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A Sany surpreendeu o mercado em 2011. Inaugurou em tempo recorde sua fábrica 

em São José dos Campos, montou uma completa estrutura de dealers para vendas 

e pós-vendas e marcou presença nos principais eventos e feiras do setor. 

Obrigado a todos que acreditaram no projeto sério e profissional da Sany no Brasil. 

Em 2012, não irão faltar novidades para agitar o mercado. Vale a pena aguardar.
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Capa: Ponte improvisada em Nova Friburgo (RJ), em foto tirada em 02/01/12. Rafael 
Andrade/Folhapress
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Há alguns dias a Justiça Federal em São Paulo con-
denou a Companhia do Metropolitano de São Paulo e o 
Consórcio Via Amarela, responsáveis pela construção da 
Linha 4 (Amarela), do metrô paulistano, a ressarcir o Insti-
tuto Nacional do Seguro Social (INSS),  pelo dinheiro pago 
a título de pensão a familiares de três pessoas mortas no 
desastre ocorrido na poço da estação Pinheiros, no bairro 
de Pinheiros, em janeiro de 2007. 

O cenário do desastre, às 15 horas do dia 12 daquele 
mês, ainda está presente na memória da cidade: parte do 
entorno do poço, ali em processo de escavação, literalmen-
te esfarinhou-se. Precipitaram-se pela cratera caminhões 
pesados e até uma van utilizada em transporte público. 
O buraco, com cerca de 80 m de diâmetro, arruinou a rua 
Capri, interditou e ocasionou a demolição de residências e 
matou sete pessoas, seis das quais nada tinham a ver com 
a obra. 

Passados cinco anos da data daquele desastre vem a 
condenação: o Metrô e o consórcio devem cobrir os bene-
fícios que o INSS colocou à disposição de familiares de três  
das vítimas fatais: um funcionário da Via Amarela, um mo-
torista de ônibus e um cobrador. 

A juíza Regilena Emy Fukui Bolognesi, da 11ª Vara Cível 
de São Paulo, entendeu que o Metrô e o consórcio foram 
responsáveis pelo acidente, enquanto outro processo, em 
trâmite na 1ª instância da Justiça paulista, apura as res-
ponsabilidades criminais pelos óbitos. 

Na ação do INSS, para recuperar os valores relativos 
aos benefícios pagos aos familiares das três vítimas, a base 
é a Lei 8.213/91, pela qual o Instituto pode recuperar os 
benefícios concedidos, “em decorrência de acidentes cau-
sados por negligência quanto às normas-padrão de segu-
rança e higiene do trabalho”.

Há, dentre as filigranas jurídicas oferecidas no proces-
so, terreno amplo para discussões e protelações. O consór-
cio argumenta, por exemplo, que não agiu de modo cul-
poso, mas segundo a correta observância das normas de 

saúde, segurança no trabalho e meio ambiente, durante a 
execução do contrato.  

É evidente, contudo, que tais filigranas no conjunto 
do processo não são substantivas. O fato nítido, e que 
se destaca nas discussões, é que houve o acidente e que 
os órgãos imediatamente acionados para detectarem e 
analisarem as suas causas, como, por exemplo, o Insti-
tuto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, 
apontaram o responsável direto, bem como o responsável 
subsidiário. 

O consórcio se apega ao argumento segundo o qual “a 
sentença proferida nos autos da ação ajuizada pelo INSS 
foi objeto de recurso ainda pendente de julgamento, para 
que se esclareçam pontos controvertidos da decisão”. Mas 
o que está subjacente, seja qual for a linha de pensamento 
em que sejam buscados os prós e os contras para eventuais 
medidas protelatórias, é a questão humana.

 O Metrô e o consórcio (este responde, hoje, pela ope-
ração da Linha 4) não podem,  nem devem,  recorrer a 
argumentos  que não são substantivos, para prolongar o 
sofrimento de familiares das vítimas, que há cinco anos 
vêm buscando, na Justiça, o que lhe é de direito. No geral, 
em casos desse tipo, empresas se apegam a alegações, as 
mais escorregadias, para tentar empurrar com a barriga as 
ações em que se encontram envolvidas e às vezes conse-
guem levar até as últimas consequências as protelações 
que resultam em maior sofrimento para as vítimas, sempre 
a parte mais frágil do processo. 

O que está em causa é uma questão humana, que não 
pode ser deixada de lado como se fosse de significado 
menor no conjunto das responsabilidades de uma obra 
da importância da Linha 4. E de outras linhas. Frise-se: a 
questão humana e a responsabilidade social das empresas 
prestadoras de serviços públicos recomendam indenizar as 
vítimas do acidente e encerrar a pendência. Essa seria a 
solução elementar recomendável, em qualquer tempo, so-
bretudo em tempo de eleições municipais. 

O que está em 
causa na questão 
das indenizações do Metrô-INSS

E d i t o r i a l
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Reach stackers customizados  
serão usados no RJ

A Terex Cranes estabeleceu um novo recorde de desempenho com 
a customização da versão de alta capacidade do seu reach stacker 
Terex TFC 46MS HC, comercializado para a MultiRio Operações Portu-
árias S.A, uma das empresas líderes do setor no Brasil.

Produzidos na fábrica da Terex Cranes em Montceau-les-Mines, na 
França, e entregues via Equiport, distribuidora dos equipamentos por-
tuários da Terex no Brasil, as duas unidades Terex foram especialmente 
adaptadas para atender às necessidades de um contrato de manipulação 
de carga vencido pela MultiRio no início desse ano para operar no Termi-
nal II do Porto do Rio de Janeiro.

Construído para trabalhar tanto na manipulação de container 
como em aplicações com o bloco de gancho, o Terex TFC 46MS 
HC traz a versatilidade dos acessórios dedicados e a precisão para 
acessar e manipular cargas suavemente e eficientemente. Esse reach 
stacker customizado foi construído com entre-eixos de 6,5 m e 
equipado com pneus padronizados. O peso bruto da unidade é de 75 
t com o top-pick spreader ou 69 t com o bloco do gancho com 60 t 
de capacidade de elevação.

Empresa investe para ampliar espaço  
no mercado de fôrmas

A SH, empresa de fôrmas para concreto, andaimes e 
escoramentos metálicos, com mais de 40 anos no mercado de 
construção civil, registrou um faturamento de R$ 170 milhões, 
em 2011. A expansão das filiais, principalmente em Fortaleza 
(CE) e Porto Alegre (RS), alavancou o seu crescimento que, para 
2012, prevê um faturamento 20% maior em relação ao período 
anterior.  

O contínuo aumento da receita e do quadro de colaboradores 
fez com que a SH mantivesse os planos de investimento para este 
ano. A expectativa é que 70% do valor total dos investimentos 
previstos tenham como destino as grandes obras dos estados 
do Rio de Janeiro e São Paulo, com foco na aquisição de novos 
equipamentos específicos para os segmentos de infraestrutura e 
industrial. Com o aumento da demanda em diversas regiões do 
País, a empresa está investindo, desde o final de 2011, em duas 
novas gerências dedicadas exclusivamente ao setor da construção 
civil. 

Em termos de crescimento regional no ano de 2011, o 
Nordeste superou em 20% a meta de faturamento esperado. Na 
região Sul, a filial curitibana também registrou mais de 20% de 
crescimento. Em todo o Brasil, a SH está envolvida em várias obras 
importantes, incluindo o estádio Castelão, Anel Viário de Fortaleza, 
Transnordestina, Transposição do Rio São Francisco, Barragem 
Arroio, Refinaria Abreu Lima, Arena Recife, entre outras. 

Com ágio de 347%, as 
ofertas vencedoras do leilão 
dos aeroportos de Guarulhos 
(SP), Viracopos (Campinas-SP) 
e Brasília (DF) somaram cerca 
de R$ 24,5 bilhões aos cofres 
públicos - recorde de inves-
timento privado no País em 
infraestrutura.

O aeroporto de Guarulhos 
foi arrematado pelo consórcio 
Invepar (composto pela Invepar 
Investimentos e Participações e 
Infraestrutura – OAS e fundos de 
pensão Previ, Petros e Funcef, com 
participação de 90%, e a operado-

ra Airport Company South Africa, com 10%). Já a concessão de Viracopos 
ficou com o consórcio Aeroportos Brasil (45% da Triunfo Participações e 
Investimentos, 45% da UTC Participações – UTC Engenharia - e 10% da Egis 
Airport Operation, da França). Por fim, o terminal de Brasília ficou com o 
consórcio Inframérica Aeroportos (50% da Infravix Participações – Engevix 
- e 50% da Corporation América, da Argentina) — o mesmo que construirá 
e administrará o aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN).

Aeroportos
OAS, Triunfo/UTC e Engevix vencem leilão

Bem-vindos, investidores privados!
O sucesso do leilão dos aeroportos, ocorrido no dia 6 deste mês, 

mostra que a indecisão política do governo federal em acelerar as 
concessões e parcerias público-privadas (PPPs) em todos os segmen-
tos da infraestrutura, estava na contramão do que ocorre em todo o 
mundo e não tinha razão de ser.

Em vista da precária captação de poupança da economia 
brasileira, e dos bilhões de dólares em recursos ávidos por bons 
investimentos no mercado global, o caminho só poderia ser esse: 
atrair os investidores privados para aplicar na infraestrutura 
brasileira.

O que não dá para entender é que, num momento como esse, 
com os países emergentes à frente do mundo desenvolvido em 
termos de expansão econômica - com o Brasil figurando como uma 
das estrelas do cenário global -, a presidente Dilma Rousseff tenha 
faltado ao Fórum Econômico Mundial de Davos, sem designar pelo 
menos um representante, como o presidente Luciano Coutinho, do 
BNDES, o ministro Guido Mantega, da Fazenda, o presidente da Vale, 
Murilo Ferreira, o presidente do conselho da Gerdau, Jorge Gerdau 
Johannpeter, e os CEOs das maiores empresas de engenharia do 
Brasil. Miopia mata, se tivermos pela frente um trem. 
(Joseph Young – diretor editorial) 
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Última edição da revista abordou 
interesse do mercado pelos aeroportos

F ó r u m  d e  E n g e n h a r i a
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 Ciber mostra como vai crescer em 2012

A Ciber Equipamentos Rodoviários encerrou o ano de 2011 com 
aumento nas vendas de usinas de asfalto para a América Latina, 
ultrapassando no exterior o número de máquinas comercializadas no 
Brasil e confirmando sua liderança na região. 

As perspectivas para 2012, segundo a empresa que integra o 
grupo alemão Wirtgen, também são favoráveis. De acordo com seu 
vice-presidente, Luiz Marcelo Tegon, a projeção para o período é de 
incremento de 35% com a expansão para novos mercados e elevação 
de participação no market share. O grupo Wirtgen vê a Ciber com 
“enorme potencial de desenvolvimento e crescimento”. 

Outros destaques de 2011 para a Ciber foram a superação da 
marca de 300 unidades da usina UACF 17P vendidas no mundo e o 
ingresso no seleto grupo de fabricantes de usinas de asfalto com a 
certificação ISO 9001. O ano também foi marcado pela entrada no 
Brasil da linha Kleemann de britadores e peneiras móveis, que com-
pleta o leque de soluções para todas as etapas do processo. 

Serget lança 
novo site

 
Fundada em 21 de 

janeiro de 1998, em São 
Paulo, a Serget completa 14 
anos de fundação. Empresa 
de engenharia de trânsito em 
crescente expansão no mer-
cado de sinalização e segu-
rança viária brasileiro, ela comemora seu aniversário com o lançamento 
de um novo site institucional (www.serget.com.br), canal que chega com 
a renovação gradativa de toda identidade visual da companhia.

A página na internet expressa um novo posicionamento de merca-
do, marcado por maior competitividade, profissionalização da gestão e 
aumento da capacidade técnica e comercial, com a expertise dos atuais 
e de novos profissionais que complementam o quadro da empresa.

O plano de trabalho para renovação da identidade visual iniciou-
se com a modernização da marca. O novo logo, agora estilizado, 
possui um elemento gráfico que remete a uma placa de sinalização, 
reforçando o core business da empresa, que é sinalizar e promover 
segurança em rodovias e vias urbanas. 

Subestação reforça fornecimento em BH

A ABB, grupo que atua em tecnologias de energia e automação, 
assinou um contrato de cerca de US$ 30 milhões com a Cemig Distri-
buição S.A., a maior empresa de distribuição de energia do Brasil, para 
fornecer uma subestação de distribuição abrigada que ficará localizada 
no centro de Belo Horizonte (MG). O novo equipamento irá substituir 
uma instalação de 40 anos e ocupará apenas dois terços do espaço 
utilizado atualmente, liberando espaço físico para outros usos.

“As tecnologias inovadoras e compactas contratadas ocupam 
um espaço significativamente menor e exigem pouca manutenção,” 
explica Oleg Aleinikov, responsável pela área de subestações da ABB, 
uma das unidades de negócios da divisão de Sistemas de Potência da 
empresa. “A nova subestação irá aumentar o fornecimento de eletri-
cidade para a cidade, melhorar a qualidade da energia e contribuir 
para o reforço da confiabilidade da rede de distribuição”, complemen-
ta Aleinikov.

O escopo de fornecimento da ABB inclui uma GIS (gás-insulated 
switchgear) de 145 kV, um conjunto de painéis de distribuição em 15 kV, 
quatro transformadores de 145/15 kV e potência de 60 MVA cada, obras 
civis e equipamentos eletromecânicos. Estão incluídos ainda sistemas de 
controle, proteção e automação de subestação totalmente integrados, 
compatível com o padrão global IEC 61850. Como parte do contrato em 
regime turn-key, a ABB é responsável pelo projeto, engenharia, forne-
cimento, instalação e comissionamento da subestação. A conclusão do 
projeto está prevista para até 2013.

Subestação da 
ABB, similiar 

à de Belo 
Horizonte, já 
instalada no 

Rio de Janeiro

 

Mais segurança diminui índice de acidentes

A Cosil, construtora sergipana com ramificações em Recife 
e São Paulo, acredita no investimento visando prevenir e evitar 
acidentes. Com isso, a empresa consegue manter um baixo 
percentual de acidentes nas obras, em média 2%. 

