos estudos dos elementos físicos, mas vai além disso, 
colocando a condição humana como objeto central no espaço do mundo.

Várias polêmicas marcaram, até hoje, a vida do sábio Ab’Saber. 

Vou citar apenas algumas:
• Em meados de 1970, o governo Paulo Egydio 

Martins pretendia construir o aeroporto interna-
cional em Caucaia do Alto, única reserva florestal 
na zona oeste da Região Metropolitana de São 
Paulo. Era terreno público e não haveria necessida-
de de  desapropriações.  Sondado pela comunidade 
do Embu sobre isso, o geógrafo estudou a região 
e se manifestou: ‘É um absurdo. Estão querendo 
pôr o aeroporto nos altos aplainados de morros 
acidentados, sem considerar a biodiversidade e as 
aguadas ali preservadas...’ Seus argumentos foram 
tão decisivos, que o então presidente Geisel, intei-

rado da controvérsia, acatou a sugestão do geógrafo e o aeroporto 
acabou construído onde hoje está: Guarulhos. 

• Criticou a transposição das águas do rio São Francisco até à 
exaustão, a partir dos projetos iniciais e duvidando da eficácia da 
obra: “... bons projetos são todos aqueles que atendem às expectativas 
de todas as classes sociais regionais, de modo equilibrado e justo, 
longe de favorecer apenas alguns especuladores contumazes.”

• Sobre a proposta do deputado Aldo Rebelo para mudar o então 
Código Florestal:  “O código proposto reflete o desconhecimento do 
deputado e dos governantes sobre a importância da floresta para 
o equilíbrio ambiental e as consequências de uma destruição do 
bioma.”

• Sobre a conferência do clima, em Copenhague: “É uma farsa. 
Em um lugar com mais de 1.000 pessoas para discutir, não pode 
haver debate ou questionamento”.  

• E sobre as discussões, ocas, sobre o meio ambiente no Brasil: 
“Nós precisamos aprender a contestar os idiotas”. 

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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O túnel de Alckmin
O inusitado, nessa história da opção por um túnel de R$ 1,3 

bilhão, em vez de uma ponte estaiada de R$ 1,5 bilhão, na travessia 
Santos-Guarujá, não é sequer a substituição de um projeto por outro, 
mas o longo período em que, sai governo, entra governo, o caso tem 
sido empurrado com a barriga. Documentos mostram que Prestes 
Maia idealizou a travessia, via ponte, em 1947.  Há 64 anos, portanto, 
a questão vem sendo discutida. E continua a não sair do papel. 

Itaquerão
Preparar o entorno 

do Itaquerão, com as 
obras de acesso e urba-
nização necessárias,  não 
será tarefa fácil. Contu-
do, os recursos para isso 
já estariam assegurados. 
O  governo do Estado 
garante que R$ 350 
milhões, para aquele fi m, 
sairão do plano pluria-
nual. Pelo visto, muito 
mais dinheiro correrá na direção da zona leste, para que a arena não 
se transforme em um imenso “elefante branco”.  

Solução para aeroportos
Quando menos se esperava, o governo encontrou o meio bra-

sileiramente clássico para resolver o problema do caos nos princi-
pais aeroportos do País: criou a Comissão Nacional de Autoridade 
Aeroportuária (Conaero), que deverá disciplinar ocupação de salas de 
embarque, monitorar a velocidade das esteiras de bagagens e reduzir 
fi las. Mas a ideia da construção dos puxadinhos continua.  

João Valente Filho
O arquiteto João Valente Filho, falecido dia 21 deste mês (agosto), na 
Bahia, quando participava de um simpósio sobre arquitetura e construções 
sustentáveis, fi cou notabilizado por conta do projeto da ponte estaiada 
Octávio Frias de Oliveira, nova referência urbana da capital paulista. 
Contudo, ele elaborou outros projetos notáveis, incluindo a proposta para 
uma via elevada de 25 m de altura e 20 km de extensão, prevista para a 
marginal direita do Tietê (OE 452 de abril de 2007).

Sinduscon-PE
Gustavo Miranda, presidente do 

Sinduscon-PE, reconhece o papel das 
megaconstrutoras nas obras em anda-
mento em Pernambuco. Admite, porém, 
que as pequenas e médias construtoras, 
que são eficientes, ágeis e empregam 
significativo contingente de mão de 
obra, não poderiam ficar alijadas dos 
grandes contratos. Sobretudo porque, 
quem é grande hoje, “foi pequeno ou 
médio, ontem”. 

Acima do teto
A proposta orçamentária aprovada pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF) para o ano que vem prevê vencimentos de R$ 30,6 mil para os 
magistrados. Atualmente eles recebem R$ 26.725 correspondentes ao 
teto do funcionalismo público. Mas a proposta prevê outras coisas: 
a disponibilidade de R$ 2,8 milhões para construir um prédio para 
abrigar especifi camente a TV Justiça.

UHE Garibaldi 
Foram Iniciadas as obras da Usina Hidrelétrica Garibaldi, loca-

lizada no rio Canoas em Santa Catarina. Ela receberá capacidade 
instalada mínima de 178 MW, deverá produzir 83 MW médios de 
energia elétrica e receberá investimento estimado de R$ 720 milhões.  
A concessão foi obtida pela Triunfo Participações e Investimentos 
(TPI) no leilão de energia de julho de 2010.  A construção está a cargo 
da Construtora Triunfo. Os projetos básicos executivos fi caram sob a 
responsabilidade da Intertechne Consultores. 

Um general no DNIT
O general Jorge Ernesto Pinto Fraxe, indicado para a direção geral do 

DNIT, é engenheiro e já comandou o 1º Batalhão de Engenharia e Cons-
trução do Exército em Caicó, no Rio Grande do Norte. Ele conhece o Brasil, 
suas exigências rodoviárias e ferroviárias e também conhece o funciona-
mento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 

No 83º Enic 
• Presente, nesse encontro da construção, 

no World Trade Center, São Paulo, a velha 
guarda da Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), Luís Roberto Andrade Pon-
te, da Construtora Pelotense e Marco Santana. 
Presente, também, Luís Augusto de Barros, 
ex-vice-presidente do Sicepot-MG, que no 
começo da década de 1980 conquistou um 
prêmio do concurso Criatividade da Engenha-
ria, organizada pelo O Empreiteiro.

• José Alberto Pereira Ribeiro, presidente 
da Associação Nacional de Obras Rodovi-
árias (Aneor) criticou o atual processo de 
elaboração do Orçamento da União. Disse 
que o documento e as emendas parlamen-

tares acabam, sempre, virando objeto de 
negociações políticas complexas; que os 
recursos previstos são cortados e depois 
recolocados e que algumas obras são 
adiadas e, depois, são reapresentadas como 
prioridades. “Essas negociações paralelas 
durante a elaboração do orçamento abrem 
janelas para o infi nito e fazem a nação viver 
grandes sobressaltos”, afi rmou ele. 

Luís Roberto Andrade 
Ponte, da Construtora 
Pelotense

Luís Augusto de Barros, 
ex-vice-presidente do Sicepot-MG

Gustavo Miranda, 
presidente do Sinduscon-PE

dimensoes.indd   19 05/09/2011   10:18:58



20 | O Empreiteiro | Agosto 2011

  
população brasileira, de índole pacífica, está satu-
rada de tanta corrupção e de ver os seus direitos 
ignorados.  Pode estar aí, germinando, a semente 
de uma “primavera verde-amarela”.

Um paralelo sintomático: demonstrações de 
rua articuladas por celular derrubaram os regimes 
arcaicos da Tunísia e do Egito e ameaçam repetir 

o feito na Líbia e na Síria. Esses regimes aparentavam-se sólidos como 
rocha, mas o clamor popular os 
derrubou como se fossem castelos 
de areia.

No Chile, estudantes enfren-
tam a policia nas ruas. A presiden-
te da coalizão socialista, Michelle 
Brachelet, parecia ter consolidado 
as conquistas da democracia chi-
lena.  Ledo engano. Sobrou para 
o presidente Sebastián Piñera, de 
centro-direita, que ganhou as elei-
ções. Eles reivindicam uma “nova 
democracia”.

No Brasil, depois de duas ges-
tões do presidente Luís Inácio Lula da Silva, cujas conquistas de dis-
tribuição de renda são indiscutíveis, a ponto de deixar os partidos da 
oposição desnorteados, assume a presidente Dilma Rousseff, disposta 
a capitalizar um ciclo virtuoso de crescimento -  e quem sabe? - mais 
uma década de poder.

Entretanto, uma série de denúncias de corrupção, que começou no 
Ministério dos Transportes e se alastrou para os ministérios da Agri-
cultura, e mais recentemente, do Turismo, mostrou as conseqüências 
do fenômeno do aparelhamento da máquina administrativa pelos par-
tidos no poder, deixando paralisados os quadros técnicos dos órgãos 
públicos, que foram colocados a reboque dos interesses políticos.

Aquilo que se lê na imprensa diária, de que tal ministério foi en-
tregue ao partido x ou ao partido y, mostra agora como a corrupção 

Inspirando-se na 
“primavera árabe”

Joseph Young

tornou-se arraigada nos órgãos governamentais, cuja história deveria 
estar vinculada à aplicação de recursos públicos para atender às ne-
cessidades da população.

Ao contrário do que se noticia, não são esses órgãos púbicos os 
responsáveis pelo desvio do dinheiro público, mas seus dirigentes, no-
meados para justificar o apoio político dos partidos da base governa-
mental.  A presidente Dilma Rousseff ficou sem o plano B para sair da 
crise e teve que recorrer ao Exército para comandar a rearrumação no 

Ministério dos Transportes.
Os batalhões de Construção e 

Engenharia do Exército possuem 
um currículo invejável de obras 
executadas em condições adver-
sas, nas fronteiras mais remotas 
do País.  Mas, lembramos à presi-
dente Dilma, que não esqueça os 
quadros técnicos desses órgãos 
públicos, que têm experiência e 
competência, e que devem possuir 
também autonomia para atuação 
técnica e gerencial.

Na ilha de fantasia de Brasília, 
os políticos continuam dormindo placidamente, como se estivessem 
sem culpa, convencidos de que certa percentagem dos recursos públicos 
lhes pertence por direito “adquirido”.  Para cada mil denúncias, dentre os 
investigados pela PF, apenas 0,5% chegam a ser condenados.

A população brasileira parece anestesiada pela avalancha de de-
núncias de corrupção. Isso pode ser, ainda, um resquício do propala-
do “rouba mas faz”.  Mas as novas gerações podem não ter a mes-
ma paciência ou tolerância. Elas, que adoram twitar, podem, de um 
momento para outro, articular movimentos de protesto, inspirados 
pela ”primavera árabe”, e resolver mudar a ordem das coisas com as 
próprias mãos. Os políticos podem não acreditar, mas a indignação 
popular ainda deverá criar uma pressão tamanha, capaz de desaguar 
em uma nova era para o País!

A
 A “primavera árabe” acabou com o 

regime de Hosni Mubarak e prosseguiu 

P o l í t i c a
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T
rês discursos deixaram planos, ideias e expec-
tativas pelo meio do caminho da construção, 
depois da passagem do 83º Encontro Nacional 
da Indústria da Construção (Enic), realizado 
este mês (agosto), em São Paulo (SP). 

Primeiro, houve o discurso da presidente 
Dilma Rousseff. Ela garantiu aos empresários 

no World Trade Center, que os problemas gerados atualmen-
te na economia internacional, e que se tornaram agudos em 
Portugal, Grécia e Espanha, possivelmente serão mais dura-
douros do que aqueles ocorridos no período de 2008-2009, 
com a quebra do Lehmann Brothers, nos Estados Unidos. 

Contudo, ela falou aquilo que a platéia ansiava ouvir. Disse 
que o posicionamento do governo brasileiro diante da crise se 
voltará para a preservação das “nossas forças produtivas, nos-
sos empregos e a renda da população”. E garantiu: “Não entra-
remos em recessão. Digo isso não como uma bravata, mas porque 
temos condições de reagir.” A partir daí, as demais manifestações, 
públicas ou privadas, seguiram no mesmo diapasão.

As ideias e planos 
que ficaram marcados depois 
da passagem do evento

Paulo Safady Simão, presidente da Câmara Brasileira da In-
dústria Construção (CBIC), que promoveu o evento, reconheceu 
que o País vive um período de crescimento consistente, com volu-
mes recordes de investimentos e obras por todas as regiões brasi-

leiras. Falou de uma “realidade de pleno emprego, com 
aumento real de salários e com um detalhe importan-
te: o crescimento da presença feminina, algo que está 
mudando a feição de nos canteiros de obras”. 

Afabilidades e afagos à parte, o importante é que o 
83º Enic deixou algumas ideias e informações moldan-
do a opinião de empresários e de outros participantes 
do encontro. Paulo Simão anunciou que a CBIC, em 
conjunto com grupo de organizações representativas 
da iniciativa privada, desenvolveu o Programa de Ino-
vação Tecnológica (PIT), cujo objetivo é difundir as no- www.espiral.eng.br
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Sérgio Watanabe foi otimista, mas deixou 
uma advertência para o governo

vas tecnologias construtivas e modelos de gestão no universo de 
170 mil empresas construtoras formais em operação no País. 

Ele disse que se encontram em fase avançada as negociações 
para a implantação do 1º Parque de Inovação e Sustentabilidade 
no Ambiente Construído do País, a ser instalado no campus da 
Universidade de Brasília, com a participação do Ministério da Ci-
ência, Tecnologia e Inovação; do governo de Brasília, da CBIC e 
de suas entidades fi liadas no Distrito Federal e da empresa britâ-
nica BRE – Buinding Research Establishment. Citou ainda outros 
programas que considera signifi cativos:  o Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e o Programa 
Ciência sem Fronteiras, destinado à formação de novos profi ssio-
nais tanto em nível técnico quanto em nível superior.

Sérgio Watanabe, presidente do Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP), que orga-
nizou o evento, seguiu a mesma linha de raciocínio otimista, asse-
gurando que o segmento tem crescido continuamente desde 2004. 
A média de crescimento naquele período chegou a 4,6% ao ano, e 
se aguarda que ao longo de 2001 ela alcance o patamar dos 5%. 

Reconheceu que a aversão ao risco, a volatilidade nas bolsas 
e a possibilidade de nova recessão mundial podem difi cultar as 

expectativas de maior crescimento, mas acredita que as linhas 
de crédito para o mercado imobiliário serão pouco afetadas. E 
acentuou: “Com responsabilidade, o Brasil precisa administrar 
a crise, para que ela não contamine a confi ança das famílias e 
dos investidores”.  Diferentemente do que já ocorreu em outros 
encontros do gênero, as reivindicações foram poucas e absolu-
tamente pontuais.  

www.espiral.eng.br
Unidades:

BA  (71) 3627-8010 - MG  (31) 3581-3333
ES   (27) 3398-2100 - RJ   (21) 2471-2040

CERTIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA
• ISO 9001 • ISO 14001 • OHSAS 18001

• Andaimes
• Formas
• Escoramento Metálico

• Locação 
• Vendas
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A 
festa de premiação de mais uma edição do 
Ranking da Engenharia Brasileira, realizada 
pela revista O Empreiteiro, que reuniu em São 
Paulo (SP), dia 9 deste mês (agosto) cerca de 
700 empresários, incluindo lideranças seto-
riais de diversas regiões brasileiras, registrou 
um momento histórico: a presença dos enge-

nheiros Murillo Mendes, Sigmundo Golombek, Luíz Fernando dos 
Santos Reis e Antônio Santos Vargas, filho do engenheiro Milton 
Vargas, falecido em julho último. Eles, e também o professor Au-
gusto Carlos de Vasconcelos, receberam o Prêmio “Milton Var-
gas”, diploma honorífico batizado com o nome do engenheiro que 
ajudou a engenharia brasileira a consolidar o pleno domínio na 
arte de construir hidrelétricas.

A abertura dos trabalhos ficou a cargo do diretor editorial 

A premiação este ano das empresas 
do Ranking da Engenharia Brasileira 

juntou ícones da história do setor e 
contou, em vídeo, meio século de obras 

em favor da infraestrutura do País Fo
to

s: 
Re

na
to

 C
ou

to

Encontro reúne 
e narra meio século 
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ÍCONES 
da Engenharia

da revista O Empreiteiro, Joseph Young, para quem a engenha-
ria brasileira, responsável pela construção da infraestrutura de 
que o País dispõe, hoje, e a partir da qual moldou uma imagem 
de capacitação internacionalmente reconhecida, não pode fi car 
arranhada pelos escândalos constatados em órgãos públicos, no-
tadamente no Ministério dos Transportes. 

Em seu discurso, que norteara o editorial da revista 499 e que 
apresentava o último Ranking da Engenharia Brasileira, lançada 
na ocasião, ele frisou ser necessário que uma verdade, cristalina, 
seja amplamente disseminada, até fi xar-se, como uma marca, 
na consciência coletiva: a população, nos centros urbanos ou no 
campo, nas mais diferentes atividades, sendo esta ou as próximas 
gerações, é a maior vítima de toda e qualquer corrupção pratica-
da sob as mais diferentes artimanhas.  

O dinheiro público, objeto da sanha dos que optam pelo cami-

nho do enriquecimento ilícito a qualquer custo, jamais deve ser 
desviado de sua destinação específi ca: servir ao público via con-
trapartida do oferecimento de serviços de qualidade ou mediante 
a execução de obras de infraestrutura que vão proporcionar ga-
rantia ao crescimento do País. Qualquer desvio, mínimo que seja, 
dos recursos do erário, é crime de lesa-cidadão ou lesa-pátria. 

O diretor editorial da revista lembrou o livro Dois Brasis, re-
centemente publicado pelo Sindicato Nacional da Indústria da 
Construção Pesada (Sinicon), que traz vários exemplos da impor-
tância da infraestrutura nas mais diferentes regiões brasileiras. 
O livro registra que, aonde a infraestrutura chega com estradas, 
ferrovias, saneamento, habitação, energia, a vida se ilumina e 
a esperança renasce. Citou até o episódio de uma família que 
morava às margens de um igarapé, em Manaus (AM), cuja vida se 
transformou, a partir do momento em que, por conta do Progra-

A mesa que instalou os trabalhos sob o 
cenário histórico da evolução da revista
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ma Social e Ambiental dos Igarapés (Prosamim), foi transferida 
de uma palafi ta, para uma casa de alvenaria. É que, segundo 
ele, no rastro das obras de infraestrutura, a engenharia ajuda 
a construir cidadania. 

Joseph Young considerou inaceitável que empresas de enge-
nharia, detentoras dos níveis mais altos de tecnologia constru-
tiva aqui e no exterior, tenham de se sujeitar à condição de uma 
máquina política e administrativa viciada, que não conseguiu 
renovar seus usos e costumes, desde o Império. E conclamou 
as diversas entidades setoriais a trabalharem unidas para for-
jar uma imagem que não possa ser manchada pela endemia da 
corrupção. 