“Mantemos o controle em todos os canteiros, tanto com 
afastamento do profissional quanto sem. A informação quan-
titativa é passada anualmente para a Fundação Jorge Duprat 
Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), 
órgão que elabora os dados estatísticos, procedimentos de segu-
rança e materiais didáticos voltados para a área”, explica Jodeci 
Souza da Silva, engenheiro de segurança do trabalho da Cosil.

Para cada tipo de risco há uma proteção adequada. Logo 
no primeiro dia de trabalho, segundo Jodeci, os colaboradores 
participam de treinamento admissional com carga horária de 
seis horas. Diariamente, os técnicos de segurança ministram 
palestras sobre temas específicos dos serviços de risco que serão 
executados e semestralmente passam por reciclagem, com carga 
horária de quatro horas. 

“O colaborador é a parte mais importante do processo. Um 
acidente é sempre prejudicial para quem sofre diretamente e 
para quem é responsável pela integridade das pessoas. Sendo 
assim, independentemente do investimento ser alto ou não, ele é 
fundamental”, expõe Jodeci.

F ó r u m  d e  E n g e n h a r i a



Estub, há mais de 40 anos a marca do
melhor escoramento do mercado.
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Sistema de encaixe prático  Facilidade para montar e desmontar  Vigamento metálico que 
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Consulte-nos e conte com uma equipe técnica qualificada, experiente e 
preparada para contribuir com a redução de custos, com extrema agilidade 
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Telefone: (21) 2472-7200 :: estub@estub.com.br :: www.estub.com.br
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Ceará terá dez novos parques eólicos 

O consórcio formado por Alupar Investimento S.A. (51%) e 
Furnas (49%) vendeu, em leilão de geração da Aneel realizado no 
final do ano passado, 204 MW de energia eólica para entrega a 
partir de janeiro de 2016. O preço vencedor foi equivalente a R$ 
110,00 MW/h, um deságio de cerca de 5% sobre o inicial. As em-
presas construirão dez parques eólicos no município de Aracati, 
no Ceará, com investimentos da ordem de R$ 800 milhões.

“A Alupar vem trabalhando no desenvolvimento de parques 
eólicos com o objetivo de fortalecer as fontes renováveis do grupo 
e a parceria com Furnas foi fundamental para o sucesso neste 
leilão”, destacou Enio Nucci, diretor de Novos Negócios da Alupar.

“Estamos investindo mais de R$ 1 bilhão em geração eólica e 
sempre temos interesse em avaliar novas oportunidades. Essa vitória 
firma a parceria com a Alupar e dá continuidade à política de Furnas 
de diversificar suas formas de geração de energia limpa”, afirma 
Olga Simbalista, diretora de Planejamento, Gestão de Negócios e de 
Participações da empresa de geração e transmissão de energia.

Alupar e Furnas selecionaram para os empreendimentos 
aerogeradores fabricados pela alemã Fuhrländer. Os equipamentos 
contam com potência de 2,5 MW; altura de 141 m - os mais altos 
do Brasil, onde os ventos são menos sujeitos a interferências; e 
torres entrelaçadas que não comprometem a dinâmica do aeroge-
rador, ao invés das estruturas tubulares mais comuns no mercado. 

Construção de fábrica da Sany  
tem início em Jacareí (SP)

Começou a ser construído, na cidade de Jacareí, interior de São 
Paulo, o primeiro parque fabril da Sany do Brasil. A planta está loca-
lizada em terreno de 560 mil m² e os trabalhos de terraplenagem fo-
ram iniciados logo após a publicação, no dia 17 de janeiro, no Diário 
Oficial do Estado, das licenças legais autorizando as obras no local. 

No mês de abril, a empresa anunciará o vencedor da concorrência 
das construtoras para a execução da obra. Segundo Juliano Lemos, 
gerente de infraestrutura da Sany, “a expectativa é de que a constru-
ção seja concluída no primeiro trimestre de 2013”.

A empresa se compromete a investir US$ 200 milhões (cerca de 
R$ 350 milhões) na concepção da fábrica, que poderá gerar até 1 mil 
empregos diretos quando a produção estiver em plena capacidade.

A Sany já possui uma instalação em São José dos Campos (SP), 
onde são montadas escavadeiras, guindastes sobre caminhão e bom-
bas de concreto.

Desafio da tecnologia 
agora é no canteiro 
de obras 

Com as ferramentas de 
tecnologia já quase consolidadas 
no estágio de projeto – seja básico 
ou executivo -, a Bentley Systems 
foca agora no Brasil no desen-
volvimento de práticas de TI no 
canteiro de obras. De acordo com 
Alfredo Castrejón Nava, vice-pre-
sidente para a América Latina da 
empresa, as soluções já existem, 
mas é preciso difundi-las para toda a cadeia, como fornecedores e 
subcontratados, e não somente às construtoras.

“Tem que mostrar que isso é para o interesse de todos”, avalia o 
executivo. Nava prevê um grande trabalho de convencimento do uso 
da tecnologia integrada em uma obra junto a um grupo numeroso 
de agentes, principalmente na padronização de programas. “Não se 
tratam de sistemas complexos. O princípio é mais simples do que se 
imagina”, destaca. 

“O maior problema é de quem está na obra, mas não tem a 
versão correta do projeto, pois passa por muitas pessoas desde o seu 
começo”, ressalta Noah Eckhouse, vice-presidente do grupo de Global 
Building da Bentley, sobre a importância da efetivação da colabora-
ção de um projeto com os envolvidos em um canteiro de obras. Nessa 
função, o tablet é a grande ferramenta nas mãos de quem executa os 
trabalhos para checagem se tudo está caminhando de acordo com as 
especificações anteriormente definidas.
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Os trabalhos de 
terraplenagem já 
foram iniciados

Noah Eckhouse

 
Intertechne incorpora Modular de olho  
no segmento de óleo e gás 

A Intertechne Consultores S.A.., com sede em Curitiba (PR), 
especializada em hidroeletricidade e infraestrutura, iniciou 2012 com 
a incorporação da Modullar Projetos Ltda., que há 14 anos presta 
serviços de engenharia na área industrial, com ênfase no setor de 
óleo e gás. 

A nova empresa terá a denominação de Intertechne Modullar 
Projetos S.A. e dará continuidade aos contratos que a adquirida tem em 
carteira, principalmente com a Petrobras e a Transpetro (subsidiária da 
Petrobras responsável pela construção de oleodutos e gasodutos). 

O objetivo da aquisição é aumentar o leque de serviços de en-
genharia que a empresa oferece aos clientes, ampliando para outras 
áreas, como óleo e gás. Assim, mantém o seu compromisso empresa-
rial de buscar soluções integradas e sob medida para os seus clientes.

Com essa incorporação, o grupo passa a contar com quatro 
empresas: Intertechne Consultores (controladora do grupo, atua em 
consultoria e projetos de engenharia de barragens, usinas hidrelétri-
cas, obras hidráulicas e obras de infraestrutura em geral), Intertechne 
Estruturas (projeto de estruturas de concreto e metálicas), Sistechne 
– Intertechne Sistemas (serviços de procurement e suprimento de 
sistemas auxiliares eletromecânicos) e Intertechne Modullar Projetos 
(serviços de engenharia, consultoria, projetos e gerenciamento de 
empreendimentos no setor de Óleo & Gás).

F ó r u m  d e  E n g e n h a r i a



Grupo Imdex adquire a 
System Mud

A Imdex Limited anunciou, em dezembro 
último, a aquisição da empresa System Mud, 
visando consolidar sua posição no mercado, em 
especial no Brasil, que é considerado estraté-
gico. O interesse na empresa surgiu após um 
estudo de mercado que a apontou como a 
principal fabricante independente de fluidos 
de perfuração e produtos para manutenção de 
poços no Brasil.

Com atuação nas áreas de mineração, 
sondagem, HDD, fundação, petróleo e poços de 
água, desde 1999, a System Mud se destacou 
por ser uma empresa que cresceu significativa-
mente nos últimos anos.

O investimento do grupo tem um poten-
cial expressivo para expandir os negócios da 
System Mud, devido a natureza complementar 
às operações já existentes da Imdex. Com essa 
aquisição, o grupo Imdex Limited, que tem 
sede na Austrália, tornar-se um dos principais 
players da América Latina na produção e venda 
de fluidos de perfuração.

A CH2M HILL é uma empresa construída com ética, competência e credibilidade, com presença global, mais de 30.000 
colaboradores ao redor do mundo e faturamento bruto superior a US$ 7 bilhões (2010). Visão de futuro, inovação e dedicação 
são fatores marcantes em nosso trabalho.

Atuando com projetos de engenharia, a CH2M HILL realiza serviços de planejamento, design, construção, operação e 
manutenção, além de programas de serviços de gerenciamento totalmente convergentes com as necessidades dos clientes 
e suas respectivas comunidades.

Trabalhar na CH2M HILL é criar soluções inovadoras para problemas complexos, tornando-se um pro�ssional que propõe 
e aplica práticas sustentáveis em termos ambientais, sociais e econômicos. Venha participar de projetos únicos e desa�adores, 
permitindo a clientes globais atingir seus objetivos e desenvolvendo seu talento de forma integral.

Projetos desafiadores.
Crescimento profissional.

SC adota sistema sustentável na malha viária

Santa Catarina assinou contrato com a EcoTech, empresa de manutenção e conservação de 
vias públicas, com a finalidade de realizar operação de tapa-buracos nas regiões Meio Oeste, Alto 
Vale e Planalto Norte, que sofreram com as fortes chuvas no final do ano passado. 

Para operacionalizar o serviço, a empresa contratada utiliza caminhões sustentáveis, 
fabricados no município de Palhoça (SC), com método de trabalho reconhecido pela Federal 
Highway Administration Roads (DNIT americano), empregado há mais de uma década por ci-
dades como Nova York, New Orleans e Washington, além do exército e da guarda costeira dos 
Estados Unidos. O método utiliza sistema de spray para reparação e conservação de estradas e 
operações de tapa-buraco, com recurso e matérias-primas que não agridem o meio ambiente.

Em SC, serão empregados dois caminhões sustentáveis, que utilizam granulados de borracha 
(obtidos por meio da trituração de pneus descartados) misturados a brita e emulsão asfáltica 
modificada à base de água. Cada reparo leva em média o tempo máximo de três minutos. 

Segundo João Coragem, CEO da EcoTech, a empresa pretende fabricar, em 2012, cerca de 
100 caminhões, com investimentos da ordem de R$ 70 milhões. “Para os próximos cinco anos, o 
objetivo é dar continuidade a esse plano, com aporte de R$ 350 milhões”, informa o executivo.

www.revistaoempreiteiro.com.br | 11
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Frase da coluna

“Os empresários da construção estão redobrando suas apostas na 
capacidade do governo de conduzir a política econômica, mesmo no 

atual contexto de crise externa.” 
De João Cláudio Robusti, vice-presidente do Sinduscon-SP.Fo
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A arte, 
como 
primeira 
grandeza

“Fantasiado”, perfil 
alegre da arte 
de Mário Gruber, 
o autodidata 
em pintura que 
se transformou 
em mestre na 
interpretação do 
traço, da cor e do 
humanismo

Metrô de Salvador: apenas 6,5 km construídos em 12 anos
Há várias histórias sobre metrôs no Brasil. Algumas viraram 

lendas. Outras derivaram para o terreno da ficção ou da galhofa. E há 
aqueles casos de projetos que se secularizaram. Vez ou outra, alguns 
são sacados de gavetas burocráticas. Então renasce a expectativa de 
que um dia se tornem obras efetivas, concluídas e capazes de atender 
à finalidade para a qual foram desenhadas.  

Lembro a história de alguns projetos que durante anos não passa-
ram de justificativas para figurar como prioridade no orçamento e que 
se perpetuaram tão somente como tal: prioridade no papel.    

Há metrôs e metrôs: aqueles que incorporam tecnologia construtiva e 
eletromecânica inerente a esse tipo de transporte de massa, e que avançam 
áreas centrais adentro, projetados segundo o modelo dos mais eficientes 
em operação no mundo e levam os usuários, no tempo certo, para onde 
eles precisam ir. E há aqueles que são metrôs apenas na designação.  

A propósito desses últimos, lembro o aproveitamento dado a anti-
gas linhas férreas das remotas periferias, jamais acessíveis, via ramais 
subterrâneos, às regiões centrais. São precários trambolhos sobre tri-
lhos. Recebem passageiros que chegam de ônibus ou por outros meios 
de locomoção, e os transportam para estações ferroviárias longínquas. 
Hoje, há um trabalho considerável para abertura de ramais no subsolo 
a fim de resolver problemas de conexão que ficaram pendentes há mais 
de meio século.  O metrô de BH é um caso clássico dessa ordem.  

Os metrôs de São Paulo e Rio inscrevem-se como pioneiros na 
aquisição e emprego de várias modalidades de tecnologia. Supera-
ram dificuldades, em seu tempo, no que diz respeito a escavações, 
emboques, concretagem e, em alguns casos, por conta de pressões 
da sociedade, tornaram-se exemplares na maneira como preservaram 
estruturas de edificações históricas e monumentos que não pode-
riam ser desalojados no processo de escavação. No Rio, chegou-se a 
preservar o prédio do antigo Senado, que depois, por conta da incúria 
de uma administração incompetente, virou pó.    

E, os metrôs do Nordeste? Alguns são, a rigor, trens metropoli-

tanos, sequer melhorados. Um deles se distinguia, para efeito maior 
de difusão como notícia, pelo fato de desenvolver-se sob dunas. Um 
dia, as dunas desapareceram. A urbanização desenfreada deu um 
golpe na natureza e o metrô, eternamente inconcluso, perdeu o seu 
argumento maior de divulgação. 