Outras manifestações corroboraram o teor do discurso de 
abertura dos trabalhos. O engenheiro Murillo Mendes, presidente 
da Mendes Júnior Trading, e que antes fora presidente da Cons-
trutora Mendes Júnior, pioneira em diversas obras de infraestru-
tura no Brasil e no exterior, disse, ao agradecer a homenagem que 
recebeu: “Temos a convicção de que não se tem um país forte, 
sem engenharia forte.” A recíproca, nesse caso, é verdadeira. 

E Luíz Fernando dos Santos Reis, presidente do Sinicon, sen-
sibilizado pela homenagem que recebeu pela luta que vem tra-
vando, há 15 anos, em favor da infraestrutura brasileira, afi rmou 
que o Brasil, hoje, não tem problemas graves de recursos para as 
obras que se encontram em andamento, tanto aquelas do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento (PAC 1 e PAC 2), quanto 
aquelas do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Ele reconheceu que atualmente vive-se uma situação dife-
rente em relação aos outros anos, quando minguaram os recursos 
que o governo destinava para rodovias, ferrovias, outros modais 
de transporte e também para habitação e saneamento. “O que 
ocorre hoje”, disse ele, “e que me deixa profundamente frustrado, 
é que o governo não tem capacidade de gestão para tocar as obras 
que ele próprio contrata. O governo dispõe de meios para fazer as 
obras, mas não tem capacidade gerencial para implementá-las.” 
Luís Fernando propôs uma unidade maior, por parte das entida-
des, para encarar tais problemas e dialogar com o governo.

ÍCONES DA ENGENHARIA BRASILEIRA
O prêmio tradicionalmente concedido na oportunidade da di-

vulgação do Ranking da Engenharia Brasileira recebeu, este ano, 
o nome do professor Milton Vargas, falecido em julho último aos 
92 anos. A homenagem lhe foi prestada em reconhecimento ao 
trabalho que ele realizou em favor da engenharia, ao longo de 
uma trajetória dedicada à arte de projetar empreendimentos hi-
drelétricos. Ele foi um dos fundadores da Themag Engenharia.  
Receberam o Prêmio Milton Vargas: 

• Antônio Santos Vargas, fi lho do professor Milton Vargas;
• Murillo Mendes, que teve papel pioneiro na abertura do 

mercado externo aos serviços da  engenharia brasileira, em espe-
cial na Mauritânia e no Iraque;

• Augusto Carlos de Vasconcelos, engenheiro calculista e que 
tem contribuído bastante para a difusão da engenharia, sobretu-
do através de sua obra escrita;

• E Sigmundo Golombek, pioneiro no segmento da consulto-
ria de projetos de fundação.  

O VÍDEO, UMA HISTÓRIA
Vídeo, apresentado previamente à abertura dos trabalhos, 

com fotos de capa de O Empreiteiro desde as suas primeiras 
edições, e imagens de várias das reportagens elaboradas ao 
longo do tempo, mostrou a trajetória de 50 anos da revista. 
Foi um documentário que, além de apresentar meio século da 

Nildo Carlos Oliveira entrega placa comemorativa para 
o fi lho do prof. Milton Vargas, Antonio Santos Vargas o fi lho do prof. Milton Vargas, Antonio Santos Vargas 
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engenharia brasileira, expôs a importância do jornalismo es-
pecializado na documentação de fatos, obras e personagens 
dessa história. No fi nal do evento, em nome de todos os co-
laboradores da revista O Empreiteiro, o editor Nildo Carlos 
Oliveira entregou placa comemorativa pelos 50 anos da publi-
cação ao diretor editorial Joseph Young.

A ocasião foi marcada ainda pela entrega de homenagem à 
empresa do setor que se destacou pela valorização de inciativas 
voltadas à Responsabilidade Social. Neste quesito, a premiada 
foi a Construtora Tardelli, de Itapetininga (SP), que lançou pro-
jeto de habitação para seus colaboradores, contando com re-
cursos da Caixa Econômica Federal através do programa Minha 
Casa, Minha Vida. Dezenas de casas já foram entregues e outras 
ainda deverão ser iniciadas. O presidente da empresa, José Car-
los Tardelli, foi pessoalmente receber a homenagem.

Lélio de Souza Júnior, diretor corporativo da Totvs, também 
discursou e ressaltou o papel das empresas de construção e en-
genharia para o desenvolvimento do País.  

A seguir, apresentamos as empresas premiadas por categoria 
durante o evento do Ranking da Engenharia Brasileira e entre 
parênteses o representante da empresa que recebeu em mãos 
a premiação realizada pela revista O Empreiteiro — uma placa 
comemorativa e estatueta patrocinada pelo Grupo Pottencial.

CONSTRUÇÃO
Norberto Odebrecht (diretor Antonio Carlos de Faria), MRV 

Engenharia (diretor Eduardo Barreto), Construcap (diretor Félix 
Nunes de Queiroz), ARG (diretor Orlando Araújo), Direcional En-
genharia (diretor Paulo Flaquer), Racional Engenharia (vice-pre-
sidente Marcos Santoro), Fidens Engenharia (diretor-presidente 
Rodrigo Alvarenga Franco), Toniolo Busnello (diretor Rui Tonio-
lo), Hochtief do Brasil (presidente do conselho administrativo 
André Glogowsky), Sertenge (diretor Erick Fialho de Queiroz), 
Construtora Ferreira Guedes (diretor Erasto Messias da Silva 

Júnior) e Esse Engenharia (presidente João Batista Dantas de 
Medeiros).   

MONTAGEM MECÂNICA E 
ELÉTRICA INDUSTRIAL

UTC Engenharia (diretor-superintendente Ricardo Pessoa), 
MPE (diretor-superintendente Adagir Abreu), Tomé Engenharia 
(presidente Carlos Alberto de Oliveira e Silva) e TKK Engenharia 
(direto Rodrigo Kifer Amorim).

PROJETOS E CONSULTORIA
Concremat Engenharia (presidente João Carlos Viegas), ATP 

Engenharia (presidente José Theodozio Netto), Guimar Engenha-
ria (presidente Heródoto Ferreira Monte), ECM Projetos Indus-
triais (diretor-administrativo Pedro Eduardo da Cunha Pereira), 
Enger Engenharia (vice-presidente Humberto Silva Neiva) e Nú-
cleo Engenharia (presidente Ricardo Gomes).   

SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA
RIP Serviços Industriais (presidente José Marcos Silvestre), 

Geosonda (presidente Clovis Salioni Júnior) e Fabio Bruno Cons-
truções (diretor Giordano Bruno Pinto). 

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Construtora Tardelli (presidente Carlos Tardelli).

PATROCINADORES E APOIADORES
Foram co-patrocinadores desta solenidade — Grupo Potten-

cial, New Holland, TOTVS, Gerdau, Arezza, Solaris e Mecan e Loc-
guel.   As seguintes entidades apoiaram o evento – Sinicon, Sina-
enco BA/CE/SP, Abemi, CBIC, Aneor, Sinduscon BA/CE/DF/PE/MG/
SP, Sinicesp, Abratt, Aeerj, Sicepot MG/PR/RS, Apeop, Instituto 
de Engenharia, ABCR, ABMS, Abece, Abcon, Abdib, Secovi, Fiabci/
Brasil, Asbea e Ademi BA/PE.

28 | O Empreiteiro | Agosto 2011

Os homenageados Murillo Mendes, Sigmundo Golombek (à direita, ao lado de Carlos Maurício, pres. da Abemi) e Luiz Fernando dos Santos ReisOs homenageados Murillo Mendes, Sigmundo Golombek (à direita, ao lado de Carlos Maurício, pres. da Abemi) e Luiz Fernando dos Santos ReisOs homenageados Murillo Mendes, Sigmundo Golombek (à direita, ao lado de Carlos Maurício, pres. da Abemi) e Luiz Fernando dos Santos ReisOs homenageados Murillo Mendes, Sigmundo Golombek (à direita, ao lado de Carlos Maurício, pres. da Abemi) e Luiz Fernando dos Santos Reis

P r e m i a ç ã o  |

evento 500.indd   28 05/09/2011   10:24:34



evento 500.indd   29 05/09/2011   10:24:36



30 | O Empreiteiro | Agosto 2011

1 2

4 5

3

6

7 8

10 11

9

12

13 14 15

P r e m i a ç ã o  |

evento 500.indd   30 05/09/2011   10:24:51



www.revistaoempreiteiro.com.br | 31

16

18

17

19

20

22

21

23

24 25

1 – Fernando Coura, vice-presidente da Fiemg, e 
Antonio Carlos de Faria, da Odebrecht.

2 – Aluísio Guimarães Cupertino, pres. do 
conselho do Sinicesp, e Eduardo Barreto, 
da MRV.

3 – Luciano Amadio, pres. da Apeop, e Félix 
Nunes de Queiroz, da Construcap. 

4 – Orlando Araújo, da ARG.
5 – Joseph Young, diretor editorial de O 

Empreiteiro, e Paulo Flaquer, da Direcional.
6 – Arsênio Negro Júnior, pres. da ABMS, e 

Marcos Santoro, da Racional. 
7 – Jéferson Dias, diretor da Abece, e Rodrigo 

Alvarenga Franco, da Fidens.
8 – Rui Toniolo, da Toniolo Busnello.
9 – Aluízio de Barros Fagundes, pres. do 

Instituto de Engenharia, e André 
Goglowsky, da Hochtief.

10 –Joseph Young, diretor editorial de O 
Empreiteiro, e Erik Fialho de Queiroz, da 
Sertenge. 

11 – Carlos Quick, pres. do Grupo Pottencial, e 
Erasto Messias da Silva Júnior, da Ferreira 
Guedes.

12 – Lélio de Souza Júnior, diretor da TOTVS, e 
João Batista Dantas de Medeiros, da Esse.

13 – Mauro de Paula, gerente da Gerdau, e 
Ricardo Pessoa, da UTC. 

14 – Wellington Nascimento, pres. da Arezza, e 
Adagir Abreu, da MPE.

15 – Joseph Young, diretor editorial de O 
Empreiteiro, e Carlos Alberto de Oliveira e 
Silva, da Tomé.

16 – Rodrigo Kifer Amorim, da TKK. 
17 – Joseph Young, diretor editorial de O 

Empreiteiro, e João Carlos Viegas, da 
Concremat. 

18 – Carlos Mauricio Lima de Paula Barros, pres. 
da Abemi, e José Theodozio Neto, da ATP.

19 – Heródoto Ferreira Monte, da Guimar.
20 – José Fernando Coura, vice-presidente da 

Fiemg, e Pedro Eduardo da Cunha Pereira, 
da ECM. 

21 – Aluísio Guimarães Cupertino, pres. do 
Conselho do Sinicesp, e Humberto Silva 
Neiva, da Enger.

22 – Luciano Amadio, pres. da Apeop, e Ricardo 
Gomes, da Núcleo. 

23 – José Alberto Pereira Ribeiro, pres. da Aneor, 
e José Marcos Silvestre, da Rip Serviços.

24 – Arsênio Negro Júnior, pres. da ABMS, e 
Clovis Salioni Júnior, da Geosonda.

25 – Marco Borba, diretor da New Holand, e 
Giordano Bruno Pinto, da Fabio Bruno. 

26 – Genuir Basso, diretor da Shark Máquinas, e 
Carlos Tardelli, da Tardelli.

26
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O troféu entregue às empresas premiadas 
foi patrocinado pelo Grupo Pottencial
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A 
partir do Ranking da Engenharia Brasileira 
2011, publicada na edição 500 Grandes da 
Construção, da revista O Empreiteiro, fo-
ram selecionadas 29 empresas de destaque 
nos segmentos de Construção, Montagem 
Mecânica e Elétrica Industrial, Projetos e 
Consultoria, Serviços Especiais de Enge-

nharia e Responsabilidade Social, que recebem na solenidade 
para este fim — leia matéria nesta edição sobre o evento — 
placa comemorativa pelo feito e um troféu patrocinado pelo 
grupo Pottencial. New Holland, Tovs, Gerdau, Arezza, Solaris 
e Mecan e Locguel são outros patrocinadores do evento. To-
das as demais empresas listadas no Ranking da Engenharia 
Brasileira receberão por meio de correspondência diploma 
relativo à participação no levantamento.

A seguir, apresentamos a lista das empresas de destaque do 

Destaques 
das empresas 
PreMiadas

Ranking da Engenharia Brasileira e os projetos e iniciativas im-
portantes que algumas delas realizam no mercado. 

construção — Norberto Odebrecht, MRV Engenharia, 
Construcap, ARG, Direcional Engenharia, Racional Engenha-
ria, Fidens Engenharia, Toniolo Busnello, Hochtief do Brasil, 
Sertenge, Construtora Ferreira Guedes, Oriente Construção 
Civil e Esse Engenharia.   

Montagem Mecânica e elétrica industrial — UTC Engenha-
ria, MPE, Tomé Engenharia e TKK Engenharia.

Projetos e consultoria — Engevix Engenharia, Concremat 
Engenharia, ATP Engenharia, Guimar Engenharia, ECM Proje-
tos Industriais, Enger Engenharia e Núcleo Engenharia.   

serviços especiais de engenharia — RIP Serviços Indus-
triais, Codeme Engenharia, Geosonda e Fabio Bruno Cons-
truções.

responsabilidade social – Construtora Tardelli.

partir do Ranking da Engenharia Brasileira Ranking da Engenharia Brasileira e os projetos e iniciativas im-
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construção
Investimento de  
R$ 84 milhões no 
maior empreendimento 
imobiliário de Franca

A MRV Engenharia está construindo o maior empreendimento 
de condomínios fechados de Franca (SP), o Franca Garden. A ini-
ciativa contará com 1.408 unidades e está sendo erguido em uma 
área de 119.000 m². O residencial oferecerá imóveis com todas as 
vantagens do programa Minha Casa, Minha Vida.

O Franca Garden é um condomínio fechado vertical moder-
no, com total infraestrutura de segurança. A área de lazer será 
composta de salão de festas, playground, espaço fitness, tenda 
gazebo, quadra gramada, salão de Jogos e até um pomar com 
frutas diversas.

A construção do maior empreendimento já lançado em Fran-
ca está sendo erguido no bairro Santa Cruz, que conta com com-
pleta infraestrutura comercial e várias vias de acesso. A região é 
considerada pelo setor imobiliário como área de grande potencial 
de expansão e de valorização. Para incrementar ainda mais o lo-
cal, a MRV investe na melhoria do entorno dos condomínios com 
implantação de paisagismo, construção de passeios, plantio de 
árvores e adoção de canteiros e praças.

A execução de empreendimento está gerando mais de 600 
empregos diretos e outros 200 indiretos.

Refinaria de  
Capuava reduzirá  
emissão de enxofre 

Está em fase de conclusão o contrato para a construção da 
unidade de Hidrotratamento de Instáveis da Refinaria de Capua-
va (Recap), da Petrobras, localizada no município de Mauá (SP). A 
obra, que tem como objetivo final a redução de enxofre presente 
no óleo diesel e gasolina distribuídos para a Grande São Paulo, 
está sendo executada pela Construcap, em regime de EPC, e inte-
gra o projeto de modernização da Recap. 

Além do Hidrotratamento de Instáveis, a unidade fará o Tra-
tamento de Águas Ácidas, Geração de Hidrogênio e Hidrodessul-
furização de Nafta Craqueada a partir do refino dos combustíveis 
da Recap. A previsão de entrega da obra é novembro de 2011. 

As novas instalações fazem parte da carteira de Hidrotrata-
mento da planta de refino, visando atender às exigências do mer-
cado internacional e à legislação nacional relativas à redução do 
teor de enxofre nos derivados de petróleo. No foco está o com-
promisso da Petrobras com as metas estabelecidas pelo Protocolo 
de Kyoto. Ao término da obra, a Recap entregará óleo diesel com 
50 partes de enxofre por milhão (ppm) e gasolina com 30 ppm.

Responsável desde a elaboração do projeto executivo até o 
condicionamento das unidades, a Construcap executou as obras 
civis e elétricas, a montagem de tubulações e equipamentos, 
além do pré-comissionamento, apoio ao comissionamento, pré-
operação, partida e operação assistida da planta.

Foram usadas na montagem, entre tubos e conexões, mais de 
2 mil t de materiais, e mais de 3,3 mil t de equipamentos está-
ticos (195 unidades) e rotativos (81 unidades). A obra consumiu 
também 146 km de cabos elétricos e 246 km de cabos de instru-
mentação. Foram utilizados ainda 20.750 m³ de concreto e 2.450 
m³ de concreto pré-moldado.

P e r f i l 
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Porto do Açu  
vence mais uma etapa

A ARG comemorou, no dia 6 de 
junho, a cravação da última estaca 
do píer de minérios, do superporto 
do Açu, localizado em São João da 
Barra, no norte do Estado do Rio 
de Janeiro. Foram 1.104 estacas 
cravadas, de concreto protendido 
e mistas em concreto protendido e 
tubulares metálicas, com diâmetro 
de 800 mm, em comprimentos va-
riando entre 48 e 92 m.

Os serviços executados en-
globam a construção da ponte de 

acesso com extensão de 2,9 km e 26,6 m de largura, um píer de rebocadores com 168 
m de extensão e 50 m de largura, píer de 442 m de extensão e 23 m de largura para 
atracação dos maiores navios do mundo.

Utilizando uma tecnologia de ponta e pela primeira vez aplicada no Brasil, a cons-
trução do quebra-mar em enrocamento com 3.780 mil t de pedra é protegida por 22 mil 
blocos de concreto Core-Loc, de 3,9 m3.

A obra encontra-se hoje com o cronograma adiantado, com excelentes índices de 
sustentabilidade e al-
tos níveis de controle 
e gestão de quali-
dade, necessários a 
um empreendimento 
deste porte, o que 
garante segurança 
ao contratante, a LLX 
Minas Rio – empresa 
do grupo EBX e Anglo 
American.

Construir 8.895  
apartamentos em 27 meses

A Direcional Engenharia é a responsável pela construção do maior empreendi-
mento do programa Minha Casa, Minha Vida. Lançado em junho de 2010 na cidade 
de Manaus (AM), o “Meu Orgulho” atenderá famílias com renda mensal de até 3 
salários mínimos. A primeira etapa, cuja entrega será ainda este ano, conta com 
3.511 unidades. Na segunda fase são mais 5.384.

O projeto tem um grande desafio logístico: serão construídas 8.895 unidades 
habitacionais em 27 meses. Para atingir este resultado, a empresa utiliza o modelo 
industrializado com paredes de concreto e formas em alumínio. Atualmente, são 
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construídos 14 apartamentos por dia. 
A obra está sendo realizada em uma área de 1.695.608 m², 

no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus. Seguirá o 
conceito de bairro planejado, com infraestrutura de lazer e 
equipamentos comunitários como escola, posto de saúde, 
centros comerciais etc. A Direcional Engenharia trabalha 
com equipe própria e gera aproximadamente 4,5 mil empre-
gos na capital do Amazonas.

Completando 30 anos no mercado imobiliário, a Direcio-
nal Engenharia se consolida como uma das maiores constru-

toras e incorporadoras do Brasil, destacando-se principal-
mente no segmento de habitação popular. Ao longo de três 
décadas, a Direcional já construiu ou incorporou uma área 
superior a 3,5 milhões de m² e entregou e/ou incorporou 
mais de 40 mil unidades. Em 2010, a companhia registrou 
lucro ajustado recorde de R$ 176,4 milhões e lançou R$ 1,1 
bilhão em Valor Geral de Vendas, que correspondem a 12.364 
unidades. No ano passado, a companhia adquiriu terrenos 
com potencial de venda de R$ 2,3 bilhões, representando 
13.448 unidades.
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Parque Logístico  
Centeranel Raposo

O Parque Logístico Centeranel Raposo, primeiro projeto lo-
gístico do portfólio imobiliário da Racional Engenharia, possui 
investimento e gestão própria da companhia. O complexo está 
em operação desde o final de 2010 e possui ao todo 105,7 mil 
m² de área construída, três edifícios subdivididos em unidades 
modulares e áreas de apoio, com investimento total de R$ 250 
milhões. 

Criado nos moldes dos grandes parques industriais de logísti-
ca, considerando localização, tecnologia, flexibilidade na locação 

de espaço e sustentabilidade, o complexo está localizado em um 
terreno de 180 mil m². O empreendimento possui flexibilidade na 
locação de espaços - módulos a partir de 1.723,95 m², podendo 
chegar a 50.594,68 m².

O parque está em processo de obtenção da certificação de susten-
tabilidade do Leed (Leadership in Energy and Enviromental Design).

O Parque Logístico Centeranel Viracopos, que também faz 
parte do portfólio imobiliário da empresa, é o próximo projeto a 
ser desenvolvido pela Racional Engenharia, como parte da am-
pliação da atuação da empresa no setor de logística. 

Com investimento de R$ 150 milhões, o complexo será construído 
no próximo ano, em Indaiatuba (SP), em um terreno com aproximada-
mente 172 mil m², sendo que 90 mil m² serão de área construída.
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De olho no futuro
Transparência, equidade, prestação de contas e responsabilida-

de corporativa. A adoção de práticas alinhadas aos quatro pilares 
da Governança Corporativa vem sendo cada vez mais difundida 
entre empresas que estão comprometidas com a perenidade dos 
negócios. É o caso da Fidens, empresa mineira de engenharia com 
atuação nos mercados de construção pesada,  infraestrutura, rodo-
vias, mineração, energia e óleo e gás, que elegeu, no último dia 4 
de agosto, seu novo diretor-presidente.

Quem assumiu a cadeira foi o ex-diretor executivo comercial da 
empresa, Rodrigo Franco, que, com oito anos de casa, reforça seu com-
promisso com o crescimen-
to dos negócios. “Surpre-
ender positivamente nosso 
cliente é uma das nossas 
premissas e só conseguire-
mos fazer isso se estivermos 
com os olhos voltados para 
o futuro”, avalia. Depois de 
passar pelo assessment da 
Hay Group do Brasil, Ro-
drigo Franco foi eleito pelo 
conselho de administração, 
mais alto órgão de toma-
da de decisão da empresa, 
composto por acionistas e 
conselheiros externos.

A posse do diretor-
presidente marcou uma 
nova etapa no amadure-
cimento das práticas de 
governança da Fidens, que, desde 2010, vem fortalecendo seu 
processo de tomada de decisões. “Temos tido apoio e orienta-
ção de uma consultoria especializada, o que nos dá segurança 
e certeza de que estamos no caminho do crescimento. Nossos 
resultados são a melhor demonstração disso: nos últimos oito 
anos, a evolução média da receita da Fidens foi de 47% ao ano”, 
expõe Fernando Frauches, acionista e presidente do conselho de 
administração da empresa.

Com foco no 
setor da mineração

Um dos setores que mais têm exigido investimentos privados nos 
últimos anos no Brasil é o de mineração. De acordo com o diretor da 
Toniolo Busnello, Humberto César Busnello, entre os motivos para 
que isso aconteça estão: “A forte demanda mundial do minério de 

ferro puxada, principalmente, pela China, e a grande valorização do 
ouro face às incertezas do futuro da economia mundial”. Segundo o 
executivo, projetos com grandes investimentos foram viabilizados e 
outros, da mesma forma, foram ampliados.

Diversos outros minerais tiveram suas produções aumentadas 
para suprir as necessidades da demanda da indústria nacional. Neste 
contexto, “que deverá ter um ciclo longo”, a Toniolo Busnello proje-
tou em seu planejamento estratégico investimentos em equipamen-
tos, em especial para obras subterrâneas, e em capital humano, para 
poder atender e suprir às necessidades dos seus clientes.

O diretor da empresa destaca também que, nesse cená-
rio, “segurança, qualidade de serviços e produtividade são 
premissas na execução de qualquer projeto que a Toniolo 
Busnello participa”.

Edifício ECO Berrini, um 
marco de sustentabilidade

O empreendimento green building, localizado no número 1.400 
da Avenida Luiz Carlos Berrini, no Brooklin, São Paulo, uma das 
regiões mais valorizadas da cidade, se tornou referência em sus-

O NOME QUE ESTÁ POR TRÁS 
DAS PRINCIPAIS OBRAS BRASILEIRAS 
TEM UMA REDE DE CONCESSIONÁRIOS 
PRESENTE EM TODO O PAÍS.
Há 60 anos, a New Holland está presente nas principais 
obras brasileiras. Durante todo esse tempo, tornou-se uma 
das marcas mais confi áveis do mercado de construção civil, 
não só por seus produtos cada vez melhores e inovadores, 
mas também pela qualidade de seus serviços e pela total 
assistência que presta aos seus clientes. Hoje a New Holland 
tem uma rede de concessionários presente em todos os 
estados do país, que oferece serviços especializados e 
técnicos altamente capacitados para resolver com rapidez e 
efi ciência qualquer problema que você tiver. Por isso, quando 
for construir, pense em um nome que há seis décadas está 
sempre perto de você. Pense em New Holland. 

NEW HOLLAND. HÁ 60 ANOS 
CONSTRUINDO NOVOS TEMPOS.

O NOME QUE ESTÁ POR TRÁS 

www.newholland.com.br
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tentabilidade, arquitetura e engenharia. Com pouco mais de 100 
mil m2, este edifício com 35 andares e alto padrão de qualidade, 
apresentou dificuldades proporcionais à importância do projeto. 

Nesta obra foi aplicada a engenharia de valor, que visa 
identificar e eliminar os gastos e aumentar valor para o 
cliente, onde foram implantadas ações, como: utilização de 
um mastro de lançamento de concreto para grandes volu-
mes; a construção da estrutura com mão de obra própria; 
montagem da fábrica de assemblagem dos perfis para exe-
cução dos caixilhos no 1º subsolo da obra; a utilização de 
banheiros prontos, que reduziram a mão de obra de acaba-
mento e supervisão, entre outros.  

O empreendimento possui pré-certificação LEED (Leader-
ship in Energy and Environmental Design) na categoria Pla-
tinum, o que significa que em todo o processo construtivo 
foram criadas soluções que permitem reduzir os impactos 
ao meio ambiente, como, por exemplo, o desvio de 75% dos 
resíduos gerados de aterros, reutilização de água dos chuvei-
ros dos vestiários, controle de saída de sedimentos para as 
ruas do entorno, controle de produtos com baixa emissão de 
composto orgânico volátil etc.
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Para garantir o prazo de execução de dois anos, houve ainda 
a necessidade de um planejamento criterioso, como o funciona-
mento do canteiro em sintonia com a produção, uma vez que o 
terreno ficou todo tomado pela obra; a montagem de um depó-
sito externo de apoio à obra, para que os principais materiais, 
especialmente o aço, fossem estocados e transportados diaria-
mente para o atendimento do cronograma, optando-se construir 
a fachada ao mesmo tempo em que se executava a estrutura.

Industrialização da 
construção imobiliária

A busca pela racionalização da construção habitacional tem sido 
possível pelo maior índice de industrialização nos canteiros de obras.

Hoje, o sistema de construção em alvenaria de bloco estru-
tural da Serteng tem se tornado mais rápido e de menor custo, 
quando agregado no canteiro de obras a fabricação dos blocos 
estruturais e a pré-moldagem das vigas, das lajes e das escadas. 
O canteiro transforma-se em uma pequena indústria, sendo, por-
tanto, mais organizado e produtivo. A qualidade é acompanhada 

em cada fase do processo de produção e atestada por um labora-
tório também é parte integrante da iniciativa.

Na primeira fase (fabricação), os blocos, em especial, recebem 
cura úmida e são armazenados em pallets e transportados na indús-
tria por empilhadeira. Procedimentos semelhantes são aplicados às 
lajes e escadas. As peças são liberadas após terem sido verificadas e 
atestadas suas resistências conforme especificações do projeto.

A segunda fase é a montagem, também racionalizada. Equi-
pamentos tipo caminhão com munck carregam os blocos e as 
peças de concreto até o prédio onde guindastes de torre (gruas) 
depositam os blocos nos pavimentos e, após elevadas às alvena-
rias, montam as peças de concreto – vigas, lajes e escadas.

A produção das lajes totais conduz a supressão de muitos servi-
ços que seriam feitos “in loco”, a começar pela forma, escoramento, 
armação, concretagem, cura, contrapiso e revestimento da face infe-
rior, que é o teto do apartamento do pavimento anterior. As lajes são 
fabricadas na espessura total de projeto, em formas metálicas que 
cobrem a área total do cômodo, sem, portanto, aparecerem emendas 
na face inferior. Na confecção é feito o polimento mecanicamente 
por acabadoras simples, ficando a sua superfície apta a receber o 
revestimento de piso definitivo aderido por argamassa colante.  
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Com o aquecimento do mercado de construção e a conse-
quente escassez de mão de obra na quantidade e qualificação 
necessárias, o processo industrial no canteiro de obras foi o ca-
minho que a Sertenge encontrou para cumprir os prazos.

Atualmente, com este processo a Sertenge está construindo para 
a incorporadora PDG, em Salvador (BA), 38 edifícios com até 15 pavi-
mentos, totalizando 2.688 unidades residenciais de 2 ou 3 quartos.

Duplicação e restauração 
da rodovia AL-101

A Construtora Ferreira Guedes, empresa prestadora de serviços 
de engenharia desde 1936, tem como meta executar empreendi-
mentos mantendo as premissas custo, prazo, qualidade, segurança e 
respeito a meio ambiente.

Seguindo essa política, uma das obras que está atualmente 
executando nesta condição é o projeto de duplicação e restaura-
ção da pista da rodovia AL-101 Sul, entre o Pontal da Barra, em 
Maceió, e o Trevo do Gunga, na Barra de São Miguel, com inves-
timento total de R$ 138 milhões provenientes do governo federal 
e do Estado de Alagoas.

A obra de duplicação se estende por 25,8 km, incluindo a am-
pliação de capacidade de quatro pontes e a implantação de três 
novos viadutos, que estão sendo executados visando à melhoria 
da acessibilidade ao trevo do Francês, Barra de São Miguel e nas 
proximidades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AL). 

Além desses, serão duplicadas quatro pontes: Engenheiro Cel-
so Araújo, Maceiozinho e Rio Niquim e a ponte Divaldo Suruagy 
que vai ser aumentada em 52 m, passando de 308 m para 360 m 
de extensão.

O primeiro trecho concluído foi liberado em janeiro deste 
ano, sendo 5,5 km de extensão, situado entre o acesso à 
Praia do Francês, em Marechal Deodoro, e a Barra de São 
Miguel. O segundo trecho já liberado possui mais 3 km de 
extensão, entre o viaduto da Barra de São Miguel e o Trevo 
do Gunga.

Esta obra é prioritária para o Estado de Alagoas, já que for-
talecerá o turismo na região além de melhorar a segurança ao 
usuário.
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premiadas_b.indd   46 05/09/2011   10:34:44



premiadas_b.indd   47 05/09/2011   10:34:46



48 | O Empreiteiro | Agosto 2011

Norte Fluminense ganha 
sambódromo com maior 
palco fi xo da AL

A Construção do Centro de Eventos Populares Osório 
Peixoto (CEPOP), em Campos dos Goytacazes (RJ), trará 
grandes avanços para a vida cultural da região Norte Flu-
minense. O sambódromo, como já vem sendo chamado, será 
endereço de importantes eventos e festas populares, como 
o Carnaval.

A Oriente Construção Civil assumiu esta obra de grande 
porte, aplicando o que há de mais moderno nas edificações 
atuais, com mão de obra especializada e alta qualidade nas 
estruturas pré-fabricadas ou moldadas “in loco”. O CEPOP é 
composto por cinco blocos de arquibancadas com até seis 
metros de altura, e com capacidade para doze mil pessoas 
sentadas, camarotes, quatro prédios para comissões julgado-
ras, pista de desfile em concreto protendido, torre de trans-
missão de televisão, estacionamento com capacidade para 
540 veículos, palco fixo para shows e área junto ao palco 
com capacidade para 30 mil pessoas.

O complexo ainda contará com bilheteria, posto médico, 
central de segurança e recuo de bateria. Toda a estrutura do 
complexo foi construída atendendo à acessibilidade aos por-
tadores de necessidades especiais. 

A Oriente fará também a implantação de toda infraestru-
tura, a desobstrução e correção do leito do canal existente 
próximo ao local e a pavimentação asfáltica das ruas no en-
torno da área do CEPOP.

A passarela, onde serão realizados os desfi les das escolas 
de samba no Carnaval, possui 270 metros de extensão e 20 
metros de largura. De acordo com Antônio Carlos Favilla, en-
genheiro da Oriente responsável pela obra, o piso da passarela 
é reforçado para suportar maiores e diferenciadas cargas nos 
desfi les previstos para o local. “Para isso, foi executada em 
concreto protendido, que resiste a maiores esforços, eliminan-

do uma grande quantidade de juntas 
de dilatação do piso”, explica.

Uma das inovações contidas no 
projeto é o moderno palco, em for-
mato circular, que já é considerado 
o maior palco fixo para eventos pú-
blicos da América Latina e terá co-
bertura instalada a 27 m de altura, 
sustentada com um arco metálico, 
estaiado (através de cabos de aço), 
com extensão de 30 m entre dois pi-
lares metálicos de sustentação.

Um dos destaques da obra é a 
atuação social da Oriente, por meio 
de curso de alfabetização, realizado 
em parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, que é minis-
trado no próprio canteiro de obras 
aos colaboradores que não tiveram 
oportunidade de dar continuidade 
ao ensino básico.

POTTENCIAL SEGURADORA.
SEGURO GARANTIA COM A 

GARANTIA DE QUEM CONHECE.
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Repar produzirá gasolina 
com menos enxofre

A UTC Engenharia já atuou em mais de mil contratos desde 
a sua fundação e é um dos principais players brasileiros na en-
genharia industrial, orientada pelo conceito Sistema de Gestão 
Integrada (SGI) de projeto, suprimento, construção, montagem e 
gerenciamento de empreendimentos.

Na trajetória da empresa destacam-se vários projetos de 
importância nacional, entre os quais a implantação da carteira 
de gasolina na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em 
Araucária (PR), parte integrante do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC).

O Consórcio Conpar, no qual a UTC Engenharia tem parti-
cipação efetiva na sua condução, compreende a execução dos 
serviços de consolidação de projetos básicos, execução de projeto 
executivo, fornecimento parcial de equipamentos, instrumentos e 
materiais, construção civil, montagem eletromecânica, condicio-
namento, assistência técnica à pré-operação, partida e operação 

MontageM Mecânica 
e elétrica industrial

e apoio a manutenção.
Os principais volumes do escopo de execução do consór-

cio são: 10 mil t de estrutura, montagem de equipamentos e 
tubulação, 940 mil m de cabos de elétrica e instrumentação 
e cerca de 45 mil m³ de concreto. Trata-se de um projeto que 
visa atender à resolução 226 do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (Conama), no sentido de reduzir a emissão de po-
luentes na atmosfera.

A carteira de gasolina do Conpar é composta de importantes 
unidades, como: Hidrotratamento de Instáveis - UHDTI (U-2313), 
Geração de Hidrogênio – UGH (U-22311), DEA de Coque - UDEA 
(U-32323), Reforma Catalítica – UCR (U-2222), Hidrotratamento 
de Nafta – UHDT-NK (U-2315) e outras. 

Os serviços estão em fase final de execução dentro dos 
requisitos contratuais, e quando essas unidades entrarem em 
operação a gasolina produzida terá baixo teor de enxofre 
trazendo benefícios ao meio ambiente. A conclusão dos ser-
viços desse contrato está prevista para o primeiro semestre 
de 2012.
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Obras premiadas pela Petrobras
O Grupo MPE, com sede no Rio de Janeiro, teve três destacados trabalhos recentes. 

O primeiro deles foi realizado para Petrobras. Para a companhia, trabalhou em consórcio 
com a Camargo Corrêa e 
a Promon na expansão da 
Refinaria Henrique Lage 
(Revap), em São José dos 
Campos (SP). Esta obra 
alcançou o primeiro lu-
gar do Prêmio Petrobras/
Engenharia de Qualidade, 
Segurança, Meio Am-
biente e Saúde (QSMS). 
Ainda para a Petrobras, 
a EBE, empresa do grupo 
MPE, em parceria com a 
Odebrecht e a IESA, par-
ticipou da construção 
da Unidade de Proces-
samento de Gás Natural  
(UPGN), em Macaé (RJ). 
Já esta obra obteve o se-
gundo lugar do Prêmio Petrobras/Engenharia de QSMS.

No  segmento de transportes ferroviários, o Grupo MPE teve destaque graças às 
obras de reforma de trens, ampliação das estações e implantação de moderno sistema 
de controle de tráfego na rede da CPTM e do metrô de São Paulo. A grande eficiência 
nessas obras valeu para a empresa a indicação para a implantação de um revolucionário 
modal ferroviário na capital paulista: os modernos monotrilhos, que terão suas obras 
iniciadas até o final de 2011 e serão usados pela primeira vez na América do Sul.
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Desafi o e inovação
A montagem do laminador de tubos da Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil – VSB, 

em Jeceaba (MG), é um dos contratos mais recentes da Tomé Engenharia. Os primeiros 
tubos de aço sem costura começaram a ser produzidos na primeira semana de junho, 
com um prazo de 11 meses para conclusão da montagem do complexo industrial, in-
cluindo a mobilização.

Projetado para operar com o que há de mais avançado em tecnologia siderúrgica, o 
complexo VSB foi construído para atender a demanda do setor petrolífero mundial, com 
destaque para os projetos de exploração do pré-sal brasileiro. É uma das maiores plantas 
da América Latina em capacidade produtiva.