Mas o tema aqui é o metrô de Salvador, que em dezembro do 
ano passado entrou em fase de testes. Quando se toca no assunto 
dessa obra, a ideia que se tem é de um metrô com algum alcance 
mais amplo, construído segundo cronograma minimamente razoável. 
Ele tem uma característica que o identifica dentre outros em termos 
de dimensão, preço e longevidade construtiva.  Está em construção 
há mais de 15 anos, possui apenas 6,5 km de linha e seus custos são 
da ordem de R$ 700 milhões. Pode? É por conta disso que ele virou 
objeto de anedota na boca do povo.

O metrô de Salvador não 
conseguiu deslanchar

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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Engenharia fortalecida
Dois fatores pesam favoravelmente 

ao trabalho que a nova presidente da 
Petrobras, a mineira Maria das Graças 
Foster, quer realizar à frente da empresa: 
ela é engenheira e conhece a natureza 
técnica dos serviços do que vai fazer. 
Além disso, é funcionária antiga da esta-
tal, onde ingressou, como estagiária, há 
mais de 30 anos. Um pormenor: ela tem 
mestrado em engenharia química e em 
engenharia nuclear.  

Reator Multipropósito
A Intertechne Consultores S.A. venceu a licitação para elaborar o 

projeto conceitual e básico do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB). 
Ele faz parte do Programa Nuclear Brasileiro e tem em vista dotar o 
País de um reator útil nas áreas de saúde, indústria, agricultura e de 
materiais e combustíveis nucleares. O reator e toda sua infraestrutura 
serão implantados junto ao Centro Tecnológico da Marinha, em Iperó 
(SP), região de Sorocaba. O complexo compreende cerca de 20 edifícios 
e instalações correspondentes, além do prédio do reator (30 MW). 

Santos-Guarujá
Enfim, tudo está decidido, segundo a Dersa, no caso da travessia 

Santos-Guarujá. Foi  publicado o edital de licitação para os servi-
ços técnicos de apoio à elaboração do EIA-Rima e ao licenciamento 
ambiental, com vista ao detalhamento do projeto executivo.  Enquanto 
esse procedimento estiver em andamento, o governo do Estado esco-
lherá a modalidade de contrato (possivelmente parceria público-priva-
do) para a construção da ligação, que será feita por um túnel imerso.

Ponte estaiada no metrô do Rio

Se Santos-Guarujá não terá ponte estaiada, o mesmo não acon-
tecerá na ligação, via metrô, da Zona Sul (São Conrado) com a Zona 
Oeste (Barra da Tijuca), no Rio de Janeiro. É a moda.  A ponte estaiada 
da linha 4 do metrô carioca será construída a partir da Pedra do 
Focinho do Cavalo, sobre a lagoa da Tijuca, com 275 m de extensão. 
As empresas que constroem aquela linha são a Norberto Odebrecht, 
Carioca Engenharia, Cowan e Servix, lideradas pela Queiroz Galvão.  

Vale Logística
A experiência é tudo. E é por conta dessa experiência, que a 

Vale Logística foi contratada para construir uma linha ferroviária de 
138,5 km na África. Será no Malauí, entre a Zâmbia e Moçambique. 
O contrato, firmado com o governo local, prevê a aplicação de US$ 1 
bilhão na obra e a criação de 4,5 mil postos de trabalho. A linha, que 
se destina a transportar 5 milhões de t em cargas diversas, deverá ser 
concluída em três anos.  

Prosamim III
• Uma notícia auspiciosa neste começo do ano: o Projeto Pro-

samim vai continuar. O Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) aprovou empréstimo de US$ 280 milhões para a terceira fase do 
Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim III). 

 • O governo do Estado do Amazonas promete aplicar outros US$ 
120 milhões no projeto, o que eleva o investimento desta nova etapa 
para US$ 400 milhões. As obras atualmente em curso, que têm erra-
dicado milhares de famílias que viviam em palafitas, sobre igarapés, 
são de responsabilidade da Construtora Andrade Gutierrez. 

Casas da CDHU
- As denúncias de que o governo paulista entregou, em alguns 

municípios, conjuntos habitacionais com infiltrações, trincas, vaza-
mentos, falta de fechaduras e outros problemas, assumem propor-
ções da maior gravidade, sobretudo por conta da responsabilidade da 
CDHU nessas construções.

- A CDHU, é preciso lembrar, concebeu e adotou, para dar quali-
dade a seus empreendimentos, o Programa da Qualidade da Constru-
ção Habitacional no Estado de São Paulo que, por seu turno, inspirou 
o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat 
(PBQP-H).  Esses programas não podem ser negligenciados por conta 
do “timing” político das inaugurações.   

De Jirau para EBX
O engenheiro Roberto 

Rieke, que recentemente 
desligou-se da Energia Susten-
tável do Brasil S. A., acaba de 
assumir a gerência de constru-
ção e projetos da UTE Parnaíba 
da MPX Energia, do grupo EBX. 
Rieke vem acumulando vivên-
cia humana e técnica em todas 
as áreas em que tem atuado. 

Galvani avança no interior
A Galvani Engenharia, que começou suas atividades em 1968 

em São João da Boa Vista (SP), e que posteriormente se instalou em 
Paulínia, continua a realizar um conjunto de obras de infraestrutura 
naquela região do interior paulista. Atualmente duplica a avenida 
Antônio Cruanes Filho, em Limeira (SP), e constrói o que ela considera  
“o maior kartódromo do mundo”, em Nova Odessa. O kartódromo terá 
2.542  m de pista. 
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A corrupção tem várias faces. Uma delas é a covardia. Uma 
covardia tão ou mais grave do que aquela do capitão do 
Costa Concordia, Francesco Schettino, que se escafedeu 

do navio abandonando para trás, com a rapidez de um rato, tri-
pulantes e passageiros, o que provocou a frase célebre: “Volte a 
bordo, agora sou eu que estou mandando”.

A reflexão vem à tona por conta do relatório de inspeção di-
vulgado pelo presidente do Crea-RJ, Agostinho Guerreiro, com 
informações técnicas sobre o que foi feito e, em especial, sobre o 
que não foi feito, depois das chuvas do ano passado que levaram 
destruição e morte a diversos municípios da região serrana do Rio 
de Janeiro.

Órgãos de governos estadual e federal liberam recursos para 
algumas prioridades: reconstrução de casas, pontes, viadutos, ruas, 
avenidas, praças, postos de saúde, hospitais e escolas. As denúncias 

 Sobre OBRAS, 
corrupção e 
covardia

são de que, em alguns dos municípios afetados pelas inundações 
de amplas áreas e deslizamentos de terra e pedras, nas encostas, 
nem sequer 10% das obras programadas puderam ser concluídas.

E, por que as obras não foram feitas?  Porque alguns prefei-
tos resolveram colocar o dinheiro público no bolso, deixando de 
aplicá-lo em favor de milhares de famílias sem teto e sem con-
dições mínimas de subsistência. Praticaram, portanto, um ato de 
covardia tão abominável, quanto aquele praticado na escuridão 
do navio, pelo capital Schettino.  

O colunista da Folha de S. Paulo, Contardo Calligaris, lembra, co-
mentando o episódio do Costa Concordia, a frase de Hamlet: “O covar-
de morre mil vezes, enquanto o corajoso morre uma vez só.” Pois bem. 
Os corruptos, que matam covardemente, de fome e miséria, milhares 
de pessoas por aqui, e que deveriam morrer mil vezes, invariavelmente 
nem sequer vão presos.  O capitão covarde está na cadeia. 
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Nildo Carlos Oliveira

P o l í t i c a



O espaço da Cracolândia. E outros espaços urbanos
A ação policial e outras ações paralelas estão chegando tarde 

ao espaço em que ficou confinada a Cracolândia. Estão chegando 
tarde e jamais deveriam ter chegado. A administração pública 
deixou, ao longo dos anos, que aquele vazio urbano começasse a 
ser ocupado anárquica e equivocadamente. O resultado é aquela 
multidão de seres humanos manipulados pelo negócio da droga. 

No fundo, o problema é de raiz. Faltou organizar a cidade para evitar 
que o bem público acabasse sob o domínio da degenerescência social. E 
não houve orientação da administração pública, para bloquear o proble-
ma, ainda a tempo de resolvê-lo, antes que ele se alastrasse e adquirisse 
as proporções que hoje a gente vê in loco e no vídeo. De repente, a 
dimensão é de tal ordem, que a solução passa a exigir uma operação de 
tamanho federal, com as consequências metastésicas previsíveis.

Nenhuma área urbana, desocupada por conta do avanço da ci-
dade para outras regiões, deve ser abandonada. O planejamento da 
cidade deve estar atento para analisar e colocar em prática outros 
tipos e usos de ocupação. No caso da área da Cracolândia, a ad-
ministração fechou os olhos para o geral e deixou que a ocupação 
predatória se encarregasse de deteriorá-la. Alguns projetos pontuais, 

que saíram do papel depois da desativação da antiga rodoviária, ape-
nas douraram a pílula. O problema poderia ter sido resolvido ainda 
nos primórdios de sua feição social. Quando ele se torna argumento 
para operação policial expõe a constatação de que a administração 
pública foi incompetente. E chegou com atraso. 

Outros espaços urbanos que vêm criando sérios riscos para 
a cidade, sobretudo para a sua mobilidade, são aqueles sob os 
viadutos, de que é exemplo o Viaduto da Pompéia. É necessário 
que a administração pública dê a esses espaços alguma utilidade 
adequada para prevenir deterioração e desastres. 
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A newsletter eletrônica quinzenal que as revistas ENR-Engi-
neering News Record, da McGraw Hill, de Nova York, com mais 
de 100 anos de atuação no mercado editorial de construção e 
engenharia, e O Empreiteiro, que completou 50 anos em 2011, 
lançaram em conjunto em janeiro, abordou em sua primeira edi-
ção o uso frequente de tablets em canteiro de obras nos Estados 
Unidos, importantes projetos globais na área de petróleo, além 
de outros temas.

Extraído das edições eletrônicas e impressas da ENR, além do 
site www.enr.com, a newsletter promete ser um canal eletrônico 
eficiente de informação das principais iniciativas no campo da 
infraestrutura e da construção. 

A seguir, reproduzimos as matérias publicadas na primeira 
edição da Newsletter ENR Global Insider OE.

ExplOdE O usO dE tablets Em cantEirOs  
nOs EstadOs unidOs

Com a rápida difusão dos tablets, liderado pelo iPad e os que 
usam a plataforma Android, uma nova geração de aplicativos está 
chegando, muitos projetados pelas equipes internas das empre-

Primeira edição de publicação eletrônica

destaca tI e projetos globais
Newsletter ENR Global Insider OE 

começou a circular em  janeiro

sas de engenharia, sem ou com parceria com desenvolvedoras de 
software. Jason Burns, vice-presidente da gerenciadora Hunter-
Roberts Construction, de Nova York, Estados Unidos, revela que 
80% dos projetos da empresa usam o iPad nas obras gerenciadas 
por ela.  

A empresa inclusive opera quiosques de modelagem BIM 
(Building Information Modeling) – estações de trabalho com 
tablets conectados que disponibilizam modelos 3D e plan-
tas para os encarregados avaliarem questões que precisam 
de resposta rápida na obra. Acompanhando essa tendência, 
uma série de aplicativos está surgindo, alguns dedicados a 
nichos de aplicação, preenchendo espaços não ocupados 
ainda por apps existentes. A Crescent Construction Solutions 
desenvolveu o app PunchList, que custa US$ 6,99 e marca 
os problemas na fase de projeto e pré-construção. Ele está 
disponível no site iTunes e tem interface com o serviço web 
gratuito DropBox, para subir e baixar grandes arquivos, ima-
gens e vídeos. Outro app da empresa chama-se PourScore, 
que calcula índices de nivelamento de pisos baseado em pa-
drões da indústria.

A Vela Systems, um player de porte neste setor, aponta que a 
questão do suporte é que vai definir se determinados apps valem 
seu preço. A empresa, por exemplo, lança upgrade a cada 45 dias, 
na App Store da Apple, tem interface com grande número de ou-
tros apps grátis ou baratos e oferece acesso ilimitado dos clientes 
a treinamento. Mas a verdade é que uma nova revolução está 
começando em apps dedicados às tarefas de construção, para uso 
em tablets no próprio canteiro.

mEgaprOjEtOs cEdEm lugar  
para gigaprOgramas Em  
busca dE rEcursOs naturais

A indústria de petróleo e de mineração representa os contra-
tantes de alguns gigaprogramas — compreendendo uma série de 
megaprojetos — que podem facilmente levar uma década ou duas 
na sua implementação, localizados em sua maioria no hemisfério 
sul. A Austrália hospeda diversos deles, que buscam produzir gás 
natural liquefeito (GNL) para satisfazer a demanda da China, Ín-
dia, Japão e outros países. O projeto Gorgon da Chevron, orçado 
em US$ 37 bilhões, produzirá 25 milhões t/ano de GNL e poderá 
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ser ampliado. As obras estão contratadas com um consórcio li-
derado pela KBR.  

Um estudo da Credit Suisse aponta que muitos projetos de 
GNL foram acelerados nesse país, gerando uma carga enorme 
de trabalhos de engenharia e projeto preliminares ao longo de 
2011 e 2012, que vão desaguar em contratos EPC. A empresa 
especializada na área Fluor informou em agosto passado um his-
tórico backlog de US$ 40 bilhões em serviços, destacando-se a 
engenharia preliminar de 25 projetos de óleo e gás. Seu vice-
presidente sênior, Robert Prieto, afirma que “a escala dos projetos 
está evoluindo de centenas de milhões para dezenas de bilhões, 
obrigando a engenharia a adotar uma nova abordagem”.

Outro aspecto que chama atenção é a necessidade de tocar 
projetos na África e América do Sul, com forte demanda por in-
fraestrutura de logística e controle de impacto ambiental. Para 
um projeto de GNL no Peru em 2010, a CB&I holandesa contra-
tou diretamente 13 mil trabalhadores, além de 25 mil empregos 
indiretos locais, e investiu 1 milhão de horas em treinamento de 
qualificação e segurança. 