A aciaria tem capacidade para produzir 1 milhão de t/ano de aço bruto e, desse total, 
700 mil t serão utilizadas para a fabricação de tubos de aço sem costura com conexão 
premium, um produto de alto valor agregado. 

Inovação tecnológica, alto grau de exigência em qualidade, cronograma, logística 
e gestão de parceiros e fornecedores estiveram entre os desafi os da Tomé Engenharia 
nessa obra. Apesar do prazo curto, o cronograma para execução da obra foi atendido, 
em sua plenitude, dentro das expectativas do cliente. Além disso, a obra foi realizada 
junto com a construção civil, exigindo alinhamento das interfaces de execução e admi-
nistração do cronograma estabelecido no contrato. 

     A montagem eletromecânica da laminação foi um capítulo à parte pela tec-
nologia envolvida no empreendimento de Jeceaba. A segurança foi também uma das 
marcas importantes. O laminador de tubos PQF (Premium Quality Finishing), assim como 
o sistema de estocagem de tubos automatizada por meio de cassetes, é considerado o 
diferencial na usina.

A unidade de aciaria da VSB é a primeira do Brasil a utilizar o Sistema Consteel, um 
conjunto de equipamentos que aumenta a produtividade e reduz o consumo de energia 
elétrica. O aparato realiza o carregamento contínuo do material no forno, reduzindo o 
tempo da produção do aço.

A Tomé Engenharia foi contratada pela VSB para realizar a montagem eletrome-
cânica da laminação de tubos de aço sem costura, que é composta por dois fornos 
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– rotativo e de reaquecimento –, leito de 
resfriamento e laminadores perfurador, 
PQF, extrator e calibrador. Esse conjunto 
ocupa um galpão de 600 m de compri-
mento por 60 m de largura, totalizando 
36 mil m² de área. O canteiro de obras 
contou com cerca de 1.450 colaboradores 
diretos e 600 trabalhadores de empresas 
subcontratadas.

Serviços em refinarias  
modernizam operação

A TKK Engenharia executou diversos trabalhos de modernização de refinarias im-
portantes da Petrobras no País. Na Refinaria Henrique Lage (Revap), em São José dos 
Campos (SP), por exemplo, a empresa atuou em três frentes.

Em um escopo de trabalho, a empresa realizou serviços de projeto, suprimento de 
materiais e de equipamentos, construção civil, montagem eletromecânica, pré-comis-
sionamento e apoio ao comissionamento, pré-operação, partida, operação assistida e 
manutenção do Turboexpansor para UFCC (TG-22001, GE-22001), e do Sistema de Co-
geração de Energia (TS-G-59103, G-59103, GV-59202).

No segundo escopo, promo-
veu serviços de construção ci-
vil, montagem eletromecânica, 
comissionamento e assistência 
à pré-operação e partida para 
a  implantação da Unidade de 
Tratamento de Gás (UTGR).

Por fim, ainda na Revap, 
executou serviços de monta-
gem eletromecânica, comissio-
namento e assistência à pré-
operação e partida do sistema 
de secagem de lodo e borra 
oleosa.

Na Refinariado Planalto 
Paulista (Replan), de Paulínia 
(SP), desenvolveu serviços de 
Análise de consistência e com-
plementação do projeto de de-
talhamento, elaboração de ma-
quete eletrônica, fornecimento 
de bens, construção e monta-
gem, e comissionamento e ope-
ração assistida da nova estação 
de bombeio para ampliação da 
capacidade de escoamento de 
álcool da refinaria.
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Investimento em energia 
renovável 

O Complexo Eólico Desenvix Bahia está localizado no mu-
nicípio de Brotas de Macaúbas, na região central da Bahia. O 
empreendimento é constituído por três usinas, cada uma com 30 
MW de potência instalada – UEE Macaúbas, UEE Novo Horizonte 
e UEE Seabra, totalizando 90 MW. Trata-se do maior empreendi-
mento detido integralmente pela Desenvix atualmente em anda-
mento, com investimentos de R$ 415 milhões.

Em dezembro de 2009, por meio do primeiro leilão exclusivo 
de energia eólica do Brasil (2º LER), foram comercializados 34 
MW médios de energia, sendo 13 MW médios da UEE Macaúbas, 
11,0 MW médios da UEE Seabra e 10 MW médios da UEE Novo 
Horizonte, a um preço de R$ 139,99/MWh (data base dezembro 
de 2009). Essa energia será contratada pela Câmara de Comer-
cialização de Energia Elétrica (CCEE) como energia de reserva por 
um prazo de 20 anos.

O trabalho consumiu dois anos de medições de ventos, que 
comprovaram a viabilidade do parque na Bahia. Para a Engevix, 
participar desse projeto é um marco histórico. Foi o primeiro lei-
lão específico de energia eólica do Brasil, idealizado pelo Minis-
tério de Minas e Energia e organizado pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel). 

O parque da Desenvix tem uma particularidade: a energia 
programada para ser entregue a partir de julho de 2012 foi an-
tecipada pela empresa em um ano. Desde julho deste ano, es-

tão implantados 57 
aerogeradores com 
1,67 MW de potência 
nominal, contratados 
com a Alstom. A es-
trutura de operação 
e manutenção do 
parque eólico será 
conduzida pela Enex 
e pela Alstom nos 
primeiros 10 anos. O 
cronograma de im-
plantação prevê o 
início da operação 
comercial para se-
tembro de 2011.

O projeto de construção, executado pela Engevix, gerou para 
o Estado da Bahia cerca de 800 empregos diretos e indiretos, nas 
fábricas de equipamentos, e outros 50 empregos fixos na região 
para a operação do parque.

Características técnicas
• Torre metálica cilíndrica de 80 m de altura. 
• Rotor com diâmetro de 86 m operando entre 10 a 20 rpm.
• Velocidade média de vento: 7,5 a 8,5 m/s.
• Fundação: fundação direta apoiada sobre solo ou rocha.
• Região de baixa densidade demográfica.
• Vegetação predominante de caatinga.

Centro de pesquisas  
entregue em  
tempo recorde

Foi inaugurado no final do ano passado, no 
Parque Tecnológico do Rio de Janeiro, na Ilha do 
Fundão, o Schlumberger Brazil Research and GeoS-
cience Center. Trata-se de um centro de pesquisa e 
desenvolvimento de alta tecnologia para a explo-
ração do petróleo da Schlumberger, empresa líder 

ProJetos e 
consultoria
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no mundo de serviços de tecnologia para 
indústria de óleo e gás.

A realização do empreendimento foi ge-
renciada pela Concremat em modalidade de 
contrato tipo EPCM (Engineering, Procu-
rement and Construction Management) e 
representou um marco por causa do prazo 
de entrega do empreendimento: foram 363 
dias, desde a concepção do projeto até a 
inauguração, representando um recorde 
também para o cliente. A Concremat foi 
responsável pela elaboração do projeto de 
engenharia, gestão de suprimentos, geren-
ciamento da obra e licenciamento. 

O centro de pesquisas possui 10 mil 
m² e é dotado de laboratórios e área de 
escritórios. É a primeira instalação desse 
tipo da Schlumberger no hemisfério sul. O 
empreendimento incorporou ainda vários 
quesitos de sustentabilidade, como apro-
veitamento da circulação de ar, iluminação 
natural e reuso de água. 
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Aeroporto de Brasília 
no século 21

Com foco em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e enge-
nharia de trânsito, a ATP Engenharia - que, completa 20 anos de 
atividades e soma cerca de 160 contratos em andamento no Bra-
sil e no exterior - tem visto crescer no seu portfólio os projetos 
de terminais aeroportuários.

A companhia tem desenvolvido projetos executivos de arqui-
tetura e de engenharia para reforma, ampliação e modernização 
dos aeroportos de Brasília (DF), Manaus (AM), Salvador (BA), Ara-
caju (SE), Teresina (PI) e Natal (RN), além de assinar projetos no 
exterior, especificamente em Gana, São Tomé e Príncipe, Angola 
e Moçambique. 

Dentre os nacionais, destaca-se o Aeroporto Internacional 
Juscelino Kubitschek, em Brasília, baseado nos mais altos concei-
tos e padrões de sustentabilidade e funcionalidade, com solução 
inovadora que apresenta a estrutura de um edifício inteligente, 
que prioriza o conforto ambiental e atende às normas de segu-
rança da Federal Aviation Administration (FAA).

O projeto básico de arquitetura do aeroporto já foi aprovado 

pela Infraero e o projeto executivo está em fase de elaboração. 
Já os projetos básicos complementares de instalações, pátios e 
sistemas viários estão sendo analisados.

As intervenções incluem nova área de terminal com aproxi-
madamente 270 mil m², com capacidade de receber confortavel-
mente 25 milhões de passageiros por ano, em sua primeira etapa; 
integração do modal aéreo com o ferroviário por meio de VLT 
(Veículo leve sobre Trilhos) com estação integrada ao terminal de 
passageiros; e ampliação do pátio de aeronaves para docagem 
simultânea de 86 aviões, atendidos por 43 pontes de embarque 
refrigeradas.

O novo aeroporto será dotado ainda de moderno sistema de 
tratamento de águas, com reuso de águas cinza e o aproveita-
mento de água das chuvas e sistema de iluminação, priorizando 
a luz natural e utilização de lâmpadas de alto desempenho, além 
de sistema de refrigeração inteligente com aproveitamento de 
recursos naturais do clima local. O sistema de processamento 
e transporte de bagagem será totalmente automatizado, asse-
gurando rapidez e segurança, e ainda contará com raio x sobre 
100% de bagagem embarcada no mesmo padrão de segurança 
disponível nos principais aeroportos do mundo.

Gerenciamento de 
projetos da concepção à 
operação comercial

Fundada em 1990, a Guimar Engenharia S.A. é uma empresa 
dedicada à prestação de serviços de gerenciamento de empreen-
dimentos, abrangendo todo o ciclo de vida do projeto, desde a 
concepção do negócio até a sua operação comercial. 

A marca Guimar está associada à implantação de inúmeros 
projetos no Brasil e em outros países da América Latina. Suas 
realizações, nas áreas industrial, de infraestrutura e de edifica-
ções, contemplam empreendimentos de diversas naturezas, por-
tes e complexidades e se estendem pelos segmentos e setores de 
mineração, metalurgia, siderurgia, papel e celulose, óleo e gás, 
petroquímica, alimentos e bebidas, telecomunicações, energia, 
gasodutos, ferrovias, terminais portuários especializados e multi-
modais, captação, adução e tratamento de água, parques temáti-
cos, shopping centers, e complexos administrativos, educacionais 
e culturais.

Em decorrência da sua capacitação técnica e gerencial é re-
conhecida no mercado pela qualidade dos serviços prestados. 
O trabalho da empresa é fundamentado em capital humano e 
no Sistema Guimar de Gerenciamento (SGG), permanentemen-
te atualizado, o que agrega as melhores práticas internacionais 
de gerenciamento de projetos. Seu contingente de colaboradores 
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Diretoria da empresa marcou presença no Diretoria da empresa marcou presença no 
evento das 500 Grandes da Construçãoevento das 500 Grandes da Construção

é formado por profi ssionais experientes, treinados e altamente 
qualifi cados. Atualmente a empresa conta com 1.200 colabora-
dores. 

Dentro do ranking das 15 maiores empresas de engenharia 
consultiva no Brasil, a Guimar é uma das mais jovens e, certa-
mente, uma das empresas líderes quando se considera exclusiva-
mente os serviços de gerenciamento de empreendimentos.

Samarco amplia 
produção e embarque 
de pelotas

A ECM Projetos Industriais está participando do projeto da 
Quarta Pelotização (P4P) da Samarco. Essa participação abrange 
todas as fases do empreendimento, desde o scoping study até o 
projeto detalhado, que se encontra em fase de execução. 

O projeto tem como objetivo a produção e o embarque adi-
cional de 8,25 milhões t/ano de pelotas, priorizando a segurança 
ocupacional e ambiental em todas as etapas de implantação, com 
máximo aproveitamento dos ativos existentes e minimização dos 
custos de investimentos e operacionais.

A ECM também participou de todas as fases do projeto da 
Terceira Pelotização da Samarco (P3P), abrangendo desde o sco-
ping study, a elaboração dos projetos conceitual, básico e deta-
lhado até o apoio técnico à obra. 

escopo do projeto P4P
• Nova Unidade de Concentração - Concentrador III, no mu-

nicípio de Ouro Preto (MG), com capacidade inicial de 10,5 mtpa 
e expansível para 22 mtpa.

• Nova Usina de Pelotização – Usina IV, com capacidade de 
produção de 8,25 mtpa de pelotas.

• Instalação, substituição e/ou repotenciamento de equipa-
mentos de manuseio dos sistemas de empilhamento e de retoma-
da do pátio de estocagem de pelotas em Anchieta (ES), de modo 
a se alcançar a capacidade de embarque compatível com a nova 
produção.

A Planta II de Germano no município de Ouro Preto (MG) e a 
terceira usina de pelotização de Ubu, no município de Anchieta 
(ES), estão operando desde junho de 2008.

Águas Limpas vai 
atender à 
Grande Vitória (ES)

Dentro dos muitos programas e empreendimentos que vêm 
sendo realizados pela Enger, a empresa destaca o realizado para 
a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), que visa 
implantar o Projeto Águas Limpas, que conta com aporte fi nan-
ceiro do Bird, Caixa Econômica Federal e BNDES. 

Os principais objetivos desse projeto, que abrange os sete 
municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória, podem 
ser resumidos em seis intervenções estruturais: ampliação de sis-
temas de produção e abastecimento de água; controle da polui-
ção hídrica, através da ampliação e complementação de sistemas 
de esgotamento sanitário; programas institucionais para forta-
lecimento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Seama), do 
Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) e da própria Cesan; 
elaboração do plano diretor de esgoto da Região Metropolitana 
da Grande Vitória; modelagem hidrodinâmica da baía e dos rios 
na área de abrangência do projeto; e apoio ao projeto “Florestas 
para a Vida”. 

O Projeto Águas Limpas busca atingir a universalização no que 
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diz respeito à cobertura de fornecimento de água e 60% no trata-
mento de esgotos. O sucesso dos trabalhos desenvolvidos pela Enger 
para a Cesan decorre da cultura gerencial implementada no Estado 
do Espírito Santo, há alguns anos, com a criação do escritório de 
projetos que está encarregado de monitorar vários dos projetos es-
truturantes e prioritários do governo, e disseminar e aperfeiçoar a 
metodologia do gerenciamento e a sua estruturação. Esse trabalho 
prima por valorizar o papel dos gerentes e lhes dar plena autonomia 
na coleta de informações, nas suas mensurações e posteriormen-
te nas tomadas de decisões, sustentadas por fatos fundamentados 
e não por hipóteses. O resultado dessa ação pode ser avaliado ao 
contemplar o índice de 95% de efetiva aplicação dos recursos do 
orçamento de investimento do Estado do Espírito Santo.

Ao valorizar o gerenciamento e a gestão das pessoas em to-
das as etapas de implantação dos empreendimentos sob sua res-
ponsabilidade, como exemplificado para o caso da Cesan, a Enger 
em conjunto com os seus clientes públicos e privados, concorrem 
para que os empreendimentos sejam realizados dentro dos parâ-
metros de qualidade, de custos e de prazos, conforme estabeleci-
do nos seus planejamentos iniciais. 

A utilização das boas práticas do gerenciamento de empreendi-
mentos no setor público é recente (menos de quatro décadas), po-
rém tem sido estimulada a sua aplicação, por um lado, em razão do 
aprendizado obtido com a regulamentação das agências de finan-
ciamento multilateral, que aportam recursos com a condição de que 
o trinômio qualidade x custo x prazo seja rigorosamente atendido. 
Por outro lado, como consequência da ação dos órgãos de controle 
externo da administração pública, ao exigir padrões mais elevados 
de controle para inibir os desvios e combater a corrupção. Para aten-
der a esses padrões, a administração pública encontra no Gerencia-
mento de Empreendimentos uma ferramenta altamente eficaz.

Atuação nos projetos  
de óleo e gás  
e infraestrutura

Com atuação nos setores de óleo e gás, energia, infraestrutu-
ra e urbanismo, nos últimos cinco anos a Núcleo Engenharia teve 
crescimento médio da receita de 104% ao ano nesse período. 
Esse desempenho deve-se a consolidação e a expansão desses 
segmentos, bem como a evolução dos processos de gestão.

Atualmente, o setor de óleo e gás está respondendo por 
mais de 60% do faturamento da empresa, tendo como principal 
cliente a Petrobras, onde atualmente estão em desenvolvimento 
serviços de fiscalização de projetos e supervisão de obras de 
construção e montagem em diversas unidades e refinarias, tais 
como: Revap, em São José dos Campos (SP), Complexo Petro-
químico do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí (RJ); RPBC, 
em Cubatão (SP); Refinaria do Nordeste (Renest), em Ipojuca 
(PE), além do desenvolvimento de diversos estudos e projetos 
específicos, como para a Refinaria Premium no Maranhão. Nes-
se mês a empresa assinou mais dois contratos com a Petrobras, 
sendo um deles para apoio à fiscalização dos projetos e obras 
da Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba (Campo de 
Mexilhão) e da sede administrativa da Unidade de Negócio de 
Exploração e Produção da Bacia de Santos.

Outro setor em grande crescimento na empresa é o de ener-
gia. Nesta área, a Núcleo vêm desenvolvendo diversos estudos, 
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projetos e supervisão da implantação de subestações e linhas de 
transmissão de até 525 KV em vários estados, para clientes como 
Eletrosul, Eletronorte e Ceron. A Núcleo também participou junto 
com a Norte Brasil dos estudos e análises da linha de transmissão 
de 600 KV em corrente contínua, da Coletora Porto Velho (RO)-
Araraquara 2 (SP), com cerca de 2.300 km de extensão.

Em infraestrutura, a empresa está desenvolvendo vários tra-
balhos, principalmente de supervisão de obras e projetos, como 
rodovias em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Piauí, e 
supervisão de projetos junto à Companhia Docas do Estado de 
São Paulo (Codesp), em Santos (SP). Também vem atuando em 
projetos, supervisão e gerenciamento em programas de grande 
importância como o Procentro, para revitalização do centro da 
cidade de São Paulo, junto à prefeitura local, e o Programa Cida-
de Legal, de regularização de empreendimentos habitacionais em 
quase 100 municípios do Estado, através da Secretaria de Habi-
tação de São Paulo. 
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serviços esPeciais 
de engenharia
Participação em um 
dos maiores complexos 
siderúrgicos da AL

Desde 1986, a RIP Serviços Industriais oferece ao mercado 
seus serviços complementares de construção civil, aliando com-
petência tecnológica à elevada qualidade na execução de servi-
ços e fornecimento de materiais. Empresa do grupo ThyssenKrupp 
Materials Services, incorporou ao seu portfólio os serviços espe-
cializados para a siderurgia.

A RIP participou da construção de um dos maiores comple-
xos siderúrgicos da América Latina: a ThyssenKrupp CSA – Com-
panhia Siderúrgica do Atlântico, no Rio de Janeiro. Durante o 
período de construção, foram realizados serviços de montagem 
refratária dos regeneradores, linhas de ar quente, anel de vento, 
ciclones e canais de corrida dos altos fornos 1 e 2, fornos da plan-
ta de sinterização, áreas diversas e periféricos na aciaria, bem 
como equipamentos, dutos e portas da coqueria. 

Além disso, a empresa respondeu pelo isolamento térmico de 
tubulações e equipamentos das unidades de sinterização, power 
plant, altos fornos, aciaria, pipe racks e coqueria. E atuou tam-
bém na pintura industrial das estruturas metálicas e equipamen-
tos dos altos fornos 1 e 2, power plant e coqueria e a montagem 

eletromecânica da bateria A da unidade de coque - em consórcio 
com a UTC Engenharia -, e montagem eletromecânica de tubula-
ções em pipe racks.

Além disso, a RIP prestou serviços de apoio durante a cons-
trução, como: armazenamento e logística de material refratário 
para construção dos altos fornos e regeneradores; gerenciamento 
de resíduos de construção; serviços de montagem de andaimes 
com fornecimento de materiais para os altos fornos, coqueria, 
power plant, e planta de separação de ar. 

Hoje, com a siderúrgica em operação, é responsável por diver-
sos serviços: gerenciamento de escória - compreendendo serviços 
de processamento de materiais e blindagem; serviços em altos for-
nos e aciaria; logística de matérias-primas utilizadas no processo 
industrial; gerenciamento de placas com serviços de transporte, 
logística e acabamento; gerenciamento de resíduos industriais; 
limpeza industrial; manutenção refratária e limpeza dos canais de 
corrida dos altos fornos; manutenção de isolamento e andaimes; 
operação do pátio de matérias-primas; e operação e manutenção 
do virador de vagões e gerenciamento do almoxarifado central.

Implosão amplia 
sambódromo

A Fábio Bruno Construções realizou recentemente a implo-
são da antiga fábrica da Brahma, localizada ao lado da avenida 
Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A obra visa ampliar as 
arquibancadas do sambódromo, adequando o espaço ao projeto 
original do arquiteto Oscar Niemeyer e ainda prepará-lo para re-
ceber modalidades esportivas na Olimpíada de 2016. Um prédio 
comercial também será erguido no terreno remanescente.

P e r f i l 

premiadas_b.indd   60 05/09/2011   10:35:40



www.revistaoempreiteiro.com.br | 61

A empresa especializada em implosões detém o licenciamento junto a ASI (Applied 
Science International) — a única no Brasil a deter tal licenciamento — de simulação de 
implosões. A prática permite através de análise estrutural o comportamento da edifica-
ção no momento da implosão.

A implosão alcançou quatro prédios e uma chaminé da antiga fábrica da Brahma, 
com um volume de 32.000 m³. Todos os prédios foram protegidos com telas para evitar 
o lançamento de fragmentos, e ainda foram colocados seis sismógrafos em diversos 
pontos para aferição da velocidade de partícula e deslocamento de ar.

Devido à proximidade de construções históricas, todos os cuidados foram tomados 
ao redor do sambódromo antes da implosão. Para aferição física da detonação, foi co-
locada uma placa de vidro a 3 m de distância da implosão do último prédio e a mesma 
permaneceu intacta, comprovando o sucesso total da empreitada.

Após a implosão, se iniciou os serviços de fragmentação e reciclagem de todo o 
material. Possuidoras de máquinas de reciclagem, a Fábio Bruno Construções reciclou 
22.000 m³ para a utilização de sub-base na área urbana e aterro nobre. O restante do 
material reciclado será aproveitado na futura obra do terreno.
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resPonsabilidade 
social
Iniciativa na área de 
habitação valoriza 
funcionários 

A Construtora Tardelli, de Itapetininga (SP), fundada em 1963, 
tem longa história em obras de pontes, viadutos, edificações in-
dustriais, ginásios esportivos e centros educacionais. São mais de 
1000 construções em 800 contratos firmados.  

Recentemente, a empresa, uma das consorciadas no contrato 
com a Viaoeste/CCR para a execução das marginais da Rodovia 
Raposo Tavares entre o km 97 e km 104, assumiu a responsabi-
lidade de executar na estrada a construção e adequação de dez 
obras de arte especiais (OAE) e de diversos muros de contenção 
em aterro armado e cortina atirantada e à flexão. Foi um dos 
grandes desafios da Tardelli pelo reduzido prazo de execução, e 
os inúmeros cuidados que tiveram que tomar relacionados aos 
trabalhadores da obra e o intenso tráfego na rodovia.

Porém, é no âmbito da Responsabilidade Social que a empresa 
tem também se destacado nos últimos anos. Em uma ação voltada 
aos seus colaboradores e familiares, lançou projeto de habitação 
contando com recursos da Caixa Econômica Federal através do 

programa Minha Casa, Minha Vida. Dessa forma, construiu e en-
tregou dezenas de casas a preço de custo aos seus funcionários. 

As unidades foram construídas em Itapetininga, no bairro da 
Vila Mazzei. Ainda em andamento, a iniciativa prevê a constru-
ção de novas casas.

62 | O Empreiteiro | Agosto 2011

P e r f i l 

premiadas_b.indd   62 05/09/2011   10:35:55



premiadas_b.indd   63 05/09/2011   10:35:56



64 | O Empreiteiro | Agosto 2011

Nildo Carlos Oliveira

Ciclo de palestras regional, organizado pela revista O Em-
preiteiro e pela TOTVS, dia 2 deste mês (agosto), no JCPM 
Trade Center, Recife, expôs um conjunto de ideias, projetos e 

polêmica, que derivou para a via de mão única do interesse maior 
de Pernambuco: a necessidade de um crescimento organizado e 
contínuo, ancorado, atualmente,  na terra e no mar: no porto de 
Suape e nas obras da Copa do Mundo 2014, que sinalizam com 
melhorias viárias, ferroviárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 
transporte de massa.

Um palestrante deixou no ar uma reflexão: nem tanto ao mar, 
nem tanto à terra. Sem um crescimento organizado, que estabele-
ça uma conexão de infraestrutura entre as duas âncoras, o porto 
corre o risco de se tornar um enclave - uma área rica, mas divor-
ciada do resto do Estado. 

A abertura do ciclo de palestras coube ao diretor editorial da 
revista, Joseph Young, que se manifestou sobre a oportunidade do 

De um lado, Suape, que se consolida como centro 

logístico e industrial. Do outro, as obras da Copa, 

que poderão modernizar Recife. A sociedade local 

reivindica, no entanto, um crescimento contínuo, que 

independa de datas e eventos esporádicos

POrtO E COPa, 
as duas âncoras  
do crescimento

P e r n a m b u c o
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encontro, a partir do qual O Empreiteiro vai costurando tendên-
cias e informações, tendo em conta o evento maior: o 2º Fórum 
Brasileiro da Construção, que OE/TOTVS articulam para o dia 27 
de setembro próximo, no Espaço Apas, em São Paulo (SP).  Ele foi 
seguido por Marcos Vinicius de Brito e Castro, que apresentou um 
perfi l da TOTVS e a expectativa da empresa, na economia do País. 

O empresário Gustavo Miranda, presidente do Sindicato da 
Indústria da Construção em Pernambuco (Sinduscon-PE), mostrou 
alguns aspectos da economia local, enfatizando a importância do 
porto, das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 1 
e PAC 2) e do programa Minha Casa, Minha Vida, considerando que 
elas “refl etem um cenário de mudança de um patamar histórico.”

Contou que o mercado imobiliário, como consequência do cres-
cimento geral, vive momento de euforia: “A quantidade de opções 
de crédito, com os bancos voltando a fi nanciar empreendimentos e 
as empresas maiores podendo ir à Bolsa para se capitalizarem, tem 
favorecido o mercado...”

O engenheiro Abel de Oliveira Filho, presidente regional do Sin-
dicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Con-
sultiva (Sinaenco), concorda com Gustavo Miranda: “O segmento 
de consultoria de projetos nunca passou, nos últimos 25 anos, por 
momento de tanta demanda. É compreensível, nessa nova reali-
dade, que até estejamos perdendo quadros para o segmento da 
construção e para o segmento do setor público, com a abertura de 
concursos. Os nossos quadros são muito qualifi cados, disciplinados, 
preparados e têm sido buscados em nossas empresas, que adotam 
diversas formas de atratividade para conservá-los.”

PrIMEIra ÂNCOra
Frederico Amâncio, vice-presidente do Complexo Industrial 

e Portuário Suape, lembrou a história do porto, concebido há 33 

anos, e cuja construção se deve à ação de vários governos. Criado 
segundo a concepção de um porto-indústria, veio recebendo ajus-
tes ao longo do tempo e atualmente é uma estrutura integrada, 
com a proposta de não ser apenas uma porta de entrada para o 
desenvolvimento do Estado, mas um polo concentrador de grandes 
cargas para o País. 

O Plano diretor 2030 elaborado para Suape estabelece metas 
de construção e ampliação para os próximos 20 anos.  Distribui-se 
espacialmente por 13.500 ha, mas mantém uma área permanente 
de proteção ecológica. Sua dimensão corresponde ao tamanho de 
pelo menos sete dos municípios da Região Metropolitana do Re-
cife. Ali trabalham 40 mil operários, 23 mil dos quais na Refi naria 
Abreu e Lima.  No conjunto, incluindo os habitantes do complexo, 
a população é da ordem de 90 mil pessoas. 

O plano prevê a construção de três novos terminais: o segundo 
terminal de contêineres (cais 6 e 7), que terá investimentos de US$ 
181,68 milhões; o terminal para granéis sólidos na ilha de Cocais, 
cujas obras deverão custar US$ 262,45 milhões, e o terminal de 
grãos (8 e 9), com investimentos de US$ 166,67 milhões. 

O píer de granéis líquidos-1 terá 330 m de extensão, dois ber-
ços para navios de 190 m de comprimento e 14 m de profundidade 
para atracação de navios de 45 mil t. O píer de granéis líquidos-2 
contará com 386 m de extensão, dois berços para navios de 270 
m e 14,5 m de profundidade para atracação de navios de 90 mil 
toneladas. Já o píer de granéis líquidos-3 se destinará à atracação 
de navios petroleiros com até 170 mil t, com calado operacional 
de 17 m. Para permitir a atracagem desses navios a profundidade 
do canal, hoje da ordem de 15 m, ela será aumentada para até 18 
m. Além das obras de dragagem para esse fi m, haverá reforço do 
molhe, sinalização do canal de acesso e outras melhorias do ponto 
de vista de logística para atendimento da Refi naria Abreu e Lima, 
ora em obras.

O complexo, segundo Frederico Amâncio, está consolidando 
Pernambuco como polo provedor de bens e serviços para as in-
dústrias de petróleo, gás, offshore e naval.  Ao longo de 30 anos 
de funcionamento atraiu mais de 100 empresas nos segmentos da 
siderurgia, refi naria e petroquímica.  

CONtraPONtO 
O economista Alexandre Rands, presidente da Datamétrica 

Consultoria, interveio para destacar que Pernambuco, sejam quais 
forem as circunstâncias, não é uma ilha, incólume ao que acontece 

 Frederico Amâncio afi rma  Frederico Amâncio afi rma 
que Suape está consolidando 

Pernambuco como provedor 
de bens e serviços
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em outras regiões do País. Tanto assim que, quanto o 
Brasil sofre abalos econômicos, ele também sofre. E, 
diferentemente do que pensavam alguns economis-
tas em épocas passadas, segundo os quais, quando 
ocorria alguma crise, os investimentos então pre-
vistos poderiam ser retomados com o mesmo fôlego 
e direção mais tarde, as coisas não são bem assim. 
Quando sobrevém uma mudança econômica, os pro-
jetos se perdem, são redirecionados ou deixam de ser 
implementados.

Foi que aconteceu com o projeto de um parque 
turístico concebido para ser implantado no litoral 
sul do Estado, de responsabilidade de uma empre-
sa espanhola. Veio a crise, os ventos mudaram de direção e as 
empresas contratadas para construir o parque acabaram des-
mobilizadas.  

Alexandre Rands acha que o Brasil continuará crescendo ao 
longo dos próximos dez anos, mas seu otimismo não vai ao ponto 
de considerar que tudo continuará no melhor dos mundos.  Pon-
dera que o Brasil é um país vulnerável, registra défi cit nas contas 
correntes e que esse problema só não é maior porque “cresceram 
nossas exportações e os preços, nesse item, aumentaram.” Re-
sumindo: se o País tiver uma crise de preços nas exportações de 
commodities, a situação se tornará desconfortável. 

Em sua avaliação, Pernambuco, nesse cenário, continuará 
crescendo. Ele citou o fato de que os investimentos de Suape são 
da ordem de US$ 22 bilhões. E, como os investimentos dos gran-
des projetos no Brasil somam R$ 46 bilhões, esse 
fato pode  levar ao raciocínio de que Pernambuco 
vai se tornar a grande potência do Nordeste.  “Não 
é bem assim”, refl ete o economista, salientando 
que Pernambuco sequer chegará perto da Bahia, 
que vai continuar sendo o maior Estado da região, 
embora tenham renda per capita similar.  

Gustavo Miranda, presidente do Sinduscon-
PE, também interveio na discussão. Entende que o 
governo pernambucano tem adotado uma política 
de descentralização de empreendimentos no Es-
tado e que o grande mérito dessas medidas é não 
“focar  apenas a dimensão de Suape”.  Contudo, 
compartilha da visão de Alexandre Rands de que 
é importante que “não nos deixamos tomar por 
um excesso de otimismo”, pois “de Itamaracá à 
Paraíba, também há vida.”

Abel de Oliveira, presidente do Sinaenco, afi r-
mou que a participação das empresas de consul-
toria de projetos em Suape ocorre de duas formas: 
“As grandes plantas, quando vêm para o comple-
xo, já chegam com os seus projetos praticamen-

te prontos. Contudo, quando os investimentos são realizados ali 
pelo poder público, a coisa muda de fi gura e as empresas locais 
conseguem participar.”

COPa, a SEGUNDa ÂNCOra
Amir Schvartz, secretário de Planejamento da Prefeitura do 

Recife e responsável pela Secretaria Extraordinária da Copa, falou 
do conjunto de obras de mobilidade urbana incluídas no proje-
to da construção da Cidade da Copa, que se situa no município 
de São Lourenço da Mata. Ela será um complexo, que não se 
limitará apenas à construção da arena, cuja construção é da res-
ponsabilidade da Construtora Norberto Odebrecht, que para esse 
fi m fi rmou um contrato, na modalidade PPP, com o governo do 

Projeto da Arena Pernambuco

Porto como catalizador da expansão do EstadoPorto como catalizador da expansão do Estado
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Estado. É uma cidade, que deverá privar de todos os equipamen-
tos urbanos e, futuramente, até de uma universidade. Contudo, 
a arena, dada a distância em que está situada - a cerca de  22 
km do centro do Recife – tem sido duramente questionada pela 
população. Afi nal, a cidade já dispõe de três estádios (usados pe-
los times locais Sport, Náutico e Santa Cruz), bem localizados, 
e poderia dispensar uma quarta arena, que vai depender de um 
conjunto amplo de infraestrutura para facilitar o acesso popular 
e custará R$ 532 milhões. 

O secretário de Planejamento disse que a prefeitura fi cou com 
a responsabilidade de executar diversas obras viárias, incluindo a 
via Mangue, iniciada em abril último, enquanto o governo do Es-
tado passa a responder por diversas outras, incluindo o terminal 
integrado Cosme e Damião, em construção no município de São 
Lourenço da Mata, e a implantação de 52 km de corredores ex-
clusivos do Transporte Rápido de Ônibus (TRO), nos eixos Norte-
Sul, Leste-Oeste, além do Ramal Cidade da Copa, um investimen-
to de R$ 476 milhões.

O Corredor Leste-Oeste vai da Praça do Derby ao terminal 
integrado de Camaragibe, atravessando a avenida Caxanguá, 

METRÔ DO RECIFE - SITUAÇÃO ATUAL

onde as paradas serão substituídas por estações. Com 12,5 km 
de extensão, esse corredor vai passar por 22 estações e atender 
aos terminais integradas da 3ª Perimetral, que será construída no 
cruzamento da avenida Caxangá com a General San Maertin. 

O Corredor Norte-Sul vai do terminal integrado de Igarassu 
até a estação central do metrô, centro do Recife, passando pela 
PE-15, pelo Complexo de Salgadinho e pela avenida Cruz Cabugá, 
num percurso de 33,2 km.  

Além dessas obras dos corredores, quatro viadutos vão cruzar 
a avenida Agamenon Magalhães, entre a ilha do Leite e o Parque 
Amorim. A previsão é de que até novembro próximo já estejam 
concluídos o estudo técnico e o projeto básico e executivo para a 
licitação dos quatro viadutos. 

a VEZ DE atUaLIZar O MEtrÔ 
O engenheiro Bartolomeu Carvalho, gerente regional de ma-

nutenção do metrô do Recife, disse que as obras atualmente em 
curso estão relacionadas com a Copa de 2014, embora as expec-
tativas de ampliação da malha metroviária tenham em conta um 
horizonte mais amplo. 

A confi guração atual da malha da linha Centro defi ne uma li-
nha tronco que, partindo da Estação Coqueiral, onde se divide em 
dois ramais, atende Jaboatão e o ramal de Camaragibe. Com 20 
estações e 29,3 km de extensão, o metrô transporta atualmente 
cerca de 190 mil passageiros/dia. Opera em via dupla e exclusiva 
com bitola de 1,60 m, com telecomando para controle de tráfego 
e de potência.

 A linha Centro foi inaugurada na década de 1980 e atendia 
originalmente o trecho Recife-Jaboatão, com um ramal que a 
conectava com a Rodoviária. Em 2002 houve a ampliação do tre-
cho Rodoviária-Timbi (Camaragibe). Durante a construção desse 
trecho, e por conta da pressão popular, cogitou-se do projeto de 
uma futura estação – exatamente onde hoje está em construção 
a estação Cosme e Damião, que se localiza a 1,5 km da arena da 
Copa. Deverá ser concluída em dezembro próximo.

O metrô dispõe também da linha Diesel, chamada de linha 
Verde, que funciona com oito estações entre Cajueiro Seco e 
Cabo, no município do mesmo nome. É operada com trens não 
eletrifi cados, que deverão ser substituídos, até a Copa, por trens 
modernos. 