Umberto Sala, presidente interino da Foster Wheeler, aponta 
que a logística da construção modular num gigaprograma exige 
que os cronogramas de embarque de matéria-prima importada e 
o embarque de módulos prontos tenha alta precisão. Para empre-
endimentos de elevada complexidade, a capacidade de identifi-
car, quantificar e gerenciar riscos torna-se fundamental — com 
o agravante de o período de execução se estender por 10 a 15 
anos. 

cOmplExO  dE jubail
Na Arábia Saudita, o consórcio Dow-Aramco já contratou 

cerca de metade dos projetos previstos no complexo petroquími-
co de Jubail, orçado no valor de US$ 20 bilhões. Jacobs Enginee-
ring ganhou um contrato de gerenciamento EPC, a um valor não 
divulgado; a sul-coreana Daelim Industrial faturou dois contratos 

EPC num total de US$ 162,7 milhões; Fluor conquistou um con-
trato de gerenciamento EPC de US$ 2 bilhões, envolvendo todas 
as utilidades offsite; e a Daewoo coreana venceu uma disputada 
licitação para executar um conjunto de tanques, ao valor de US$ 400 
milhões.

O polo de Jubail representa uma guinada da petroquímica saudita. 
Ao ser concluído em 2015 com 26 plantas industriais, será um dos maio-
res do mundo, produzindo 1,5 milhões t/ano de etileno e 400 mil t/ano 
de propileno e outros produtos da cadeia química.

prOjEtOs atrasam cOm a crisE instalada 
Em abu dhabi

Dezoito meses atrás, a capital dos Emirados Árabes lançou 
um ambicioso programa de projetos desenvolvimentistas, en-
quanto outros países enfrentavam a recessão. A crise, entretanto, 
chegou ao país, levando ao adiamento ou desaceleração de ini-
ciativas, como a Ilha Saadiyat, um polo cultural estimado em US$ 
27 bilhões, composto por três museus icônicos, filiais do Louvre 
e do Guggenheim, mais o Museu Nacional Zahyd. Abu Dhabi é o 
quarto maior produtor de petróleo do mundo e seu fundo sobera-
no valia US$ 500 bilhões.

Fukushima rEcEbE ajuda glObal  
dE EspEcialistas

Um vasto grupo de técnicos pertencentes a empresas privadas e 
laboratórios governamentais está mobilizado nas usinas nucleares 
danificadas da Tepco, no Japão, nos reparos e trabalhos de descomis-
sionamento que podem se alongar por dez anos. A Babcock & Wilcox 
forneceu um veículo de controle remoto para inspecionar os danos 
dos reatores. A Idaho National Laboratories do governo americano 
enviou um robô que resiste a altíssimas radiações.

A Shaw Group e a Avantech, dos Estados Unidos, em con-
junto com Toshiba e UOP/Honeywell, projetou e montou um sis-
tema chamado Sarry, que recupera e filtra água contaminada, 
eliminando os elementos radiativos. Quando o filtro de 2 m de 
altura e 24 t retém o máximo de 200 mil curies, ele é trocado por 
meio remoto. Cinquenta t de água são tratadas por hora, para 
ser usada no resfriamento do reator. A Bechtel, valendo-se de 
sua experiência nos acidentes de Three Mile Island e Chernobyl, 
está atuando na identificação de resíduos radiativos, transporte e 
disposição final, junto com a Hitachi.

as dEz maiOrEs pOntEs Estaiadas dO mundO
O vão central de 1104 m da ponte estaiada de Russky Island 

vai estabelecer um novo recorde mundial quando essa travessia 
sobre o Estreito de Bosforo for aberta em 2013, na Turquia. Ape-
nas duas outras pontes estaiadas têm vãos superiores a 1000 m. 
Nove das dez maiores estruturas estaiadas no mundo estão na 
Ásia, sendo seis na China.
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Inscreva-se para receber a 
newsletter ENR/OE

 

Para receber gratuitamente a newsletter eletrônica 
da ENR e O Empreiteiro, basta solicitar pelo e-mail 
circulacao@revistaoe.com.br, informando nome, 
cargo, RG, empresa, CNPJ e ramo de atividade.  

Por enquanto a recordista é a ponte de Sutong, em Xangai, China, 
cujo vão central sobre o rio Ian-Tsé tem 1.088 m - no total, ela possui 
8,2 km de comprimento; em segundo está a ponte Stonecutters, na 
entrada do porto de Hong Kong, cujo vão central mede 1018 m; em 
terceiro está a ponte de Edong, com vão central de 926 m e extensão 
total de 6,2 km, sobre o rio Ian-Tsé, no porto de Huangshi, China; em 
quarto, a ponte de Tatara, com vão principal de 890 m, que faz parte 
da rodovia Nisheseto, que liga a ilha principal de Honshu, no Japão, 
com a ilha de Shikoku, no Mar do Japão; na quinta posição está a 
ponte de Normandie, na França, com vão central de 856 m, sobre o 
rio Sena, no norte da França;  já em sexto, a ponte de Jingyue, com 
vão central de 816 m e extensão total de 5,4 km, que liga a cidade 
de Yueyang em Hunan com a província de Hubei, na outra margem 
do rio Ian-Tsé; em sétimo a ponte de Incheon, na Coreia do Sul, cujo 
vão maior mede 800 m na estrutura, que se estende por 12,3 km no 
Mar Amarelo; em oitavo, a  ponte de Ian-Tsé em Xangai, também na 
China, com vão central de 730 m e extensão de 16,6 km, que se co-
necta com um túnel de 8,9 km; na nona posição, a  ponte de Minpu, 
na China, com dois tabuleiros superpostos, com vão central de 708 
m numa extensão total de 3,6 km, ligando o centro de Xangai com o 
aeroporto de Pudong; por fim, em décimo, uma terceira ponte sobre 
o rio Ian-Tsé em Nanjing, China, com vão de 648 m, com extensão 
completa de 15,6 km, incluindo alças de acesso.

rEurbanizaçãO rEsgata 
pOrtO antigO  
dE hamburgO

Ao custo de US$ 10 bilhões, uma zona 
industrial decadente de 388 ha está sendo 
transformada no chamado HafenCity — um 
distrito de uso misto que abriga edificações 
de renomados arquitetos, como Herzog & 
Meuron, Richard Meier e outros, em Ham-
burgo, Alemanha. Ao longo das margens do 
rio Elba, os antigos estaleiros e armazéns 
foram substituídos por escritórios, condo-
mínios, cafés e restaurantes, além de espa-
ços públicos e ruas arborizadas. Esta zona 
está sendo reurbanizada em torno de dez 
distritos distintos, que vai expandir a área 

urbana de Hamburgo em 40%, criar cerca de 45 mil empregos, e 
oferecer residências para 12 mil pessoas de variados níveis. Com 
cerca de 40% das obras prontas ou em curso, esse projeto em re-
gime de parceria público-privada tem sua conclusão prevista para 
2025, apesar de a crise global ter atrasado diversos empreendi-
mentos de porte.

glObal cOnstructiOn summit Em nOva YOrk  
tErá painEl sObrE O brasil

A próxima edição do Global Construction Summit, realizada 
a cada dois anos em Nova York, Estados Unidos, pela revista ENR 
- Engineering News Record, terá painel dedicado ao Brasil para 
tratar dos projetos de infraestrutura em andamento no País. O 
evento acontece no dia 11 de abril de 2012 e reúne os mais im-
portantes nomes da engenharia mundial.

A Enr é uma publicação da McGrawHill, editora com mais 
de 100 anos de atividades e a principal no mundo com foco em 
Construção, Infraestrutura e Arquitetura. A revista O Empreitei-
ro é parceria editorial exclusiva da ENR no Brasil.

O tema geral da Global Construction Summit 2012 é “Es-
tratégias para crescimento nos mercados globais”. Mais in-
formações e inscrições pelo site http://construction.com/
events/2012/globalsummit/

Por conta da realização de um painel exclusivo sobre o Bra-
sil, o evento será uma oportunidade de exposição de empre-
sas brasileiras no mercado global de Engenharia, Construção 
e Infraestrutura em um momento único. Para saber mais de-
talhes de como expor sua marca no evento, entre em contato 
com a revista O Empreiteiro pelo telefone (11) 3788-5500 ou  
e-mail comercial@revistaoempreiteiro.com.br
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Trecho da BR-356, em Campos 
dos Goytacazes (RJ), onde parte 

da estrada, que parecia um dique, 
se rompeu com a ação das águas

Chuvas, mortes, 
desvios de recursos 
e obras 
inacabadas
Destruição, mais de 40 mortos e milhares 
de desabrigados, sobretudo em Minas 
Gerais e no Rio de Janeiro, neste começo 
de ano. Cenário que se agravou porque 
recursos para obras de prevenção, 
contenção e reconstrução, liberados 
durante as enchentes do ano passado, não 
chegaram a ser aplicados corretamente, 
havendo até denúncia de desvios
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Trecho da BR-356, em Campos 
dos Goytacazes (RJ), onde parte 

da estrada, que parecia um dique, 
se rompeu com a ação das águas

Nildo Carlos Oliveira

O
mapa da destruição ocasionada pelas chuvas 
deste começo de 2012 mostra o traçado dos rios 
que alagaram campos e áreas urbanas da região 
Sudeste. Relatório de recente inspeção realizada 
por órgão da engenharia em municípios serra-
nos do Rio de Janeiro traz a informação de que, 
do volume de obras que deveriam estar prontas 

para reduzir o impacto de novas chuvas, inundações e deslizamen-
tos, poucas foram aquelas efetivamente entregues.

O engenheiro Agostinho Guerreiro, 
presidente do Crea-RJ, diz que até aqui 
apenas medidas paliativas e de curto 
prazo foram adotadas e que obras de 
maior fôlego precisam ser planejadas a 
fim de serem executadas até abril pró-
ximo, para evitar que a tragédia venha 
a se repetir no verão de 2013. 

Em meio às notícias de graves ocor-
rências, incluindo denúncias de desvios 
de recursos liberados para obras priori-
tárias, alguma coisa positiva está acon-
tecendo: a Carta Geotécnica, resultante 

das discussões avivadas pelos eventos geológicos-geotécnicas do 
final dos anos 2009 e 2010, e que deverá integrar o Estatuto da 
Cidade por intermédio de projeto do senador Rodrigo Rollemberg 
(Projeto de Lei 2330/11), está a um passo da aprovação. 

Diversos organismos da geologia e da engenharia geotécnica 
estão se mobilizando – e procurando mobilizar a sociedade – para 
que aquele estatuto seja alterado, de modo a instituir a obriga-
toriedades da inserção da Carta Geotécnica nos planos diretores 
municipais. Esse documento poderá tornar-se peça-chave para im-
pedir, na origem, eventual adensamento urbano em áreas de risco. 

Outro dado positivo, que veio no bojo das inundações e desli-
zamentos, é a constatação de que a engenha-
ria rodoviária precisa atualizar-se em razão 
das mudanças climáticas observadas aqui e 
em outras regiões. “É inconcebível”, diz um 
engenheiro a este jornalista, “que no período 
das longas estiagens as nossas estradas vi-
rem pó e que no tempo das chuvas elas virem 
lama. Estrada deve continuar a ser estrada em 
qualquer período do ano.” 

Chuvas, mortes, 
desvios de recursos 
e obras 
inacabadas

Agostinho Guerreiro, presidente 
do Crea-RJ: “Precisamos preparar 
nossas bacias hidrográficas para 
receber as águas das chuvas fortes”
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Em Sapucaí (RJ), uma das estradas cujo acostamento foi 
destruído pelas chuvas e pela erosão

O mapa da destruição registrou ocor-
rências em Belo Horizonte, Ouro Preto, 
Guaraciaba, Visconde do Rio Branco, Lage 
de Muriaé, Guidoval, Além Paraíba, Go-
vernador Valadares, Reduto, Vespasiano e 
Ubá (MG); em Sapucaia, Cardoso Morei-
ra, Campos dos Goytacazes, em território 
fluminense e também em Vitória e em 
outras localidades do Espírito Santo.

Na maior parte desses municípios 
houve inundações, deslizamentos, casas 
e estabelecimentos comerciais destru-
ídos. Em Sapucaia e Além Paraíba, am-
plas áreas ficaram submersas, o mesmo 
ocorrendo com os demais municípios, o 
que levou o governo federal a criar uma 
força-tarefa de geólogos do Serviço Geológico do Brasil e hidró-
logos da Agência Nacional de Águas (ANA) para acompanhar o 
monitorar a ação das chuvas. Em Belo Horizonte as precipitações, 
nos primeiros seis dias do ano, foram da ordem de 77% das chu-
vas previstas para todo o mês de janeiro.   

As rodoviAs
A maior parte das estradas do Rio, Minas e Espírito Santo foi 

afetada pela ação das chuvas e das águas dos rios que transbor-
daram. A ocorrência de maior repercussão aconteceu em trecho 
da BR-356, na região de Campos (RJ), que se rompeu. Ali, a es-
trada funcionava equivocadamente como um dique. A rodovia, 
naquele município, não foi dimensionada e construída para servir 
de anteparo às águas do rio Muriaé, em época de enchente. Se 
fosse para operar como tal, a especificação da obra teria sido 
outra e o rompimento não teria acontecido.  

Somente no Rio de Janeiro foram afetadas mais de dez estra-
das importantes. E, em Minas Gerais, fatos semelhantes acontece-
ram em 70% das rodovias que cruzam o Estado. O Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) registrou defici-
ências de toda ordem em perto de 8 mil km de rodovias, conforme 
observou o ministro Paulo Sérgio Passos, dos Transportes. 

O descalabro gerado pelas chuvas levou à constatação de 
que falta ao País uma política de conservação e manutenção de 
estradas. O que vem sendo feito, segundo engenheiros e geólo-
gos que sobrevoaram as áreas atingidas, são meras “operações 
tapa-buracos”, com aparência de obras de manutenção. Não há 
efetivas obras de contenção; as drenagens são falhas e o resul-
tado aparece com as chuvas. As estradas se tornam vulneráveis 
até com as precipitações consideradas normais. São realizados 
reparos na superfície de estradas antigas, sacrificadas por tráfego 
pesado e sem fiscalização e há casos em que as estradas são apa-
rentemente construídas com o emprego de tecnologia superada.   
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Área de Brumadinho (Grande 
BH), afetada pelas chuvas que 
castigaram a capital e outras 
cidades de Minas Gerais
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Rio Bengala, assoreado, provocou 
transtornos em Nova Friburgo e 
áreas urbanas e rurais  adjacentes

o relAtório do CreA-rJ
Fato auspicioso, que emerge pela força da tragédia, 

é o relatório (o 3º) elaborado pelo Crea-RJ após inspeção 
realizada na região serrana do Rio de Janeiro. Auspicioso 
porque desmascara algumas administrações públicas, re-
velando que as obras de prevenção, contenção e recons-
trução previstas depois das chuvas do ano passado em 
áreas dos municípios de Bom Jardim, Nova Friburgo, Te-
resópolis e Petrópolis – e que deveriam estar prevenindo 
as chuvas deste começo de ano e as próximas – simples-
mente não foram feitas ou, se o foram, acabaram sendo 
realizadas apenas pela metade. 

“O Crea-RJ vem avisando desde o ano passado sobre 
os riscos evidentes na região serrana. O poder público teve tempo 
para atuar ali, mas muito pouco foi feito. Se  tivesse sido registra-
do, este ano, na região, metade do volume da chuva de janeiro de 
2011, as consequências teriam sido mais graves, porque as áreas 
afetadas continuam fragilizadas, diz Adacto Ottoni, engenheiro 
do Crea-RJ. E o presidente desse, Agostinho Guerreiro, enfatiza: 
“Houve em 2011, na Austrália, enchente similar à ocorrida na re-
gião serrana fluminense. Ela inundou, naquele país, uma área de 

dimensão equivalente à área do Rio de Janeiro. E houve também o 
tsunami no Japão, que prejudicou a usina nuclear de Fukushima. 
Contudo, as áreas afetadas naqueles países foram rapidamente 
recuperadas, diferentemente do que acontece aqui.” 

O relatório registra que do total de mais de 170 áreas indi-
cadas como de alto risco de deslizamento de encosta foram ini-
ciadas obras de recuperação de taludes em apenas oito. A maior 
parte dessas poucas obras deveria estar concluída até outubro de 
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 Bogossian propõe um departamento 
nacional próprio para atuar contra 
catástrofes

2011, o que não aconteceu. E serviços de reconstrução de pontes 
e de recuperação de taludes estão inconclusos.  

Os sedimentos carreados pelas erosões do solo na região entupiram 
o sistema de drenagem urbana na parte inferior das encostas, gerando 
“o aumento da turbidez das águas dos rios e a consequente poluição, 
impactando negativamente a biodiversidade do ecossistema fluvial”. 

Esses fatores, segundo o documento, acabam acelerando o pro-
cesso de assoreamento dos rios, reduzindo a seção de escoamento 
hídrico nos períodos das chuvas intensas, podendo agravar ainda mais 
o processo de extravasamento da calha e provocar inundações de di-
versas proporções. 

O relatório revela que em diversas áreas da região serrana 
continua a haver o processo de ocupação anárquica do solo, em 
geral para atividades agrícolas e de pecuária e para a construção 
de habitações irregulares. Ao mesmo tempo, há registro de ocor-
rência de desmatamento em áreas de preservação permanente 
(topo de morros, taludes de encostas com inclinação acima de 
45º e faixas marginais de proteção de rios), revelando “total des-
cumprimento do que prevê o Código Florestal”. 

Mitigação de catástrofes
Para o engenheiro geotécnico Francis Bogossian, presidente 

do Clube de Engenharia, “os repetidos desastres ambientais cau-
sados pelas chuvas no Rio” - e poderemos acrescentar: em outras 
regiões do País – “são o reflexo da inexistência, durante mais de 
30 anos, de uma política habitacional, o que propiciou uma ocu-
pação desordenada nas margens de rios e encostas”.  

 O Clube de Engenharia considera que é urgente a criação de 
um Departamento Nacional de Prevenção e Mitigação de Catás-
trofes, composto por engenheiros geotécnicos e florestais, geólo-
gos, hidrólogos etc., para, através de seções estaduais, atuar jun-
to às prefeituras executando o que Francis chama de tratamento 
passivo, ou seja, ações e/ou obras de prevenção. 

Em sua opinião, as prefeituras municipais, a despeito de se-
rem as responsáveis legais e, portanto, as que concedem licenças 
de obras, não têm, em geral, estrutura e condições financeiras 
para manter uma equipe técnica altamente qualificada, como é 

necessário para a elabora-
ção de mapas geológicos, 
identificação de áreas de 
risco e determinar as prio-
ridades para as obras de 
prevenção. 

“O custo das obras de 
prevenção representam 
cerca de 10% do que será 
gasto após um desaba-
mento, isto sem falar nas 
perdas de vidas e de patri-
mônio. Sem um trabalho 
preventivo, as obras emer-
genciais são uma certeza. 
Mas não se pode generalizar, dizendo que obras emergenciais são 
um sinônimo de corrupção. Obras emergências são muito mais 
difíceis de serem executadas do que as obras preventivas, e em 
muitos casos causam prejuízo às empresas.” 

Francis explica que, para atender a uma emergência, “a construtora 
mobiliza pessoal, máquinas e equipamentos imediatamente, mas sem 
nenhuma previsão de receber pelo trabalho que vai realizar. Depois do 
primeiro momento, precisa elaborar projetos, fazer ensaios de laborató-
rio, obter as licenças ambientais antes de iniciar efetivamente a obra. 
Isto leva tempo e dinheiro, que na maioria das vezes custa a chegar”. 

A forma mais rápida e efetiva, na opinião de Francis, para 
prevenir as tragédias que se repetem todos os anos nos períodos 
de chuva é a implantação imediata de um Departamento Nacio-
nal de Prevenção e Mitigação de Catástrofes. 

   
carta geotécnica, taMbéM uMa saída

É possível que a inserção da Carta Geotécnica, debatida, elabo-
rada e aprovada pelos geólogos, geotécnicos e urbanistas, venha a 
ser uma saída, para prevenir desastres ocasionados pelas chuvas e 
pelas mudanças climáticas, desde que inserida no Estatuto da Ci-
dade. O projeto de lei do senador Rodrigo Rollemberg (PL 2440/11) 
prevê essa mudança como ponto de partida para a definição de 
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Obras de recuperação tardias em função das chuvas do início do ano passado na região serrana do RJ
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critérios de ocupação do solo e prevenção de riscos geológicos. 
O projeto tem em vista evitar tragédias como o desmorona-

mento de encostas e alagamento de vales e várzeas. Para esse fim, 
os planos diretores, instituídos pela Constituição de 1988, incorpo-
rariam medidas para adoção de práticas de geologia e geotecnia, 
de modo a evitar ocupação de áreas de risco e também evitar tra-
gédias como aquela que ocorreu no Morro do Bumba, em Niterói. 

O geólogo Álvaro Rodrigues dos Santos, em análise que orienta 
as alterações previstas no Estatuto da Cidade, informa que, do ponto 
de vista legal e institucional, a Carta Geotécnica “é o passo essencial 
e elementar para conquistar um novo patamar na gestão geológica e 
da expansão urbana – “medida que, bem implementada, eliminaria, 

na origem, a produção generalizada de áreas de risco geotécnico”.
Em artigo que ele elaborou e foi difundido no meio técnico, o 

geólogo reconhece que, isoladamente, o plano diretor não expressa 
o necessário casamento entre a ocupação urbana e as caracterís-
ticas do meio físico onde ela ocorre. Para se corrigir isso, é preciso 
que os planos diretores e demais instrumentos públicos de gestão 
do uso do solo pautem-se por uma carta geotécnica do município. 

O projeto do senador Rollemberg se encontra em trâmite na Câma-
ra Federal, e todos os pareceres anexos são favoráveis à incorporação 
da Carta Geotécnica ao Estatuto da Cidade. Geólogos, geotécnicos, 
urbanistas e administradores públicos com visão de futuro, estão na 
expectativa de que o projeto seja aprovado. A sociedade agradecerá.
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Na qualidade de seu atendimento e na variedade do seu
estoque exclusivo de tubulação com e sem costura, a Neolider
constrói soluções precisas e viáveis para seus projetos e outros
segmentos, como: siderurgia, mineração, petróleo e gás,
sucroalcooleiro, máquinas e equipamentos, bebidas e alimentos,
químico, papel e celulose, entre outros.

Tubos de Aço
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www.neolider.net.br

net.br Matriz | SP: 11 4393-6000

Filial | BA: 71 3418-2500

A qualidade
que seu projeto
merece.

A qualidade
que seu projeto
merece.

A qualidade
que seu projeto
merece.

Tubos de Aço
Carbono e Inox.

Casas em áreas de risco é uma das faces do problema
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Bahia, Rio e  
São Paulo começam 
2012 com maiores 
investimentos

Os planos dos principais estados 
no País, começando por São Paulo, 
mostram que 2012 traz volume 
apreciável de recursos para diversos 
setores, o que vai se refletir, de 
modo positivo, em projetos e obras 
de engenharia
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Joás Ferreira

P
ara 2012, o governo de São Paulo destaca o pros-
seguimento do Rodoanel, extensão e modernização 
do metrô paulistano, investimentos para a amplia-
ção dos serviços de saneamento básico e constru-
ção de casas populares. A lei orçamentária para este 
ano de 2012 prevê receita de R$ 156,69 bilhões. O 
volume total de investimentos é de R$ 21 bilhões, 

sendo R$ 15,9 bilhões do orçamento fiscal e R$ 5,3 bilhões refe-
rentes à conta de recursos próprios das empresas estatais.

A continuidade do Rodoanel, em seu trecho norte, na região 
metropolitana de São Paulo, receberá recursos da ordem de R$ 
1,5 bilhão. No que se refere ao transporte público, o estado prevê 
a ampliação das linhas e a modernização dos trens do Metrô, 
com a dotação de R$ 4,9 bilhões, distribuída para a compra de 
equipamentos e a sequência das obras das Linhas 2-Verde (R$ 
1,7 bilhão), 4-Amarela (R$ 471 milhões), 5-Lilás (R$ 1,5 bilhão), e 
17-Ouro (R$ 507 milhões), além de R$ 473 milhões direcionados 
para a modernização e recapacitação das linhas já em funciona-
mento. 

Estão previstos também o investimento de R$ 1 bilhão na 
modernização operacional da Companhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos (CPTM) e a dotação superior a R$ 520 milhões para 
a complementação da compra de novos trens e sistemas a serem 
utilizados nas linhas operadas pelo Metrô e pela empresa.

Os investimentos nas rodovias, administradas pelo DER-SP, al-
cançam R$ 2 bilhões, sendo R$ 1,1 bilhão para a duplicação, implan-
tação e obras conveniadas na malha rodoviária e R$ 873 milhões 
para a recuperação das estradas estaduais (inclusive as vicinais). 

As aplicações em saneamento básico, por sua vez, contam 
com R$ 2,7 bilhões, para ações voltadas ao tratamento e abaste-
cimento de água (R$ 746 milhões), aos sistemas de tratamento e 
coleta de esgotos (R$ 1,3 bilhão) e à recuperação de mananciais 
do Alto Tietê (R$ 561 milhões). 

Na Habitação, o total previsto de R$ 2,3 bilhões em investi-
mentos contempla: R$ 611 milhões para o Programa de Fomento 
à Habitação de Caráter Social; R$ 513 milhões para o Programa 
de Urbanização de Favelas e Assentamentos Precários; R$ 354 
milhões para o Programa de Recuperação Socioambiental da Ser-
ra do Mar; e R$ 556 milhões para a construção de moradias e 
obras de infraestrutura em empreendimentos habitacionais. 

SÃO PAULO
PrinciPais investimentos  

em rodovias e transPorte Público
orçamento 2012 

DER Em R$ 
milhões

% do 
orçamento

Duplicação, implantação e obras 
conveniadas 1.078 52,72%

Recuperação 773 37,79%
Estradas vicinais 100 4,8%
Demais 95 4,62%
Total 2.045 100%

Dersa 
Rodoanel - Trecho Norte 1.488 96,67%
Melhorias das travessias litorâneas 29 1,88%
Demais 22 1,44%
Total 1.539 100%

Metrô-SP
Linha Verde 1.669 34,05%
Linha Lilás 1.498 30,56%
Linha 17 Ouro 507 10,35%
Linha 4 Amarela 471 9,61%
Demais 244 4,98%
Linha 1 Azul 242 4,94%
Linha 3 Vermelha 231 4,7%
Linha 6 Laranja 40 0,81%
Total 4.902 100%

CPTM
Linha 11 Luz/Estudantes 332 31,63%
Linha 8 Júlio Prestes/Amador Bueno 243 23,17%
Linha 10 Luz/Rio Grande da Serra 199 18,97%
Linha 7 Luz/Jundiaí 101 9,63%
Linha 12 Brás/Calmon Viana 89 8,49%
Linha 9 Osasco/Grajaú 72 6,89%
Demais 13 1,22%
Total 1.049 100%

Fonte: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo
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RiO DE JANEiRO 
ExPECTATiVA DE iNVESTiMENTOS 
PRiVADOS NO SETOR iNDUSTRiAL

Uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro (Firjan), que é realizada desde 1995, sobre as intenções 
de investimentos no estado, projeta para o período de 2011 a 
2013 investimentos públicos e privados (nacionais e estrangeiros) 
da ordem de R$ 181 bilhões. O volume do investimento, compa-
rado com a dimensão territorial do estado – de apenas 43,7 mil 
km2 – dá ao Rio o título de maior concentrador mundial de inves-
timentos (mais de R$ 4 milhões por km2) — a ser naturalmente 
conferido quanto à efetiva aplicação. 

investimentos em inFraestrUtUra
Setor Em R$ bilhões
Energia 16,7
Transporte/Logística 11,8
Desenvolvimento urbano 4,0
Saneamento básico 3,8
Total 36,3

Do total previsto por esse estudo – Decisão Rio 2011-2013 –, 75% 
(R$ 137,4 bilhões) correspondem a investimentos industriais – soma 
dos investimentos da indústria de transformação (R$ 29,5 bilhões) 
e os da Petrobras (R$ 107,9 bilhões). Dentre os quais, destacam-se 
o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj); a construção 
da Siderúrgica da Ternium, dentro do Complexo Industrial do Porto 
do Açu; a ampliação da planta da Gerdau, já existente no estado; e 
a construção de dois estaleiros, um da Marinha Brasileira (que fu-
turamente será responsável pela construção do primeiro submarino 
nuclear brasileiro) e outro da OSX (voltado para a construção de pla-
taformas de petróleo e embarcações de apoio). 