Abel de Oliveira interveio na palestra de Bartolomeu Carvalho 
e lembrou que, na década de 1960, o Brasil fez opção pelo siste-
ma rodoviário. Por causa disso, desprezou a infraestrutura ferro-
viária então disponível. Salientou que embora o modal ferroviário 
exija investimento maior, no horizonte e na análise custo/bene-
fício, ele se torna competitivo. Há uma malha ferroviária ampla 
no Recife e esse potencial deveria ser canalizado para resolver os 
problemas de mobilidade urbana local, “e não só para a Copa, que 
afi nal poderá ser apenas um detalhe”.

LINHA DE GUINDASTES

GUINDASTES RODOVIÁRIOS 
TRUCK CRANE, AT E RT
GUINDASTE SOBRE ESTEIRA

LINHA AMARELA

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
MOTONIVELADORA

ROLO COMPACTADOR
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entenda por que o mundo inteiro está de olho na Sany

LINHA PARA CONCRETO

AUTO BOMBA
BOMBA REBOCÁVEL
CAMINHÃO BOMBA-LANÇA
MASTRO DE DISTRIBUIÇÃO

LINHA PORTUÁRIA

EMPILHADEIRA REACH STACKER
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Alemanha constrói moderna arena  
        por apenas R$ 135 milhões
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1Estádios que sofrerão apenas reformas para atender as exigências da FIFA; 
as duas arenas nestas condições continuam recebendo jogos de futebol dos clubes que as administram. 

2Estádios em áreas com antigas arenas que estiveram intensivas demolições e obras de reconstrução.
3Estádios em áreas novas.

        por         por 
  
 Coface Arena (3)  34.000
  R$ 3,9 mil

 Allianz Arena (2)  60.000 
  R$ 13 mil 

 Waldstation (2)  51.500 
  R$ 6,7 mil

 
 Itaquerão-SP (3) 68.000
  R$ 13 mil 

 Fonte Nova-BA (2) 50.400
  R$ 11,8 mil

  Maracanã-RJ (2) 80.000
  R$ 11,6 mil

  Arena Pernambuco (3) 46.100
  R$ 11,5 mil

  Arena Pantanal-MT (2) 43.600
  R$ 11,4 mil

  Mineirão-MG (2) 66.000
  R$ 11 mil 

 Arena Amazônia-AM (2) 47.000
  R$ 10,6 mil

  Estádio Nacional-DF (2) 71.000
  R$ 9,8 mil

 Arena Dunas-RN (2) 45.000
  R$ 9,1 mil

  Castelão-CE (2) 60.000
  R$ 8,6 mil

  Arena da Baixada-PR (1) 41.300 
  R$ 5,3 mil 

 Beira-Rio-RS (1) 61.000
  R$ 4,7 mil
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Alemanha constrói moderna arena  
        por apenas R$ 135 milhões

Augusto Diniz

A 
recém-inaugurada Coface Arena, em Mainz, Alemanha, é exemplo 
de construção de um moderno estádio de futebol de padrão inter-
nacional sem gastar muito. O novo espaço, pertencente à prefeitura 
da cidade onde está localizado, teve recursos totais de R$ 135 mi-
lhões, incluindo obras no entorno. Cerca de 50 operários trabalha-
ram na obra.

O estádio de Mainz, que passou agora a sediar os jogos do time 
local — o FSV Mainz 05 — na primeira divisão do Campeonato Alemão e na Liga Eu-
ropa (torneio continental organizado pela União das Federações Europeias de Futebol 
– Uefa), não fica atrás em conforto, serviços, acessibilidade, e estrutura geral de aten-
dimento aos times, imprensa, torcida e vips das arenas exigidas pela Fifa para Copa 
do Mundo de 2014 no Brasil. A Coface Arena segue o caderno de encargos da Uefa 
para receber partidas de futebol internacionais e tem características de uma arena 

Festa de inauguração da 
Coface Arena, em julho último

Coface Arena, com 
34 mil lugares, 
segue exigências da 
UEFA; o Itaquerão, 
em São Paulo, 
custará seis vezes 
mais  
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multiuso. Com isso, no local, poderão ser realizados eventos 
diversos além do futebol.

A obra começou no dia 5 de maio de 2009. Dois anos de-
pois, no dia 3 de julho de 2011, foi inaugurada. Ela substitui 
o antigo Bruchweg, estádio que fica próximo da nova arena 
e até a temporada passada recebeu durante oito décadas as 
partidas do Mainz 05.

FormAto inGlÊs
Quando em 2007 decidiram construir o novo estádio do 

Mainz 05, a meta clara era projetar uma arena para mais 
espectadores, infraestrutura moderna, uso multifuncional e 
a custo competitivo. Para por em prática este plano, foram 
contratadas a construtora HBN Stadium & Arena Construc-
tion GmbH  — empresa especializada em obras nessa área pelo 

mundo, como os estádios Soccer 
City e Nelson Mandela, ambos 
utilizados na Copa do Mundo da 
África do Sul, além de outros usa-
dos no Mundial da Alemanha, em 
2006 —  e a AGN Niederberghaus 
& Partner — empresa de arquite-
tura também detentora de larga 
experiência nesse segmento.

“As demandas na construção 
de estádios têm mudado nos úl-
timos anos. No passado, muitos 
‘elefantes brancos’ foram cons-
truídos. Tratava-se de estádios 
gigantes que, pela sua única 
proposta, tinham vida somente 
poucas vezes ao ano. Hoje, ope-

Chegada dos torcedores no dia de 
abertura do estádio

Estruturas pré-moldadas foram 
amplamente utilizadas, o que 
proporcionou rapidez na construção 
da arena
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The Stadium‘s Business Card: the Grandstand
Another eye catcher is the new arena‘s grandstand, the „reception hall“ for most fans on their way to their 
respective entries. The front annex, a square block with a huge glass facade, immediately strikes the eye. It hosts 
the almost 3,000 sqm VIP and business lounge, which protrudes from the main body of the stadium over a 
length of 40 metres, being 24 metres deep and 13 metres high. The so-called Coface Business Bridge, offering 
spaceous in- and outside areas on five levels as well as 27 boxes and two sky-boxes, has been designed for 
multipurpose usage such as events or conferences.
 
 
Comfort and High Quality Space for the Fans
The VIP- and business area is complemented by a multipurpose FAN meeting area, a broad range of service faci-
lities, shops and the „FAN-Kneipe“ – a restaurant with an outdoor beer garden open to the public on most days 
of the week and prominently located at the arena‘s north-west corner in the so-called Main Building North, right 
next to the Business Bridge. The FAN shop is in close proximity. – The FAN meeting area is aptly found under-
neath the „Mainz Wall“ and is part of a promenade that runs underneath all four stands. This promenade boasts 
a width of approximately 12 metres over its entire length and has no supporting pillars: another large area which 
can be used in many different ways. Along the promenade there are 17 kiosks as well as the toilet facilities for 
the spectators.
Wheelchair users have barrier-free access to 100 places reserved for them in the middle of the South stand. Each 
of these places offers an extra seat for an accompanying person.
The new arena thus comprises several facilities in addition to the stands: a FAN meeting area on more than 1,000 
sqm, a 150-sqm „FAN-Kneipe“, a 165-sqm FAN shop, and a Kids‘ Club on approximately 140 sqm.
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Press Information Coface Arena Mainz

radores de estádios querem desenvolver eventos que atraiam 
visitantes durante toda a semana”, explica Stefan Nixdorf, 
arquiteto da AGN que projetou a Coface Arena. 

A capacidade do novo estádio é de cerca de 34 mil es-
pectadores, sendo aproximadamente 19 mil lugares sentados 
e 13,8 mil em pé (conversíveis para cerca de 7 mil assentos 
em jogos internacionais), com cobertura total dos torcedo-
res contra intempérie, além de 100 lugares específicos para 
deficientes e 150 assentos na tribuna de imprensa. O valor 
de construção e as facilidades oferecidas aos torcedores im-
pressionam — e servem de alerta aos brasileiros.

De acordo com o arquiteto Nixdorf, há na Europa, hoje, 
enorme pressão para a construção de arenas viáveis eco-
nomicamente. “Além de lugares aos espectadores, é preciso 
oferecer espaço adicional com lojas e facilidades para en-
contros e congressos”, expõe.

A nova arena alemã segue o tradicional modelo inglês de 
estádio de futebol, com quatro módulos retos de arquiban-

cada, íngremes e muito próximas ao campo. O conjunto de 
arquibancadas, visto de cima, forma um retângulo ao invés 
de uma estrutura circular ou em anel, como é mais conhe-
cido no Brasil. No caso da Coface Arena, cada arquibancada 
é moldurada do lado externo por um enorme arco vermelho 
em formato de gol. A entrada principal está localizada em 
um dos extremos da arena.

A distribuição dos espAços
A área útil da nova arena alcança 45 mil m². O estádio 

possui 200 m de comprimento e 160 de largura. Na constru-
ção, foram consumidos 36 mil m³ de concreto pré-moldado, 
de resistência C30/37. O uso deste material — 65% da cons-
trução - permitiu que a arena fosse erguida em curto espaço 
de tempo.

A terraplanagem do local ocupou os primeiros meses da 
obra. Depois, iniciou-se a montagem das estruturas com a 
fixação de cerca de 700 pilares de diferentes tamanhos – 

Transporte de pré-moldados no 
Brasil dificulta o uso do material

IMAGEM: REPRODUZIR AS DUAS PLANTAS DA PÁGINA 2 – INCLUINDO LEGENDA - DO ARQUIVO ANEXO

1 - business club
2 - camarotes
3 - terraço panorâmico
4 - centro de imprensa
5 - vestiários
6 - zona mista
7 - área de alimentação
8 - camarotes
9 - serviços

Sistema de paredes duplas foi 
empregado na arena alemã
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Obras utilizando estrutura pré-moldadas são amplamen-

te empregadas nos países desenvolvidos. Na construção de 

estádios de futebol na Europa é quase rotina. Baixa intensidade de mão de obra, rápida 

instalação e diminuição de risco de estouro de orçamento impulsionam o uso da tecnolo-

gia lá fora. No Brasil, a política de desenvolvimento apoiada na construção tradicional e a 

difi culdade de transporte dos materiais pré-

moldados da fábrica ao canteiro de obras – 

principalmente devido às péssimas condições 

das estradas e a falta de infraestrutura no 

País para operar com grandes cargas; cada 

peça pode ter variado peso em t/m³ – inibem 

o uso mais amplo do sistema.

Na construção da Coface Arena, em 

Mainz, Alemanha, o pré-moldado foi decisi-

vo do ponto de vista de prazo e custo. De 

acordo com a construtora, a distância entre a planta e o local de fabricação das peças de 

concreto pré-moldadas era de 360 km. Apesar disso, valeu a pena.

No caso da chamada área vip da Coface Arena, foi empregado largamente o sistema de 

paredes duplas, um material também pré-moldado, mas com características bastante especí-

fi cas e altamente adequadas em áreas que exigem a distribuição de vários compartimentos. 

O sistema de paredes duplas é formado por duas lâminas de concreto ligadas por tre-

liças metálicas, que podem ser preenchidas no vão entre elas, dependendo da função do 

projeto, por concreto, poliuretano, EPS, borracha reciclada etc. O material ainda dispensa 

reboco, podendo receber pintura diretamente na superfície — e as aberturas para instala-

ções hidráulicas, elétricas, ventilação e vãos funcionais (portas e janelas) podem ser feitas 

ainda na fase de projeto. No entanto, não é necessário que o projeto de arquitetura da obra 

indique o uso do sistema.

A brasileira Sudeste foi a primeira empresa a criar uma fábrica de paredes duplas na Amé-

rica Latina. A unidade, fundada em 2009 e com 50 mil m², fi ca em Nova Odessa, na Região 

Metropolitana de Campinas (SP). O diretor da empresa, Divanir Casagrande, não se espanta 

com a adoção da tecnologia na Coface Arena. De acordo com o engenheiro, há mais de 200 

empresas desse tipo na Europa e a tecnologia é utilizada há 30 anos naquele continente.

“Não é de se estranhar que a arena alemã tenha usado a tecnologia. Trata-se de 

uma prática muito difundida por lá”, explica Casagrande. “Uma obra desse tipo é feita 

com a junção de elementos com controle de qualidade e prazos. Isso permite que o 

orçamento seja cumprido”, acrescenta.

Para ele, o Brasil ainda precisa conhecer a fundo o sistema. “Recebo a visita de mui-

tas empresas. Mas eles continuam com 

dúvidas. Sugiro deles irem a Europa e co-

nhecer de perto o que eles fazem nesse 

campo”, conclui. 

Estrutura pré-moldada 
diminui custos e prazo

Transporte de pré-moldados no 
Brasil difi culta o uso do material

Divanir Casagrande

A AREZZA tem 
uma novidade. 

Na verdade, 
uma novidade em 
forma de prêmio.

Presente em todas
as capitais do Brasil. 

Todas as fi liais auditadas.

www.arezza.com.br 
0800  771  7701
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processo que durou três meses já sob neve do rigoroso inver-
no alemão. Em seguida, foram gastos mais três meses para 
montagem das lajes planas, que absorvem diretamente as 
cargas dos pilares de sustentação das arquibancadas. Neste 
mesmo período, foram procedidas as instalações hidráulicas 
e elétricas.

Dando sequência aos trabalhos, foram gastos mais seis 
meses à construção de três módulos de arquibancada — o es-
tádio de Mainz é dividido em quatro módulos retos de arqui-
bancada. Estes três módulos foram construídos somente com 
elementos pré-fabricados, como vigas e lajes onduladas.

A montagem das grandes colunas, que vista de fora for-
mam um enorme arco em forma de gol, localizadas na parte 
de trás de cada uma das quatro arquibancadas, foi o grande 
desafio da obra devido o seu transporte e a necessidade de 
elevação às estruturas do estádio.

A principal arquibancada da Coface Arena tem cinco ní-
veis. Na parte alta desta encontra-se uma área vip de 2.900 
m² — 40 m de comprimento, sendo 24 m de profundidade 

e 13 m de altura — com três níveis. A aplicação do sistema 
de parede dupla foi largamente utilizada na composição do 
espaço. As paredes duplas variam de espessura de 18 a 30 
cm, altura de 3 a 5,50 m e comprimentos variados. Guindas-
tes com capacidade para 100 t içaram esses elementos pré-
fabricados na montagem das estruturas do estádio. 

No primeiro nível (o mail alto) da arquibancada principal 
foi construído um terraço panorâmico de 200 m², com duas fi -
leiras de assentos para 90 pessoas. Este local possui ainda um 
estúdio de tv panorâmico com vista para dentro do estádio.

O início da montagem da estruturas do estádio 
foi feito sob rigoroso inverno alemão; a obra 

exigiu reduzido número de operários
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A área vip da arquibancada principal, com acesso por escada ou elevador, 
oferece no segundo nível, com 800 m², 2.100 lugares e mais 600 distribuídos em 
29 camarotes (para até 20 convidados) para clientes corporativos e convidados, e 
ainda 150 lugares à imprensa, inclusive para uso de equipamentos de transmissão 
de tv. A mesma área possui também restaurante para 200 pessoas (de funciona-
mento diário, com ou sem atividade na arena). A área vip pode ainda se transfor-
mar em salas de reunião e local para outros eventos e congressos. 

Em outro nível da arquibancada principal há 2.450 assentos (sem acesso à área 
vip), distribuídos em 23 fileiras. Embaixo desta arquibancada se encontra lojas di-

versas, sala de imprensa com 800 
m², administração e até espaço 
para oração dos jogadores. O ves-
tiário do time da casa tem 340 m² 
e do visitante, 190 m². 

Desenho da ampla área vip da Coface ArenaDesenho da ampla área vip da Coface Arena

Modelo inglês de estádio de 
futebol, com quatro módulos 
de arquibancada, íngrimes e 
próximas ao campo
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Na arquibancada atrás do gol, do lado esquerdo da arqui-
bancada principal, encontra-se posição para 11,5 mil pessoas 
em pé distribuídas em 82 fileiras – conversíveis em assen-
tos para cerca de 7 mil torcedores em jogos internacionais. 
Trata-se de uma das maiores bancadas para torcedores em 
pé da Alemanha. Esta área possui quatro túneis que levam 
ao nível de saída do estádio, permitindo deixar o local rapi-
damente.

Na arquibancada oposta à tribuna principal estão 9 mil 

A cobertura é de estrutura 
metálica com painéis de 

metal ondulado

assentos, sendo 2,6 mil de bancos rebatíveis localizados na 
parte inferior do local. Na intersecção entre os assentos su-
periores e inferiores encontra-se fileira com cerca de 100 
lugares dedicados exclusivamente para deficientes, com as-
sentos extras para seus acompanhantes. Por fim, na arqui-
bancada do lado leste, estão mais 6.150 assentos (2.150 para 
a torcida visitante) e ainda 1,2 mil lugares em pé também 
para a torcida visitante. 

A cobertura do novo estádio é de estrutura metálica com 

Custos e facilidades da Coface Arena 
desafi am orçamento dos estádios no Brasil

TRACBEL,
eleita pela terceira vez consecutiva

a melhor revenda de máquinas do Brasil, 
segundo o Anuário Melhores e  

Maiores da revista EXAME 2011.

Presente em 10 estados
e no Distrito Federal.

www.tracbel.com.br
Muito obrigado a todos que ajudaram a 
TRACBEL a conquistar mais esse prêmio.

Reprodução dos Anuários Melhores e Maiores da revista EXAME 2009, 2010 e 2011.
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Brasil corre risco de construir  
as arenas mais caras do mundo

Os altos valores apresentados no Brasil para a construção das arenas para a Copa do Mundo 

são surpreendentes quando comparados com os gastos feitos na Coface Arena, em Mainz, Alema-

nha. 

Enquanto o estádio mais barato a ser erguido para o próximo Mundial, a Arena Dunas, em Na-

tal (RN), custará R$ 413 milhões e terá capacidade para 45 mil pessoas, a Coface Arena, em Mainz, 

Alemanha, inaugurada em julho, teve um gasto total de R$ 135 milhões (ou três vezes menos do 

que a obra na capital potiguar), incluindo trabalhos realizados no entorno, com capacidade para 

34 mil espectadores. 

Embora as exigências da FIFA para a Copa do Mundo seja de que os estádios tenham no 

mínimo 40 mil lugares com assentos, além de outras características específicas para atender o 

torneio, trata-se de uma discrepância e tanta. São pouquíssimos estádios brasileiros, por exemplo, 

que oferecem 150 lugares na tribuna de imprensa — esse número, a propósito, vai bem além da 

exigência da UEFA nesse item. 

Área vip para receber patrocinadores, convidados e clientes de 2.900 m², com cerca de 2,7 

mil assentos dedicados, como na Coface Arena, chega perto do padrão FIFA para o Mundial aqui 

no Brasil. Restaurante para 200 pessoas também não é tão simples de erguer nem numa capital 

gastronômica como São Paulo. 