Do montante previsto para infraestrutura (R$ 36,3 bilhões), 
no período analisado (2011 – 2013), R$ 16,7 bilhões serão aplica-
dos em energia, incluindo a construção da terceira usina nuclear 
brasileira, já em andamento, e de uma usina termoelétrica a car-
vão, no Complexo Industrial do Porto do Açu, de 2,1 mil MW, bem 
como investimentos em energia renovável.

Em Transporte, Logística e de Desenvolvimento Urbano, estão 
os projetos da construção do Complexo Industrial do Porto do 
Açu, que demandará quase R$ 1,8 bilhão, a implantação de sis-
temas de Bus Rapid Transit (BRT) na cidade do Rio de Janeiro (R$ 
2,1 bilhões) e o projeto Porto Maravilha de revitalização da região 
portuária da capital (R$ 1,8 bilhão).

Entre os R$ 181 bilhões previstos para o período, cerca de 
R$ 11,5 bilhões serão relacionados aos Jogos Olímpicos, dos 
quais R$ 5,8 bilhões já foram detalhados pelos setores públi-
cos e privados, incluindo hotéis, investimentos em infraestrutu-

ra e reforma/construção de instalações dos esportes olímpicos.
Além disso, ainda existem dezenas de projetos de investi-

mento de extrema importância por enquanto classificados como 
“potenciais”, que estão fora do total de R$ 181 bilhões previstos 
para o período. Entre eles: o trem-bala Rio de Janeiro-São Paulo 
(quase R$ 36 bilhões); a siderúrgica chinesa Wisco (cerca de R$ 
9 bilhões), que deverá se instalar no Complexo Industrial do Por-
to do Açu, junto da Ternium; os demais investimentos previstos 
para o Complexo Industrial do Porto do Açu, como a construção 
de uma usina termoelétrica movida a gás natural, de 3.300 MW, 
além da construção de cimenteiras e de uma cidade para 50 mil 
pessoas; a construção da nova base de exploração de petróleo 
da Petrobras, com foco no pré-sal; a construção de dezenas de 
hotéis, por diversas redes internacionais de turismo, atualmente 
em fase de projeto; e a construção de diversas torres e empreen-
dimentos comerciais no centro da cidade do Rio de Janeiro e no 
bairro da Barra da Tijuca.

TELEféRiCO NA ROCiNhA
A Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro 

(Emop) divulgou, no final do ano passado, que a Rocinha – maior 
comunidade da América Latina, na Zona Sul do Rio de Janeiro 
– receberá investimentos de R$ 328 milhões até o fim de 2012. 
Os recursos serão destinados à retomada das obras de urbaniza-
ção do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 1) e estão 
previstas a construção de um plano inclinado, creches modelo, 
biblioteca e ações de urbanização.

O projeto também inclui a construção de um teleférico se-
melhante ao que já está funcionando no Complexo do Alemão. A 
obra está prevista para começar em janeiro de 2013 e deve inter-
ligar o teleférico à estação do metrô. A estimativa é que o projeto 
gere um volume de obras de mais de R$ 500 milhões.

MiNAS GERAiS
ENERGiA E SANEAMENTO ESTÃO
ENTRE AS PRiORiDADES DO ESTADO

Nos próximos 15 anos, a Companhia Energética de Minas Ge-
rais (Cemig) tem previsão para investir cerca de R$ 1,8 bilhão no 
Programa de Reforma e Modernização de 10 usinas hidrelétricas. 
A iniciativa prevê a substituição e upgrade de equipamentos de 
geração e transmissão de energia elétrica, o que vai estender o 
tempo de vida útil das usinas por mais 30 anos, em média.

Em janeiro último, a empresa assinou o primeiro contrato 
para a reforma e modernização da Usina Hidrelétrica São Simão. 
A parceria foi firmada com representantes do consórcio formado 
pelas empresas Alstom, Orteng e Construtora Camargo Correa.

No total, as dez hidrelétricas da Cemig que participam do 
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Programa de Reforma e Modernização possuem 40 unidades ge-
radoras e 5.221 MW de potência instalada. 

As usinas de Volta Grande (Rio Grande) e de Salto Grande 
(rios Santo Antônio e Guanhães) serão as próximas a participar 
do Programa de Reforma e Modernização da Cemig, com concor-
rência pública prevista para o primeiro semestre de 2012. Outras 
concorrências de menor porte para o projeto de São Simão serão 
realizadas em 2012 e 2013.

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) tem 
previsto o investimento de cerca de R$ 950 milhões em 2012. A 
companhia aprovou emissão de até R$ 400 milhões em debêntu-
res para financiar os investimentos até o ano de 2014 e alongar 
sua dívida. Do valor total dos investimentos de 2012, R$ 850 
milhões irão para a Copasa MG e 100 milhões serão destinados à 
Copanor (ambas subsidiárias da Copasa).  

As obras de infraestrutura nas rodovias e nos municípios de 
Minas Gerais, por causa das chuvas, vão custar cerca de R$ 400 
milhões, segundo o governo. Desse montante, serão destinados 
R$ 150 milhões para as rodovias estaduais. A título de ajuda aos 
municípios, o previsto é de cerca de R$ 250 milhões. A proposta 
do governo é que um terço do valor seja repassado por Minas 
Gerais e os outros dois terços, pelo governo federal.

O estado recebeu do ministério da Integração Nacional os 
cartões da Defesa Civil para quatro municípios. Eles vão poder 
usar o dinheiro, por exemplo, em ações emergenciais, incluindo 
compra de gasolina e comida, limpeza de áreas de deslizamento, 
e fornecimento de abrigo às pessoas. Os valores destinados são 
R$ 150 mil para Cipotanea e Vespasiano, R$ 300 mil para Ouro 
Preto e R$ 450 mil para Muriaé. 

O município de Belo Horizonte reivindicou ao ministério R$ 
42 milhões para execução de obras, dos quais já foram disponibi-
lizados R$ 25 milhões. Com esses recursos, estão sendo executa-
das 18 obras em vários pontos da capital mineira.

BAhiA
iNVESTiMENTOS PREViSTOS
ChEGAM A R$ 70 BiLhõES

Com a previsão de um significativo aporte financeiro, perto 
de R$ 70 bilhões, em grande parte privado e em diversos segmen-
tos econômicos, nos próximos cinco anos a Bahia quer gerar 80 
mil empregos, de acordo com a secretaria estadual da Indústria, 
Comércio e Mineração.

Entre os investimentos previstos, o Estado da Bahia anuncia a 
implantação de um complexo industrial de acrílico, que tem como 
principal investidor a multinacional alemã Basf. O grupo investirá 
R$ 1,2 bilhão na implantação do polo industrial, projetado para a 
produção em escala mundial de ácido acrílico, acrilato de butila 
e polímeros superabsorventes (SAP). 

A implantação é o resultado de um acordo entre a Basf e 
a petroquímica Braskem, que é a única fabricante do propeno 
– principal matéria prima utilizada no processo. A nova planta 
deverá entrar em operação em 2014 e será o primeiro parque de 
indústrias do setor em toda a América do Sul. 

No segmento de comércio e serviços, estão em implantação 
31 novos empreendimentos que deverão somar investimentos da 
ordem de R$ 387 milhões e gerar mais de quatro mil novos em-
pregos em nove municípios baianos. A Natura deverá investir R$ 
3,3 milhões em centro de distribuição, empregando 110 trabalha-
dores, e a Casas Bahia, entrará com R$ 24 milhões, também em 
centro de distribuição, prevendo 150 empregos.

A indústria automotiva também faz parte importante do boom 
de investimentos na Bahia. A Ford deve aplicar R$ 3 bilhões na am-
pliação da fábrica de Camaçari, respondendo pela geração de mil 
empregos. A JAC Motors entra com R$ 900 milhões na construção 
de fábrica que resultará em cerca de 3.500 empregos diretos.

Dutos da Refinaria 
Landulpho Alves, na Bahia

MINAS GERAIS (cont.)

 Usina Hidrelétrica São Simão 
em processo de modernização
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Além das montadoras, também vêm a 
Magna Cosma que vai investir R$ 70 mi-
lhões em fábrica de autopeças em Cama-
çari; a Olyver Motor, com R$ 9,5 milhões, 
e a JNW do Brasil, R$ 20 milhões, em 
plantas para produção de motocicletas.

A indústria de papel e celulose tam-
bém se faz presente. A Veracel, fruto da 
parceria de duas líderes internacionais 
no setor de celulose e papel (a brasileira 

Aracruz Celulose e a sueco-finlandesa StoraEnso) espera investir R$ 4 bilhões em uma 
unidade para produção de celulose, gerando mais de 800 empregos diretos. 

A Petrobras planeja aportar R$ 3 bilhões em recursos para a modernização da Refinaria 
Landulpho Alves, na Bahia. A estatal também pretende construir um terminal de regasei-
ficação de gás natural liquefeito, com o investimento de R$ 1,3 bilhão, o que deverá gerar 
850 novos empregos. Além disso, serão investidos outros R$ 66 milhões na duplicação da 
usina de biodiesel (Candeias), gerando mais 185 empregos.

DiSTRiTO fEDERAL
Fortalecer a infraestrutura 
pensando na Copa 2014

O governo do Distrito Federal (DF) conta, para este ano, com R$ 16,8 bilhões, do orça-

mento próprio, R$ 9,9 bilhões, do Fundo Constitucional, e R$ 1,6 bilhão, de investimentos das 

empresas estatais. Esses recursos perfazem um total de R$ 28,4 bilhões, 7% a mais em relação 

ao orçamento do ano anterior.

A saúde terá, neste ano, um incremento de R$ 560 milhões, incluindo os recursos do 

Fundo Constitucional do DF (crescimento total de 12% em relação a 2011). Nesse segmento, 

destacam-se investimentos em construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e no desen-

volvimento de ações.

A educação terá um acréscimo de R$ 1.167 milhão, incluindo o Fundo (crescimento total 

de 25%). O destaque, aqui, fica por conta de investimentos na reconstrução de unidades de 

ensino fundamental e na reforma de unidades de ensino médio. 

Na segurança pública, além de programas de combate à violência, que incluem a região 

do entorno, terá início um programa visando preparar o Distrito Federal para receber a Copa 

do Mundo e os jogos previstos a partir de 2013. Esta área terá recursos de R$ 913 milhões 

(aumento de 17% em relação a 2011).

A área de transporte também ganha relevância, com a implantação do metrô-leve ou 

veículo leve sobre trilhos (VLT), a um custo estimado de R$ 239 milhões; da implantação do 

veículo leve sobre pneus (VLP), no Eixo Sul, orçado em R$ 189 milhões; e da recuperação 

rotineira de rodovias e vias públicas.

A União prevê investir, em 2012, mais de R$ 2 bilhões no DF, sendo o Ministério da Edu-

cação com R$ 1,23 bilhão, o Ministério da Saúde com R$ 625,9 milhões e outros ministérios 

com R$ 176,6 milhões.
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A Ford deve aplicar R$ 3 bilhões na 
ampliação da fábrica de Camaçari
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Nesse segmento industrial, tem ainda a Ibiralcool que vai in-
vestir R$ 90 milhões em etanol, na cidade de Ibirapuã, gerando 
1,2 mil empregos; a União Açucareira da Bahia (Unial), com in-
vestimento de R$150 milhões em etanol, em Lajedão (dois mil 
empregos); e a DaxOil que vai investir R$ 20 milhões em planta 
de refinação de petróleo (100 postos de trabalho).

No setor de mineração, estão previstos investimento de R$ 
4,5 bilhões, pela Rio Tinto/Alcan, na exploração de bauxita e em 
refinaria de alumina, no município de Jaguaquara (600 empre-
gos), e de R$ 2 bilhões, pela Bahia Mineração, na extração e usina 
de minério de ferro, em Caetité (1,3 mil empregos).

iNDúSTRiA NAVAL
Dos projetos previstos para a indústria naval, na Bahia, destacam-se: 

o da UTC Engenharia, com aporte de R$ 4 bilhões no terminal portuário 
de uso privativo (TUP), na baía de Aratu, e geração de mil empregos; o do 
consórcio, que reúne Construtora Norberto Odebrecht, OAS e UTC; e o do 
Estaleiro São Roque do Paraguaçu, com R$ 70 milhões, no município de 
Maragogipe, e que deve gerar 1,5 mil empregos.

ENERGiA
No segmento de geração de energia, destacam-se os parques 

eólicos baianos, que deverão atrair investimentos de R$ 6 bilhões, 
com a implantação de 52 usinas e geração de 600 empregos.

Já as termoelétricas prometem investir R$ 1,07 bilhão, em 
seis usinas: Arembepe, Ellobras, Murici I e II, Candeias Energia, 
UTE Bahia I e Solvi Valorização Energética.

Outras empresas também preveem investimentos em ener-
gia: a ERB deve entrar com R$ 200 milhões em vapor industrial/
energia elétrica (150 empregos); a Gamesa, com R$ 100 milhões 
na fabricação de aerogeradores (100 empregos); a Alstom, R$ 50 
milhões em aerogeradores (150 empregos); a Termoverde Salva-
dor, com R$ 50 milhões, em termelétrica movida a biogás (300 
empregos); a Torrebras, com R$ 21 milhões em torres eólicas (235 

empregos); e a Acciona Wind Power, com R$ 3 milhões em cubos 
e naceles para torres eólicas (36 empregos).