A questão do torcedor de futebol assistir ao jogo em pé, não mais permitido aqui no Brasil em 

jogos profissionais, é motivo de reflexão. Na Alemanha, não há restrição para isso. Na arena onde 

atuará o Mainz 05 o custo da obra por espectador é de apenas R$ 3,9 mil. No Brasil, o estádio que 

gastará menos para atender ao Mundial 

é a Arena da Baixada (R$ 220 milhões), 

em Curitiba (PR). O preço para a reforma 

do mais moderno estádio do país ficará 

em média R$ 5,3 mil por espectador. Já 

o Beira-Rio, que está sendo reformado 

para receber 61 mil torcedores, tem o 

custo médio por espectador mais baixo 

do Mundial 2014: R$ 4,7 mil. Vales desta-

car que estes dois estádios brasileiros são 

os que menos estão sofrendo intervenção 

para a Copa do Mundo e continuam em 

funcionamento.

Por fim, deve-se destacar a facili-

dade com que a redação da revista O 
 Empreiteiro obteve as informações refe-

rentes à Coface Arena no que tange ao 

projeto, a construção do estádio, os va-

lores gastos por cada agente participan-

te da obra, além de respostas às outras 

questões apresentadas pela publicação 

com relação ao novo estádio. No levanta-

painéis de metal ondulado com 8 m 
de largura. Uma membrana trans-
lúcida — cada painel medindo 2,5 
m — complementa a cobertura, que 
conta com 11 mil painéis fotovoltai-
cos para captação de energia solar, 
que é utilizada no próprio ambiente 
e em 250 residências próximas ao 
local. Do solo até a cobertura, são 
25 m de altura.

preocupAção com A 
mobilidAde urbAnA

A construção do estádio incluiu 
um plano viário, que regula a entra-
da e saída de até 34 mil torcedores 
em dias de jogo. O entorno do local 
conta com um terminal de ônibus 
especial para desembarque de até 
24 mil torcedores em dias de even-
tos. Os ônibus que ali estacionam li-
gam o terminal à avenida Saar, uma 
das principais da cidade de Mainz e 
que fica a cerca de 1 km da Cofa-
ce Arena. O custo da construção do 
terminal de ônibus está dentro do 
orçamento total gasto para a cons-
trução da arena.

Os estacionamentos de carros se 
espalham em vários lugares ao redor 
do estádio, como o campus da Uni-
versidade de Mainz (2,4 mil vagas); 
antigo estádio de Mainz (600 vagas); 
centro de exposição Mainz-Hecht-
sheim (2,5 mil vagas), com transporte 
de ônibus até o estádio; e no próprio 
estádio (1.100 lugares para porta-
dores de licença especial). Para os 
torcedores que irão de bicicleta, nas 
imediações existem 1,2 mil vagas em 
estacionamento específico.

O nome Coface Arena vem de um 
acordo até 2015 de naming rights 
(concessão de uso de nome) do pro-
prietário do estádio com a Coface, 
empresa de Mainz e uma das líderes 
no mercado alemão de gestão de cré-
dito corporativo (a empresa atua no 
Brasil desde 1998). 
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coface Arena 
Proprietário: Prefeitura de Mainz
Arrendatário: FSV Mainz 05

recursos provenientes para obra Valores

GVG 

(Órgão da prefeitura responsável 
pelo desenvolvimento econômico 
de mainz)

€ 32,5 milhões 
(Valor que será retornado à prefeitura com o 
aluguel das instalações do estádio para o FsV 
mainz 05)

província de rheinland-pfalz € 20 milhões 
(incluindo terreno e infraestrutura externa)

FsV mainz 05 € 7,5 milhões (contrapartida)

custo total € 60 milhões 
(cerca de r$ 135 milhões)

Arena Dunas, em Natal (RN), 
será erguida por R$ 413 milhões

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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mento de informações sobre os estádios para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, para obter 

o mínimo e essencial dado técnico do estágio da obra, prepare-se para uma longa maratona 

de coleta de dados nem sempre precisos ou disponíveis publicamente. 
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Os alemães tem tradição na construção de estádios. No Brasil, 

para a Copa do Mundo de 2014, empresas do setor estão envolvidos 

em vários projetos das novas arenas. 

País onde o futebol é uma paixão nacional e cuja seleção já 

foi tricampeã mundial, os estádios na Alemanha chamam a atenção 

pela alta tecnologia empregada.

O escritório de arquitetura que projetou a moderna Coface Are-

na, a AGN Niederberghaus & Partner, categoriza os estádios de fute-

bol na Alemanha em quatro gerações. 

A primeira geração está os estádios com as arquibancadas cir-

culares. A segunda, iniciada a partir da Copa de 1974 realizada na 

própria Alemanha, possui cobertura completa e holofotes, além de 

oferecer mais segurança e espaço para o trabalho da imprensa.

A terceira geração de estádios na Alemanha veio com a segunda 

Copa que sediaram, em 2006, com áreas vips e mais conforto aos 

espectadores. A quarta geração de arenas, com a sua multifunciona-

lidade, segundo a AGN, deve atender aos quesitos da sustentabilida-

de, ser um ponto de atração de grupo de famílias e possuir capacida-

de de se viabilizar comercialmente sem perder suas características. A 

Coface Arena integra a quarta geração de estádios alemães. Mas há 

outros na Alemanha de elevado grau de modernidade.

O Waldstation, em Frankfurt, construído em formato oval, pos-

sui colunas de 30 m de altura e espaçamento de 16 m entre elas. O 

estádio conta com teto retrátil, que pode ser aberto ou fechado em 

poucos minutos, dependendo da ocasião.

Já o Veltins Arena, em Gersenkirchen, é um dos mais modernos 

Estádios padrão alemão
da Europa. O gramado pode ser removido nos intervalo dos jogos por 

meio de um sistema hidráulico e o local transformado em um ginásio 

– a possibilidade de remover o gramado para fora do estádio facilita 

cuidar do mesmo já que se trata de uma arena coberta.

O Rhein-Energie Stadion, de Colônia, possui arquitetura mar-

cante e peculiar em termos de estádio: quatro torres de 70 m cada 

(visível em quase toda cidade) e que fi cam iluminadas durante a noi-

te, localizadas nos quatro extremos da arena, suportam a cobertura 

de 15.400 m² do local. 

No Allianz Arena, em Munique, a fachada de todo o estádio é 

feita de 2.874 losangos de placa de ETFE (Etileno Tetrafl uoretileno), 

plástico translúcido e ultraresistente, sendo que cada um pode ser 

iluminado individualmente em branco, azul ou vermelho. 

Por fi m, o estádio Gottlieb-Daimler, de Stuttgart, tem uma co-

bertura de estrutura de membrana tensionada de poliéster, que de-

pois se tornou modelo para várias arenas pelo mundo – inclusive 

para o Mundial no Brasil em 2014. 

Todos os estádios citados — com exceção da Coface Arena — fo-

ram utilizados na Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. 

Waldstation

Veltins Arena

Rhein-Energie Stadion

Allianz Arena

Gottlieb-Daimler Stadion
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Um das obras mais esperadas para os Jogos Olímpicos do Rio 
de Janeiro de 2016 teve finalmente seu Plano Geral Urba-
nístico escolhido. Trata-se do Parque Olímpico da Barra 

da Tijuca, que receberá boa parte dos equipamentos esportivos a 
serem usados na Olimpíada.

O plano vencedor — escolhido por meio de concurso urbanís-
tico internacional; o primeiro desse tipo realizado no País - é da 
empresa projetista Aecom, de Londres, Inglaterra, com projeto 
desenvolvido por Adam Williams. A ganhadora, que coincidente-
mente ou não projetou o complexo olímpico londrino para os Jo-
gos de 2012, concorreu com 59 trabalhos de 18 países. A vitória 
inglesa valeu um prêmio ao escritório de R$ 100 mil.

O concurso foi coordenador pela recém-criada Empresa Olím-
pica Municipal (EOM) e pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil 
(IAB). O júri foi formado por representantes da prefeitura do Rio 
de Janeiro, da União Internacional de Arquitetos, do IAB, do Co-
mitê Organizador do Rio 2016 e do Governo Federal.

O Parque Olímpico da Barra da Tijuca será erguido na área 
do Autódromo de Jacarepaguá. Em um terreno de 1,18 milhão 
de m², serão realizadas disputas de 15 modalidades olímpicas 
(basquete, judô, taekwondo, lutas, handebol, hóquei sobre grama, 

tênis, ciclismo, saltos ornamentais, polo aquático, natação, nado 
sincronizado, ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica de 
trampolim) e 11 paraolímpicas (basquete em cadeira de rodas, 
rúgbi em cadeira de rodas, bocha, judô, voleibol sentado, goalball, 
futebol de 5, futebol de 7, tênis em cadeira de rodas, ciclismo e 
natação). Além disso, o local vai abrigar o principal centro de 
imprensa dos Jogos, que deve receber cerca de 20 mil jornalistas 
credenciados.

De acordo com o responsável pelo projeto, o arquiteto Adam 
Williams, o trabalho foi inspirado “nos elementos da cidade e em 
sua cultura para a criação”.

O Plano Geral Urbanístico do Parque Olímpico foi apresentado 
em diversos cenários. Para 2016, o projeto assegura as melhores 
condições para a realização e operacionalização da competição 
esportiva. No modo pós-evento, garante a viabilidade sustentável 
do local, o chamado legado. A proposta contempla ainda a defini-
ção dos espaços públicos nos dois modos (ruas, áreas livres, aces-
sos etc.); a preservação ambiental da área, com destaque para 
a recuperação da lagoa; acessibilidade universal; integração dos 
projetos municipais previstos para o entorno; segurança, dentre 
outros itens.

Definido 

Plano Urbanístico do 
Parque Olímpico

R i o  2 0 1 6
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Dentre os materiais estruturais utilizados pela 

engenharia nos últimos 100 anos, o concreto é 

apontado como o que mais evoluiu tecnologicamente 

para atender aos diversos tipos de obra. Suas 

possibilidades avançam na medida das possibilidades 

das concepções dos projetos

A descoberta do cimento, no século 19, garantiu à engenharia 
a possibilidade de fabricar “rochas” em 28 dias, quando na nature-
za essa tarefa demanda milhões de anos. Os avanços da tecnologia 
do concreto foram constantes, por conta das pesquisas científicas 
impulsionadas pela necessidade das construções cada vez mais 
complexas e sofisticadas. O engenheiro Paulo Roberto do Lago He-
lene, que foi professor da Escola Politécnica da USP, resume essa 
evolução da seguinte forma: “Provavelmente o material estrutural 
que deverá substituir o concreto, como tal o conhecemos hoje, será 
outro concreto, naturalmente mais evoluído e aperfeiçoado”.

O concreto, de acordo com Helene, é o mais jovem dos mate-
riais estruturais. Foi patenteado, na Suíça, em 1892, pelo francês 
François Hennebique. O primeiro edifício em concreto, da forma 
como o conhecemos, foi inaugurado em 1901, em Paris (França). 

“A história desse notável material estrutural é muito recente. 
São cento e poucos anos apenas. Do seu surgimento, em que 
talvez tivesse cerca de 10 MPa (megapascal), até hoje, o concreto 
apresentou uma grande evolução, ao ponto de ser possível exe-
cutar obras com 120 MPa ou até 130 MPa”, destaca o engenhei-
ro, lembrando que o aço, surgido nos anos 1700, com a Revolução 
Industrial e o aparecimento da indústria siderúrgica, também foi 
muito usado na construção, mas, para a função de material es-
trutural, evoluiu menos que o concreto.

Da pesquisa à prática
Paulo Helene diz que muito da evolução tecnológica conquistada 

em relação ao concreto se deve à pesquisa científica, que não para 
de buscar novos conhecimentos e testar alternativas inovadoras.

Mas, segundo ele, é preciso saber reconhecer que sempre leva 
um tempo, entre o desenvolvimento de novos conceitos, na aca-

A evolução no formato,  

cor e resistência nos  

últimos 100 anos
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demia e nos centros de pesquisa, e a sua aplicação prática, no dia 
a dia: “Nos meus tempos de escola, na década de 1970, integrei 
um grupo que, junto com o professor Oscar Costa, foi visitar os 
primeiros bombeamentos de concreto em obra. Quer dizer, du-
rante o tempo em que estava na escola, eu nunca tinha ouvi-
do falar dessa técnica de concretagem. Naquela época existiam 
muito poucas usinas de concreto. Eu mesmo construí prédios em 
que ainda se fazia o concreto na própria obra”. 

Isso faz apenas 40 anos. De lá para cá, muita coisa mudou. 
“Hoje, há concreto com fi bra, concreto auto-adensável, concreto 
projetado por via seca e via úmida. A engenharia pode contar 
também com aditivos que evitam a retração e aumentam tixo-
tropia ou tornam o concreto mais fl uido e pigmentos para fazer 
concreto colorido de alta resistência. Para o desenvolvimento de 
tudo isso, na academia, nos institutos e nos centros de pesquisa, 
e a sua aplicação são necessários anos de testes e maturação. 
No entanto, o importante é que acabou sendo aplicado e trouxe 
muitos benefícios técnicos”, explica Paulo Helene.

Quando o engenheiro Eugène Freyssinet, em 1928, patenteou 
o concreto protendido, não existiam cordoalhas para executar 
essa técnica. Ele fez estudos de protensão, em laboratório, com 
cordas de piano. A primeira obra de concreto protendido só veio a 
ser realizada dez anos depois do registro dessa patente.

“Hoje, não se pode conceber uma obra de grande porte que não 
tenha protensão. Essa técnica está disseminada nas obras impor-
tantes e até nas edifi cações residenciais, em que as lajes e outras 
estruturas são protendidas com cordoalha engraxada”, frisa Helene. 

FOrMaÇÃO DO prOFissiONal
Na área de construção civil, houve uma grande evolução, nos 

últimos anos, que também repercutiu na formação do engenhei-
ro. “Nos anos 1970, ainda não existia, por exemplo, a ISO 9000, 
que é de fi m da década de 1980, no exterior, e do início dos anos 
1990, no Brasil. Não havia a norma de vida útil. Foi a NBR 6118, 
de 2003, que introduziu isso no País, só para citar dois exemplos”, 
constata Helene. 

Com todos esses conhecimentos de hoje em dia, o engenheiro 
sai da escola com muito mais informação do que o estudante de 
três ou quatro décadas atrás. Mas, devido a essa gama enorme 
de conhecimento com que sai da escola, o novo profi ssional não 
consegue decidir sozinho. Numa obra, o engenheiro recém-for-
mado ainda não sabe com segurança se deve usar grua ou se vai 
bombear o concreto. Ele precisa da retaguarda de um engenheiro 
mais experiente ou de uma equipe multidisciplinar.

“Eventos, como o Concrete Show, são muito importantes 
para a disseminação de informações e do conhecimento técnico 
atualizado. As entidades que atuam nesse segmento da constru-
ção estão mostrando que as discussões, as reuniões, as feiras, as 
mostras técnicas são fundamentais para que haja a transferência 

para o setor produtivo do conhecimento que, hoje, não vem só da 
academia e centros de pesquisa, mas também dos laboratórios 
das grandes indústrias”, diz Paulo Helene.

cONserVaDOrisMO cOMpreeNsÍVel
O projeto de estruturas de concreto é uma atividade de muita 

responsabilidade. Nesse sentido, de acordo com Helene, “é natural 
que exista, da parte dos projetistas, certo conservadorismo”. Isso 
acontece, segundo ele, para que os profi ssionais se sintam mais con-
fortáveis e seguros naquilo que estão realizando. Por outro lado, as 
indústrias, os centros de pesquisas e a academia podem ousar mais, 
podem propor novas alternativas que vão sendo, aos poucos, assimi-
ladas e empregadas tanto por projetistas como pelas construtoras.

Os construtores e os projetistas são responsáveis pelo produ-
to fi nal e, obviamente, não querem ter surpresas. Portanto, mui-

O edifício e-Tower, em São Paulo, registrou 
recorde mundial em resistência de concreto
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tas vezes, preferem uma solução já conhecida e testada do que 
uma nova tecnologia. Isso, para o engenheiro, é mais “natural” 
na construção civil do que em outros segmentos industriais. Até 
porque, um erro no projeto de um edifício pode vitimar muito 
mais pessoas do que num automóvel, por exemplo. Na indústria 
automobilística, basta fazer um recall e o problema está resolvi-
do. Na construção, um acidente pode envolver muito mais, como 
foi o caso do edifício Real Class, que desabou em Belém do Pará 
e que, por sorte, ainda não estava habitado.

“Entretanto, cabe à pesquisa e à academia ousar cada vez 
mais, com a proposição de inovações para que haja evolução da 
tecnologia de projeto e de construção. Essa evolução, no entanto, 
sempre vai ser relativamente lenta e é preciso que assim seja”, 
defi ne Paulo Helene.

alta resistÊNcia e susteNtaBiliDaDe
O concreto de alta resistência ou alto desempenho foi de-

senvolvido a partir do início da década de 1990, no Canadá, e 
se difundiu no mundo todo. Em 2002, Paulo Helene teve a opor-

tunidade de participar da execução do edifício e-Tower, em São 
Paulo, que já apresentava concreto muito resistente, superando 
índices praticados em outras partes do mundo e registrando um 
recorde mundial em resistência de concreto.

Além de todas as vantagens e benefícios que o concreto de 
alta resistência garante, hoje, é possível concluir que o seu em-
prego também determina a obtenção de estruturas mais susten-
táveis, que representa um comprometimento maior com a socie-
dade, com o meio ambiente e com o futuro. Com essa tecnologia, 
segundo Helene, foi possível fazer mais e com maior durabilidade, 
usando menos recursos naturais (água, por exemplo) e diminuin-
do a liberação de CO2, para o meio ambiente.

As estruturas feitas com esse tipo de concreto, por serem mais 
delgadas, entretanto, exigem tecnologia de construção apurada 
e mão de obra bem treinada. A tecnologia pode ser usada em 
edifi cações, obras de arte e túneis.

iNOVaÇÕes
A pesquisa permitiu que o concreto evoluísse constantemente. 

A título de exemplo, Helene lembra que, atualmente, é possível fa-
bricar até concreto translúcido, com 20 MPa ou 30MPa, que permi-
te a passagem de luz natural externa para o interior dos ambientes, 
o que implica economia de energia elétrica, entre outras coisas. 

Por outro lado, as plataformas brasileiras de petróleo são em 
alto mar, onde se encontram profundidades de três mil ou quatro 
mil metros. Por isso, elas não são mais fi xas no fundo e cons-

Concrete Show 
terá versão na Índia

A Concrete Show, realizada no fi nal de agosto, em São Paulo 

(SP), terá uma versão fora do país. A informação é de Cláudia Godoy, 

diretora da maior feira da América Latina no segmento. “Em 2012, o 

mercado terá o evento em dose dupla. Não só o Brasil, mas também 

Bombaim, na Índia, irão sediar o Concrete Show”, revela.