COPA EM TERRiTóRiO BAiANO
Para se preparar para receber a Copa do Mundo, no que diz 

respeito à mobilidade urbana, o governo da Bahia prevê investi-
mentos para o metrôestimados em cerca de R$ 2,6 bilhões: R$ 
1 bilhão de recursos federais, R$ 600 milhões estaduais e R$ 1 
bilhão que se espera captar na iniciativa privada. 

Outra preocupação é com a criação de um terminal marítimo 
de cruzeiros turísticos de Salvador. A licitação está sendo con-
cluída, para uma obra orçada em cerca de R$ 36 milhões, com 
recursos do PAC da Copa. A inauguração está marcada para o 
dia 13 de maio de 2013, data em que se comemora 100 anos da 
construção do porto de Salvador.

Em relação à rede hoteleira, de acordo com números da se-
cretaria estadual do Turismo (agosto de 2011), a cidade de Salva-
dor tem disponível hoje 50 mil leitos. Os planos são de implantar, 
em toda Bahia, 49 empreendimentos hoteleiros, acrescentando 
20 mil novos leitos e gerando 26,9 mil empregos. O investimento 
total previsto é de US$ 5,8 bilhões.

iNfRAESTRUTURA
Três aeroportos constam dos planos do estado, no que diz res-

peito à reforma e construção. O de Salvador deverá receber cerca 
de R$ 45 milhões para reforma e adequação do terminal de passa-
geiros e a construção de uma nova torre de controle de voos.

Os dois que serão construídos serão o novo aeroporto de 
Ilhéus, previsto para ser instalado dentro do Complexo Porto Sul, 
que tem investimento total de mais de R$ 8 bilhões (todo o com-
plexo), e o novo aeroporto de Vitória da Conquista, com recursos 
estimados em R$ 86 milhões.

Outro enfoque em infraestrutura do governo baiano é o Sis-
tema Viário Oeste (SVO), projeto de maior integração de Salvador 
com o Sul do Estado cuja iniciativa principal é a construção de 
uma extensa ponte, atravessando a Baía de Todos os Santos, li-
gando a capital baiana ao município de Itaparica.

O SVO pode dar origem um novo polo industrial e logístico. O 
eixo Sul (BA 001) também tem potencial ainda para incrementar 
o turismo de veraneio (vetor alternativo ao Litoral Norte). Na me-
dida em que a dinâmica do polo Ilhéus – Itabuna seja retomada 
(Porto Sul, Ferrovia de Integração Oeste-Leste etc.), um eixo entre 
as duas regiões metropolitanas deverá ser criado.

O Sistema Viário Oeste tem prazo até 2014 para elaboração do 
projeto e a partir daí, até 2018 para ser construído. As intervenções 
têm investimentos estimados em até R$ 7 bilhões. O valor engloba 
a construção da ponte, duplicação das rodovias, desapropriações 
e investimentos em infraestrutura. Os recursos serão oriundos dos 
governos federal e estadual e do setor privado. 

Assentamento de 
trilhos na Ferrovia 

de Integração 
Oeste-Leste

BAHIA (cont.)
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Para o Complexo Porto Sul, a previsão de investimentos, somente em infraestrutura 
logística, é de: R$ 4,25 bilhões na ferrovia, mais cerca de R$ 800 milhões em equipa-
mento rodante; R$ 2,5 bilhões na construção da primeira fase do Porto Sul; R$ 250 mi-
lhões na construção do novo aeroporto internacional de Ilhéus; cerca de R$ 300 milhões 
em acessos rodoviários ao complexo e contornos rodoviários de Ilhéus e Itabuna. 

A soma total de investimentos no complexo chega a R$ 8,1 bilhões, com previsão de 
gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. A movimentação inicial de carga, de 
acordo com estudos, deve ser de 40 milhões t/ano, o que é compatível com as exigências 
das grandes rotas internacionais. Com a implantação do terminal portuário, estima-se 
que serão gerados R$ 50 milhões em ICMS – cinco vezes mais do que os R$ 10 milhões 
arrecadados anualmente, hoje, em Ilhéus.

O plano plurianual da Bahia tem programado como valor global, no período entre 
2012 e 2015, o investimento de R$ 143 bilhões. Desse total, o poder executivo respon-
derá por R$ 55,18 bilhões, para serem investidos em três eixos estruturantes: inclusão 
social (R$ 45,46 bilhões), fortalecimento da educação básica (R$ 12,4 bilhões), Bahia 
Saudável (R$ 12,2 bilhões), Pacto pela Vida (R$ 11,3 bilhões) e Desenvolvimento Susten-
tável e Infraestrutura para o Desenvolvimento (R$ 6,95 bilhões).

Rio GRande do Sul
Revitalização, Saneamento 
e ampliação de aeRopoRto

A Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) e a Eletrosul fecharam parceria 
para novos projetos no setor de energia, no Estado do Rio Grande do Sul. O Grupo CEEE 
projeta investimentos na ordem de R$ 645 milhões em 2012, que serão aplicados na 
realização de programas nas três áreas de atuação da companhia: R$ 91,4 milhões para 
o segmento de geração, R$ 210,1 milhões para a transmissão e outros R$ 343,5 milhões 
na distribuição de energia elétrica. 

Segundo a companhia, a estimativa é que nos próximos três anos sejam aplicados R$ 
1,7 bilhão para repor investimentos que deixaram de ser feitos no passado. 

As ações devem ampliar a capacidade de atendimento ao mercado gaúcho. Entre 
elas, uma parceria com a Eletrosul, subsidiária da Eletrobras e que possui negócios nos 
estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul 
e Rondônia. Protocolo de intenções, já assinado, tem o objetivo de estreitar essa coope-
ração técnica entre as duas empresas e consolidar a troca de expertise para formação de 
parcerias em novos negócios do setor de energia para o Rio Grande do Sul. 

Um dos projetos que integram essa parceria, no valor de R$ 511 milhões, envolve o 
último leilão de linhas de transmissão, realizado no final do ano passado. O lote engloba 
a construção de dois trechos de linha de 525 kV numa extensão de 495 km, ligando as 
subestações de Salto Santiago a Itá e de Itá a Nova Santa Rita, e dois trechos de 230 
kV, entre as subestações Nova Santa Rita e Camaquã 3, Camaquã 3 e Quinta e mais a 
implantação de dois transformadores de 83 MVA na Subestação Camaquã 3. 

Esse tipo de acordo conjunto, está previsto também para um novo projeto a ser leiloado 
em 2012, e que inclui a construção de uma inha de 525 kV de Nova Santa Rita até o extremo 
sul do Rio Grande do Sul, auxiliando na conexão da energia dos futuros parques eólicos da 
região ao sistema interligado. 

Hoje, levando-se em consideração o que é produzido nas usinas hidrelétricas da CEEE, 
gerado por outras fontes no Rio Grande do Sul e mais o que chega ao estado através do 
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Sistema Interligado Nacional, a disponibili-
dade da malha energética gaúcha é de 6.100 
MW (demanda máxima, que sobe nos meses 
de verão, pode alcançar 5.800 MW). 

OBRAS NA CAPiTAL
Intervenções previstas para o centro 

de Porto Alegre integram estratégia de 
revitalização da área visando a Copa do 
Mundo de 2014. A prefeitura da capital 
e a empresa Porto Cais Mauá do Brasil 
anunciaram que, entre as obras, estão 
projetos de urbanização e revitalização 
dos 12 armazéns. A empresa pretende in-
vestir R$ 500 milhões. O empreendimen-
to deve responder pela geração de nove 
mil empregos diretos e indiretos na operação.

Os projetos estarão concluídos em 2014, oferecendo áreas de lazer 
e entretenimento à população. Os empreendedores devem apresentar 
à prefeitura, nos próximos meses, os estudos de impacto de tráfego e 
as avaliações de impacto ambiental, para avaliação e aprovação do 
município. Simultaneamente, são desenvolvidos pela empresa os pro-
jetos básicos de urbanização e construção dos edifícios.

O projeto compreende trecho de aproximadamente 2,5 km, da 
rodoviária à Usina do Gasômetro. O plano prevê a construção de 
prédios comerciais e misto e a recuperação dos armazéns para o 
funcionamento de bares, restaurantes, lojas e estabelecimentos 
culturais. O conjunto de inovações proposto para revitalização do 
Cais Mauá soma-se às iniciativas de renovação do centro históri-
co, conduzidas pela prefeitura, elevando o patamar de desenvol-
vimento econômico e do turismo da região e da capital.

SANEAMENTO
A Companhia Rio-grandense de Saneamento (Corsan) anun-

ciou investimentos de mais de R$ 10 milhões em saneamento 
para Vacaria. Os recursos são fruto de um convênio entre o muni-
cípio, o governo do estado e o governo federal. Vacaria tem mais 
de R$ 60 milhões de investimentos em andamento, entre escolas 
técnicas, infraestrutura e obras de saneamento. 

A Corsan, por sua vez, prevê investir no estado, até 2014, R$ 
3 bilhões em saneamento. Ela já lançou novos editais de licitação 
totalizando mais de R$ 10 milhões para obras de saneamento, assim 
divididos: R$ 2,9 milhões para o sistema de esgotamento sanitário 
do bairro Monte Claro; R$ 473 mil para execução de rede coletora, 
estações elevatórias elinha de recalque de esgoto ETE do parque de 
exposições; R$ 4,2 milhões com recursos do Orçamento Geral da 
União, para a ampliação sistema de abastecimento de água; R$ 1 
milhão para a elaboração de projeto executivo para todo o sistema 
de abastecimento de água; R$ 400 mil para a aquisição do caminhão 

limpa fossa; e R$ 1,5 milhão para o Contrato Serviços de Apoio Ope-
racional e Comercial, com a empresa Bonfante & Cia Ltda. 

AEROPORTOS
As obras de ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho, 

em Porto Alegre, devem ter início em maio próximo, com conclu-
são estimada em 18 meses. 

Revista para o primeiro semestre de 2011, a obra não come-
çou devido a atrasos nos projetos. A Infraero optou por elevar 
uma das cabeceiras da pista para evitar a retirada dos obstáculos 
em torno do terreno do aeroporto. Os gastos com desapropria-
ções devem chegar a R$ 40 milhões. 

Após a obra, a pista do Salgado Filho passará de 2.280 m para 
3.200 m. De acordo com a Infraero, serão necessários mil m² para 
realizar a ampliação. Orçada em R$ 223,2 milhões, a intervenção 
está incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

A Infraero inaugurou, recentemente, o módulo operacional 
provisório do Salgado Filho, com capacidade para 1,5 milhão de 
passageiros por ano. O local tem três canais de inspeção, 280 as-
sentos e 20 guichês. O investimento total foi de R$ 4,17 milhões.

A Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Porto 
Alegre obteve a confirmação da destinação de R$ 8,6 milhões para 
investimento em três aeroportos do interior do Rio Grande do Sul. De 
acordo com informação da pasta, serão destinados R$ 5,4 milhões 
para o Aeroporto de Santo Ângelo, R$ 2,3 milhões para o Aeroporto 
de Passo Fundo e R$ 781 mil para o Aeroporto de Rio Grande.

Do valor obtido, R$ 6 milhões são recursos federais e R$ 2,6 
milhões do governo estadual. No caso de Santo Ângelo a pista do 
aeroporto será totalmente refeita. Em Passo Fundo, a pista será 
ampliada, com adequações de segurança. No Aeroporto de Rio 
Grande, que tem uma realidade diferente dos demais, os recursos 
serão destinados à construção de estação de combate a incên-
dios, inclusive com a aquisição de um caminhão de bombeiros. 

Um conjunto de inovações foi 
proposto para revitalizar o 
Cais Mauá, em Porto Alegre

RIO GRANDE DO SUL (cont.)
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PERNAMBUCO
SUAPE PROJETA CONSTRUçÃO 
DE TRêS NOVOS TERMiNAiS

O Complexo Industrial e Portuário de Suape, concebido há 33 
anos, está se consolidando como porto-indústria.

O Plano diretor 2030 de Suape estabelece metas de constru-
ção e ampliação para os próximos 20 anos. O complexo, instalado 
em área de 13,5 mil ha, reúne 40 mil trabalhadores (só a Refina-
ria Abreu e Lima tem 23 mil). No total, incluindo os habitantes, a 
população da área 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 complexo deve consolidar Pernambuco como polo provedor 
de bens e serviços para as indústrias de petróleo, gás, offshore e 
naval. Ao longo desse período atraiu mais de 100 empresas nos 
segmentos da siderurgia, refinaria e petroquímica.  

PARANá
Reforço à capacidade  
de investimentos

O Paraná quer iniciar 2012 colocando em prática os 
programas do plano de governo com recursos de finan-
ciamentos e com a recuperação da capacidade de inves-
timentos do estado. Em dez meses, a receita do governo 
aumentou 14,72% em relação a igual período de 2010.

Segundo o governo paranaense, as medidas de auste-
ridade tomadas no início da administração devem conti-
nuar. A economia no custeio da máquina pública já che-
gou a R$ 70 milhões no ano passado, superando a meta 
de redução de 15% determinadas no início de 2011.

O estado assinou convênio, com o governo federal, 
que garante a liberação de R$ 135 milhões em recursos da 
União para construção, reforma e ampliação de presídios. 

Já foram iniciadas conversações com as empresas 
concessionárias de rodovias, que permitirão a retomada 
de obras importantes, como a duplicação de um trecho da 
BR-277, entre Matelândia e Medianeira, no Oeste, do con-
torno de Mandaguari, no Norte do Estado, e do contorno 
de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.
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MOBiLiDADE URBANA
A Região Metropolitana do Recife tem 14 municípios e quase 

3,7 milhões de habitantes. É a quinta maior do País e a mais po-
pulosa do Nordeste. Por dia circulam quase 800 mil veículos pelas 
ruas e avenidas. Por isso, o governo vem desenvolvendo o Programa 
Estadual de Mobilidade Urbana (Promob), que vai construir mais de 
100 km de corredores exclusivos para o transporte coletivo. 