Sobre o desenvolvimento do evento no país, ela explica que 

o incremento da economia fez com que a Concrete Show alcan-

çasse espaço este ano quase 50% maior em relação à edição 

anterior, com a presença de 500 expositores nacionais e inter-

nacionais e cerca de 25 mil visitantes. “Existe um grande défi cit 

no Brasil em infraestrutura, moradia, estradas. O evento refl ete 

o mercado e o momento, indiscutivelmente”, avalia.

Concreto colorido empregado 
na execução do e-Towerna execução do e-Tower
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por exemplo), porque tornaria o projeto inviável economica-
mente. Como um dos pontos fracos do concreto armado é, re-
conhecidamente, a corrosão provocada pela armadura de ferro. 
Para ser aplicado em moradias de baixa renda, foi desenvolvida 
a treliça galvanizada.

Paulo Helene:
Engenheiro civil, formado e doutorado, pela Escola Po-

litécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), na 
década de 1970. Pós-doutorado pela Universidade da 

Califórnia em Berkeley (EUA). Foi livre docente na USP. 
Especializou-se no desenvolvimento tecnológico de 

sistemas estruturais construtivos. Hoje, além de conse-
lheiro permanente do Instituto Brasileiro do Concreto 
(Ibracon), é diretor da PhD Engenharia, empresa que 
presta serviços de engenharia de excelência. É ainda 
autor de inúmeras publicações e trabalhos técnicos.

O concreto se reinventa
O concreto se reinventa no século XXI. O concreto hoje já é pla-

nejado para ser usado para monitorar fluxo de veículos, detectar 

terremotos, aquecer pisos e até construir submarinos.

Para se ter o concreto, basta misturar água, areia, pedra e ci-

mento. Porém, para torná-lo com propriedades menos conhecidas 

entram em ação outros ingredientes. É a partir daí que se dá a mul-

tiplicidade maior da utilização do material de construção.

Na Universidade de Nova York, pesquisadores criaram recentemente 

com pequena quantidade de fibra de carbono misturada ao cimento — 

menos de 0,5% do elemento adicionado ao material de construção — a 

capacidade de torná-lo um condutor de eletricidade e com sensibilidade 

eletromagnética. A prática permite, por exemplo, medir a passagem de 

veículos em um trecho pavimentado com a mistura – mesmo em alta 

velocidade — e até distinguir carros de caminhões.

Outro uso desse tipo de concreto é para detectar terremotos. A 

técnica chamada controle estrutural ativo usa sensores para detec-

tar movimentos de pontes e construções, permitindo que o constru-

tor responda a ocorrência com ações hidráulicas ou balanceamento 

de peso para minimizar os efeitos.

Atualmente, sensores são acoplados na estrutura para medir movimen-

tos em função de tremores. Porém, os resultados são limitados. O concreto 

composto com fibra de carbono, nessas ocorrências, permite maior acuraci-

dade por ser um item integrante da própria estrutura avaliada.

O uso de carbono poroso é outro meio para conduzir eletricidade 

pelo concreto. Nesse caso, tem utilidade para tornar a estrutura aque-

cida, utilizando baixa voltagem de energia. A aplicação da proprieda-

de em rodovias e pistas de aeroportos permite, por exemplo, derreter 

neve ou gelo em temperaturas muito baixas. Ou até em residências.

O desenvolvimento de pavimentos de grandes dimensões de con-

creto flutuantes já vem sendo testados nos Estados Unidos — vale 

lembrar que já existem construções de proporções limitadas com 

essas características, mas a proposta hoje é utilizá-la em larga es-

cala para se fazer aeroportos, plataformas petrolíferas etc. Chamada 

plataforma estabilizada pneumaticamente pela empresa de enge-

nharia desenvolvedora da ideia, o material consiste de um conjunto 

de concretos cilíndricos verticais com até 6 m de diâmetro e 36 m 

de altura, que são abertos na parte de baixo e selados na parte de 

cima. O ar dentro de cada cilindro é capaz de sustentar a flutuação 

de plataforma. Interconexões entre os cilindros permite que o ar se 

movimente entre eles, amenizando o movimento das ondas ou de 

outras interferências do lado de fora. 

No entanto, a mais ousada aplicação do concreto é para fazer 

submarinos. O material tem duas vantagens em relação à construção 

em metal da embarcação especializada em operar de forma sub-

mersa. Primeiro, porque ele seria capaz de ir mais fundo, dado que 

o concreto é particularmente mais forte sob pressão. Além disso, no 

fundo do oceano, ele seria muito mais difícil ser identificado por um 

radar do que o feito por metal. A Rússia considera a possibilidade de 

construir um pequeno submarino de concreto, para seis pessoas. O 

projeto chama-se C-subs, capaz de lançar até torpedos. 

Pelo mundo se desenvolve o cimento ultraresistente, de duração 

quase infinita. A associação dessa invenção com as aplicação an-

teriormente relacionadas dará ao cimento a definitiva condição de 

uma das maiores descobertas do homem.

tituem verdadeiros navios flutuantes. Nesse segmento, já estão 
sendo desenvolvidas estruturas petrolíferas em concreto, mais 
econômicas e com durabilidade similar.

O concreto substituiu, já há muitos anos, os dormentes nas 
estradas de ferro. Alguns reservatórios, que eram metálicos, tam-
bém passaram a ser construídos com o emprego de concreto. Es-
ses são só alguns exemplos do quanto o material pode ser apro-
veitado, não só na construção civil e na infraestrutura.

VersatiliDaDe
O concreto, muito versátil e maleável, permite que seja moldável 

de acordo com as necessidades de projeto, segurança e estética. Uma 
das suas características é que pode ser trabalhado em conjunto com 
os mais diferentes materiais. 

Hoje, o emprego do concreto para a construção de habita-
ções populares indica que as espessuras não podem ser muito 
grandes e a resistência não pode ser muito altas (de 100 MPa, 
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Desde quando foi descoberta a camada de pré-sal na costa 
brasileira e com o desenvolvimento do país exigindo a 
resolução do déficit energético, diversos setores da in-

dústria passaram a necessitar de ferramentas e tecnologias na 
gestão de projetos para atender a demanda de empresas do 
setor de energia.

Recentemente, foi criada uma solução de software para 
o segmento de Construção que atende a criação de Orça-
mentos de Montagem. O principal objetivo em um Orça-
mento de Montagem está no cálculo das necessidades dos 
insumos de mão de obra e equipamentos utilizados para 
construção e montagem, visando o cumprimento da entre-
ga de um projeto.

Um dos itens levantados é o quantitativo de horas exigidas 
para permanência do recurso em determinada(s) atividade(s) ou 
no projeto inteiro. Para isso, a solução conta com o conceito de 
Quadro de Permanência. Nele, lança-se diretamente a quanti-
dade de recursos por período, e a partir da jornada do insumo, 
chegamos ao total de horas necessárias. Isso traz agilidade na 
montagem do orçamento.

O conceito de Turma Típica, também implementado na solução, 
mostra quais recursos da mão de obra serão utilizados na execução 
de uma atividade. A principal diferença entre Turma Típica e com-
posição de preço unitário é a distribuição dos recursos em percen-
tual, o que representa a divisão das horas de execução do serviço.

Uma TUrma Típica poderia ser configUrada  
com a segUinTe esTrUTUra

Soldador Chaparia 19%

Maçariqueiro 6%

Encarregado Estrutura 10%

Montador 15%

Ajudante 11%

Mec. Montador 39%

Ferramenta mede mão de obra  

e o volume de equipamentos
*Gilsinei Hansen

 A Turma Típica gera 
custo apenas quando esti-
ver inserida em uma Com-
posição por Unidade de 
Medição de Serviço, que, 
por sua vez, deve estar 
executando uma tarefa. 

A Composição por 
Unidade de Medição de 
Serviço tem como dife-
rencial o uso de valo-
res padrões (Standard) 
que apontam o número 
de horas necessárias 
para se criar a unidade de uma determinada tarefa (Ex. 50 
horas/t). É nesse tipo de composição que se encontra o uso 
da Turma Típica, onde o standard define a quantidade de 
horas necessárias para a conclusão de um serviço. 

Em conjunto com o conceito de Turma Típica, é possível definir 
o número de horas que cada recurso demandará. Por exemplo, para 
que uma tonelada de estrutura metálica seja produzida em uma 
determinada empresa, serão necessárias 100 horas de trabalho.

As horas definidas como standard serão aplicadas à Turma Típi-
ca, que valerá como a única Composição por Unidade de Medição 
do Serviço. Podendo, dessa forma, definir o valor da composição.

A solução de software de Orçamento de Montagem foi 
recentemente incorporada ao TOTVS Obras e Projetos porque 
traz grande assertividade e agilidade ao processo de orça-
mento para os clientes da empresa. A TOTVS é líder de sof-
tware de gestão empresarial integrada e oferece ao segmento 
de Construção soluções que facilitam orçamentos assertivos, 
sustentáveis e que integram os processos da empresa, da en-
genharia ao financeiro. 

*Gilsinei Hansen é diretor de Estratégia de 
Software e Segmentos da TOTVS.

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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Rosane Santiago – Rio de Janeiro (RJ) 

C
om mais de 4,5 milhões de veículos, incluindo 
neste total 3,2 milhões só de automóveis, a ci-
dade do Rio de Janeiro tem um sistema de trans-
porte público de� ciente. 

Para tentar melhorar a situação, diversas 
obras de infraestrutura de transportes estão sen-
do realizadas: o BRS, sistema de corredor úni-

co de ônibus em áreas congestionadas da cidade; ampliação do 
metrô, com a construção da linha 4 até a Barra da Tijuca; o BRT 
(Bus Rapid Transit), sistema que é segregado, composto por linhas 
expressas e paradoras. 

Propostos no Brasil pelo então governador Jaime Lerner, em 
Curitiba (PR), os BRTs existem em várias cidades brasileiras e po-
derão se multiplicar como solução a ser adotada para atender à 
mobilidade por conta da Copa do Mundo de 2014.  

BRT SERÁ USADO 
AMPLAMENTE NA OLIMPÍADA

No Rio, o governo inaugurou recentemente algumas obras de 
implementação do BRT. Foi o caso do viaduto Capitão de Mar e 
Guerra Orlando Raso, entre as avenidas das Américas e a Salvador 
Allende, na Barra da Tijuca. Com 250 m de extensão em cada 

O BRT Transoeste, que terá 
53 estações, pode � car pronto 
em 2012 no Rio de Janeiro

BRT é uma das
  SOLUÇÕES PROPOSTAS 
    para mobilidade 
urbana na Copa

sentido, foi concluído em nove meses e uma segunda etapa da 
obra já está sendo realizada.  

Nesta parte das obras, está sendo executada a duplicação e 
implantação das pistas laterais da Avenida das Américas, iniciando 
na Avenida Salvador Allende até o canal de Sernambetiba. Também 
haverá duplicação da ponte sobre o canal, da Estrada Alceu de 
Carvalho até a Estrada do Pontal, onde será aberto o túnel da Grota 
Funda. Composto por duas galerias de 1.100 m, o túnel segue até o 
canal do Rio Portinho. Com previsão de inauguração para início do 
segundo semestre de 2011, as obras prosseguem pelos emboques 
Recreio e Guaratiba. No viaduto do Pontal, já foi executada arma-
ção, construção de forma e concretagem de blocos, pilares, vigas 
de ligação, e placas de terra armada e vigas pré-moldadas. Serão 
também criadas alças de acesso à Guaratiba, readequando as vias, 
tanto para as entradas de ilha de Guaratiba quanto para as de 
Barra de Guaratiba. O viaduto de Guaratiba e a ponte sobre o canal 
de Sernambetiba também estão sendo construídos. 

As referidas obras fazem parte de uma série de intervenções do 
chamado BRT Transoeste, corredor exclusivo para ônibus articulados, 
que irá ligar a Barra da Tijuca a Campo Grande e Santa Cruz. Serão 53 
estações do BRT em construção, instaladas sempre no meio da via. 

O Transoeste terá 56 km. O custo das obras é de R$ 800 mi-
lhões. A previsão da prefeitura é de que as obras do corredor es-
tejam prontas no primeiro semestre de 2012 e irá reduzir pela 
metade o tempo médio de viagem entre os três bairros (Barra da 
Tijuca/Campo Grande/Santa Cruz) - é um dos três corredores que 
compõem o projeto de preparação viária da cidade para os eventos 
esportivos internacionais, ao lado da Transolímpica (Recreio dos 
Bandeirantes-Deodoro), ainda não licitada, e Transcarioca (Barra 
da Tijuca-Aeroporto Internacional Tom Jobim), esta em obras. 
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O corredor Transcarioca tem 
custo aproximado de R$ 1,3 bi-
lhão e foi dividido em dois lotes de 
obras, a serem concluídos em três 
anos. O lançamento dos trabalhos 
no primeiro trecho (Barra da Tijuca, 
bairros da Zona Oeste e bairros da 
Zona Norte), de 28 km, já aconte-
ceu e o corredor terá ao todo 39 
km, com previsão de transportar 
400 mil passageiros por dia.

Há ainda a previsão de cons-
trução da linha Transbrasil, ligando 
o bairro do Caju a Santa Cruz, via 
Avenida Brasil.

A expectativa da prefeitura é de uma redução de 60% no 
tempo gasto no trajeto entre a Barra e a Ilha do Governador, 

Omais famoso sistema de BRT adotado na América Latina é 
o Transmilenio de Bogotá, Colômbia, que agora passa por 
problemas sérios de credibilidade perante a população, a 

ponto dos cidadãos chamarem-no de Transmilleno (lleno = cheio).
Daniel Cabuya, conferencista internacional de mobilidade e 

energias alternativas e gerente de 
produção da SI-02, uma das empre-
sas que operam o BRT em Bogotá, 
explica que o sucesso de um siste-
ma de transporte como o Transmi-
lenio se baseia no fato dos ganhos 
não estarem em função do número 
de passageiros que cada veículo 
leva, mas sim os quilômetros que 
estes percorrem por dia. 

Cada veículo articulado, dos 1.219 
com que conta o sistema colombiano, 
tem capacidade para 160 passagei-
ros: 48 sentados e 112 em pé, e uma 
vida útil de um milhão de quilômetros 

percorridos, que se esgota, dependendo do uso de cada unidade, en-
tre 10 e 15 anos, considerando que um ônibus pode percorrer um 
máximo de 8.700 km e um mínimo de 5.500 km ao mês.

Cabuya aponta que se ter metrô ou BRT vai além da existên-
cia do transporte. “Tivemos uma melhora substancial com rela-

O Transmilenio  

     de BOGOTÁ

passando por bairros populosos da Zona Norte, como Madu-
reira e Penha. 

São José dos Campos, SP 
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cunzolosjc@cunzolo.com.br

Taubaté, SP 
Telefax: (12) 3682-1717

cunzolotaub@cunzolo.com.br

Campinas, SP
Tel.: (19) 3281-0922 
Fax: (19) 3281-6748
cunzolocamp@cunzolo.com.br

A Cunzolo sempre 
tem a melhor 
solução

www.cunzolo.com.br

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 

máxima excelência.

Para o êxito de operações usando-se destes 
equipamentos a Cunzolo pode contar com:

 com  alcance até 43m de altura

 plataforma aérea
 

 pelos principais fabricantes de platafor- 
 mas do mercado

tocando o céu, trabalhando na terra
desde 1967

Plataformas aéreas e 
Plataformas sobre caminhão
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de orientação do sistema”, explica  o gerente da 
SI-02.

O Transmilenio em Bogotá permite que com uma 
passagem de taxa única os passageiros possam viajar 
em qualquer uma das programações do dia em que o 
sistema está operando. “Isso deu maior e� ciência nos 
serviços e um impacto favorável sobre os usuários”, 
avalia. 

Nos primeiros 8 anos do BRT colombiano fo-
ram construídas mais de 400 estações. Porém, nos 
últimos 6 anos não se construiu nem 1 km, com a 
fase 3 do sistema atrasada. “Isso tem causado à 
população transtornos e fazendo com que o siste-
ma esteja sempre cheio”, a� rma.

O sistema em Bogotá cobre 88 km de rotas principais, sem incluir 
os 20 que estão em processo de construção, num horário de 4h30 
às 23 horas, em dois tipos de serviço: um com ônibus expressos, 
com saídas a cada seis minutos, parando em determinadas estações 
e, outro, com ônibus correntes com partidas a cada três minutos e 
parada em todas as estações. “Nas horas de pico, estamos buscando 
que os colégios e as universidades mudem a hora de entrada, para 
diminuir o horário de pico nas tardes”, revela Daniel Cabuya.

ção a isso em Bogotá, com a recuperação de espaços públicos e 
privados no entorno das linhas, incluindo aí uma valorização das 
terras. Quando aumenta a circulação de pessoas, e há melhor 
iluminação e limpeza, a segurança aumenta”, avalia.

 “O Transmilenio chegou a recuperar bairros, antes considera-
dos  zonas de delinquência, que agora participam de programas 
sociais. Até os antigos pandilleros (participantes de gangues ur-
banas) da região tem a oportunidade de trabalhar nas brigadas 
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www.expo-urbano.com.br

A segunda edição do Expo Urbano – O evento para 
espaços urbanos estéticos, confortáveis e seguros.     

 ExpoUrbano

Melhorando a 
sua vida urbana2011

A terceira edição do Expo Estádio - o maior 
evento para design, construção, mobiliário e 
gestão de estádios e instalações esportivas

www.expo-estadio.com.br
2011

CONSTRUINDO AS BASES PARA O 

ESPETÁCULO

www.transpoquip.com.br 

2011
O ENCONTRO DAS INDÚSTRIAS 
DE INFRAESTRUTURA PARA 
TRANSPORTE

22 - 24 de Novembro de 2011
Pavilhão Azul, Expo Center Norte 
São Paulo, Brasil

O principal encontro na América Latina das 
industrias de infraestrutura para um transporte 
seguro, eficiente e confortável via terra, água e ar

info@real-alliance.com
(21) 2516 1761 / (21) 2233 3684
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PATROCINADORA OFICIAL 
DESSA PAIXÃO.

O estádio vai tremer com tanta força entrando em campo.
Case, patrocinadora ofi cial do Palmeiras.
Uma marca forte como a Case, que faz parte da Fiat Industrial, só poderia escolher um time grande e de tradição como o Palmeiras 
para ser a patrocinadora ofi cial. Duas forças que entram em campo juntas para encarar mais esse grande desafi o. Se você também 
compartilha dessa paixão, acesse www.paixaocorrespondida.com.br. Lá você fi ca sabendo mais sobre essa parceria, concorre a prêmios, 
faz downloads de wallpapers do Verdão para computador e celular e muito mais. Case, Palmeiras e você. Unidos por essa paixão. 

capa_b.indd   4 05/09/2011   09:59:09