O Corredor Norte-Sul, por exemplo, que teve início em janeiro 
último, será a maior via exclusiva de Transporte Rápido de Ôni-
bus (TRO) da Região Metropolitana do Recife – sistema que já 
existe em cidades como Bogotá, Johanesburgo e Curitiba. A obra 
começa com a restauração, reforço e substituição das placas de 
concreto do canteiro central de um trecho de 5 km da rodovia.

O estado irá investir R$ 151 milhões em todo o corredor que 
vai contar com 33 estações, indo do Terminal Integrado de Iga-
rassu até o Terminal Integrado do Recife, no centro da capital. 
O percurso será de 33,2 km e a obra deverá beneficiar mais de 
146 mil passageiros de ônibus. Entre as obras de arte, o projeto 
inclui a construção de um viaduto e de um elevado no bairro dos 
Bultrins, em Recife, além de outro elevado em Ouro Preto. A obra 
terá duração de 18 meses. Também será necessária a construção 
de outros quatro viadutos que vão cruzar a Avenida Agamenon 
Magalhães, entre a Ilha do Leite e o Parque Amorim.

A construção do Corredor Norte-Sul está sendo executada 
pelas empresas consorciadas EMSA–Aterpa. Para esse primeiro 
trecho, serão necessários cerca de R$ 6 milhões e 90 dias para 
conclusão. O Corredor Norte-Sul faz parte do pacote de obras 
para a Copa do Mundo 2014, na capital pernambucana.

Já o Corredor Leste-Oeste – da Praça do Derby atravessando a 
Avenida Caxangá, onde as paradas serão substituídas por estações 
até o Terminal Integrado de Camaragibe – inclui a construção de um 
túnel e um viaduto. Serão 22 estações e três terminais de integração 
no percurso. O ramal Cidade da Copa vai da Estação de Metrô Cama-
ragibe até a Cidade da Copa e a BR-408, que está sendo duplicada. O 
número de terminais integrados vai passar de 13 para 23. 

Os veículos serão modernizados, equipados com ar-condicio-
nado, câmeras de segurança, contagem eletrônica de passagei-
ros, GPS e vão funcionar como sistema Bus Rapid Transit (BRT). 
A capacidade de usuários transportados vai aumentar de 800 mil 
para 1,3 milhões, até 2013. Também serão construídos quatro 
viadutos transversais ao eixo da Avenida Agamenon Magalhães.
As obras do Promob somam R$ 1,5 bilhão em investimentos.

METRô
As obras do metrô do Recife, atualmente em curso, estão relacio-

nadas com a Copa de 2014, embora as expectativas de ampliação da 
malha metroviária tenham em conta um horizonte mais amplo. 

A configuração atual da malha da linha Centro define 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. 

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. A mesma deverá ser concluída em dezembro próximo.

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

Para receber a Copa do Mundo, Pernambuco criou o projeto 
Cidade da Copa, em uma área de 270 há no município de São Lou-
renço da Mata, que prevê a construção de um estádio, um con-
junto habitacional com nove mil residências, um centro comercial, 
hotéis, o Hospital Metropolitano Oeste Pelópidas Silveira, dentre 
outras iniciativas, somando investimentos que chegam a R$ 1,6 
bilhão. O governo deverá entrar apenas com o terreno, uma vez que 
para esse projeto foi criada uma parceria público-privada (PPP).

CEARá
iNVESTiMENTOS EM RODOViAS, 
TRANSPORTES E MOBiLiDADE

Em 2012, a previsão de investimentos do Departamento Es-
tadual de Rodovias (DER), do governo do Ceará, é de R$ 260 mi-
lhões, destinados a obras de restauração e implantação de novas 
vias; duplicação e construção de aeroportos (o departamento 
também cuida dessa área); e manutenção rotineira das estradas.

Alguns projetos que já vêm sendo desenvolvidos há algum 

O complexo de Suape 
está instalado em área 
de 13,5 mil ha e reúne 

40 mil trabalhadores

PERNAMBUCO (cont.)
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tempo (como a duplicação da CE-025, conhecida como Maestro 
Lisboa), estão em fase de conclusão. Outras obras que estão sen-
do iniciadas não devem ser terminadas em 2012, de acordo com 
o Programa Plurianual. Os recursos são advindos do tesouro, do 
BNDES, de royalties e de operação conhecida como swap, além 
de contrapartidas de alguns governos municipais e federal.

Entre as obras previstas ou em andamento, estão: restauração 
do trecho entre Coluna e Cascavel, com extensão de 25,6 km e 
valor de R$ 582 mil; implantação do trecho Catarina – Arnei-
roz, de 37 km, com investimento de R$ 15 milhões; obras do 
aeroporto de São Benedito, que exigirá recursos da ordem de R$ 
1,02 milhões; e a recuperação de estradas vicinais (carroçável) do 
município de Baixio (R$ 41 mil).

O metrô de Fortaleza recebeu, em 2011, cerca de R$ 222 mi-
lhões em investimentos, em especial na linha sul (será o primeiro 
metrô de Fortaleza), para a compra de material rodante (trens 
italianos da Ansaldo Breda), desapropriações e obras civis. Em 
2012, a previsão de investimento em transporte ferroviário é de 
R$ 240 milhões, com previsão de remodelação da linha oeste 
(linha de trens normais, movidos a diesel). 

AmAzonAs
ProgrAmAs devem Atender 
A demAndAs do interior do estAdo

A secretaria de Infraestrutura (Seinfra) prioriza, para 2012, a 
interiorização dos investimentos, melhorando as condições logís-
ticas, o saneamento básico e a mobilidade urbana no Amazonas.

Os planos do governo do Estado do Amazonas, para este ano, 
incluem obras como a duplicação da rodovia Manoel Urbano (AM-
010), a inserção de dez municípios no cronograma do Programa de 
Saneamento Integrado (Prosai) e a ampliação da avenida das Torres 
e de acessos viários para desafogar o trânsito na capital, Manaus.

A duplicação de 78 km da rodovia Manoel Urbano (AM-070) é uma 
das principais obras, em especial no trecho da cabeceira da Ponte Rio 
Negro, em Iranduba, até Manacapuru (a 68 km de Manaus). Orçado 
em R$ 211 milhões, o projeto contempla a construção de duas pistas 

Descarregamento, no porto, dos trens 
italianos da Ansaldo Breda, que o 
metrô de Fortaleza adquiriu, em 2011
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com 7,10 m de largura, acostamento e drenagem de 2,30 m para cada 
lado, em uma largura total de 18,80 m. Inclui, ainda, a iluminação de 
toda a extensão da rodovia e a restauração com pintura, jateamento e 
a duplicação das pontes sobre o rio Miriti e o rio Ariaú.

Para 2012, a rodovia AM-070 (interligação entre Manaus, Rio 
Preto da Eva e Itacoatiara), também será alvo de investimentos, 
com recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco-
nômico (Cide), do governo federal. Ela terá 35 km de extensão 
restaurados, sendo o primeiro trecho, com 15 km (do Rio Preto 
da Eva até a Vila Lindoia), e o segundo, de 20 km (entre a vila e a 
entrada de Itacoatiara). Essa é a principal rota de escoamento da 
produção e entrada de mercadorias nos municípios de Rio Preto 
da Eva, Itacoatiara, Silves e Itapiranga.

A Seinfra também prevê inaugurar, em 2012, a Estrada de Auta-
zes e iniciar da recuperação e manutenção da Estrada da Várzea, que 
interliga os municípios de Silves e Itapiranga, e da Estrada do Mana-
quiri. No total, serão investidos R$ 8 milhões do Governo do Estado.

A secretaria deve ainda finalizar, neste ano, o levantamento das 
necessidades de novas malhas viárias, abastecimento de água, rede 
de esgoto, drenagem e pavimentação no estado. O trabalho, inicia-
do em 2011, envolve todos os municípios do Amazonas e servirá de 
base para um plano geral de investimentos do governo. 

Na capital amazonense, são apontadas inúmeras interven-
ções, como as que dizem respeito às avenidas Djalma Batista, 
General Rodrigo Otávio e ao cruzamento da avenida Constantino 
Nery com São Jorge.

A avenida Governador José Lindoso (avenida das Torres) já 
tem projeto executivo definido, espera avaliação final do governo 
federal para liberação de recursos e deve ser lançada neste início 
de 2012. A nova etapa terá uma extensão de 11,2 km, fazendo a 
interligação da avenida com outras importantes vias da capital. 
O projeto está incluído na segunda etapa do Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC2) e contempla um corredor exclusivo 
de ônibus com 11 km de extensão.

Manaus também planeja para a zona oeste, em 2012, a constru-
ção de duas passagens em desnível no entroncamento das avenidas 
Brasil e Coronel Teixeira, na Compensa, e na saída do bairro Lírio do 
Vale com a Estrada da Ponta Negra. Também está em planejamento 
a abertura de duas novas avenidas para facilitar o trânsito e criar 
rotas alternativas para a saída da ponte sobre o Rio Negro. 

SANEAMENTO
O Programa de Saneamento Integrado (Prosai), equivalente ao 

Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), 
voltado para o interior do estado, deve iniciar a recuperação am-
biental, o saneamento básico e a intervenção urbanística, a partir 
do município de Maués, ainda no primeiro semestre deste ano.

Com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) e do governo do estado, o Prosai vai incluir, ao longo do 

período, Coari, Itacoatiara, Parintins e Tefé em seu cronograma 
de obras. Os municípios já possuem estudos técnicos e o proje-
to executivo exigido para o investimento está sendo concluído. 
Segundo a secretária da Seinfra, Tabatinga, Humaitá, Iranduba, 
Lábrea e Manacapuru serão inseridos no programa com o início 
de estudos técnicos e elaboração do projeto executivo em 2012.

Em Maués, receberão melhorias três das cinco maiores la-
goas do município, beneficiando diretamente 390 famílias que 
residem nas proximidades. O atual sistema de abastecimento de 
água será ampliado na sede do município e nas comunidades 
indígenas. Além disso, haverá a recuperação de sistemas de dre-
nagem e urbanização e a implantação de parques e jardins nos 
limites das lagoas de intervenção.

Outra iniciativa da Seinfra, prometida para 2012, é o lança-
mento do Plano de Combate a Erosões e Áreas de Risco em Ma-
naus, que tem como meta prevenir desastres naturais  e impedir 
novas ocupações irregulares, com a adoção de medidas preventi-
vas, além da execução de obras para conter os processos erosivos, 
evitando acidentes comuns nessas áreas como deslizamento e 
enchentes.

Mais de 60 áreas consideradas de risco à população, em di-
versos bairros da capital, foram identificadas e serão incluídas no 
planejamento de obras visando à adoção de medidas preventivas.
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Novas rodovias e melhorias nos 
acessos e travessias fluviais 
estão favorecendo o crescimento 
da Grande Manaus
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A Valec Engenharia, Construções e Ferrovias anunciou, recente-

mente, a retomada das obras da Ferrovia Integração Centro-Oeste, 

cujo edital para a contratação do projeto executivo deve ser aberto 

em fevereiro. A previsão, é que no segundo semestre de 2013 seja 

efetuada a emissão da ordem de serviço para o início da obra que 

ligará Campinorte (GO) a Vilhena (RO), passando por Lucas do Rio 

Verde (354 Km ao Norte de Cuiabá).

Ao todo, a ferrovia terá 900 km – trabalhados dividida em sete 

lotes – e os recursos de R$ 4 bilhões já está assegurado pelo Progra-

ma de Aceleração do Crescimento (PAC). Essa é umas das obras de 

logística essenciais para o desenvolvimento do Centro-Oeste.

ferronorte
A Valec também pretende imprimir mais agilidade na constru-

ção da Ferrovia Senador Vicente Vuolo, que vai ligar Rondonópolis 

e Cuiabá, com o desenvolvimento dos estudos ambientais e projetos 

básicos para a execução da obra. Para o trecho de continuidade da 

Ferronorte, em relação ao trecho Cuiabá-Santarém, existe a possibi-

lidade de uma parceria público-privada (PPP) com um grupo chinês.

Rodoanel de Cuiabá
O governo do estado assinou convênio que vai garantir o em-

penho do Rodoanel em Cuiabá, no valor de R$ 30 milhões. Também 

foi confirmado o empenho do anel viário a ser construído em Barra 

do Garças, obras importantes para desafogar o trânsito nas duas 

localidades.

Está definido que serão novamente licitadas as obras de recupe-

ração das BR-174 (liga Cáceres a Rondônia), BR-080 (atual MT-322, 

que vai de Bom Jesus do Araguaia a Peixoto de Azevedo) e a BR-158 

(liga Barra do Garças a Vila Rica).

Mobilidade urbana
Com investimento de R$ 1,2 bilhão, está prevista a construção de 

um sistema de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), ligando Cuiabá à Várzea 

Grande. O início das obras deve acontecer em março de 2012 e a con-

clusão, em dezembro de 2013 – portanto, antes da Copa do Mundo.

Polo papeleiro
Na Centro-Oeste do Brasil, mais especificamente, na cidade de 

Três Lagoas, no Estado do Mato Grosso do Sul (MS), está sendo am-

pliado um polo industrial de papel e celulose de grandes proporções, 

que já está resultando no desenvolvimento e na evolução econômica 

da região.

Entre os projetos em desenvolvimento, destacam-se dois: a im-

plantação da Eldorado Celulose e Papel e a expansão da unidade da 

Fibria. Juntos esses projetos responderão, ao final da implantação, 

pelo aporte de recursos da ordem de R$ 8 bilhões - sendo R$ 4,8 bi-

lhões, da Eldorado, do grupo JBS-Friboi, e R$ 3,2 bilhões, da Fibria.

CENTRO-OESTE
Ferrovia é a chave do desenvolvimento da região

O segmento de papel e celulose, 
através da Fibria e da Eldorado, 
deverá investir cerca de R$ 8 bilhões, 
só em Três Lagoas (MS)
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Nildo Carlos Oliveira – Barro Alto (GO)

Tudo, no canteiro, revela um criterioso cuidado na prática da en-
genharia: o planejamento da planta industrial, o gerenciamento, 
o rigor no tratamento das questões da sustentabilidade ambien-

tal e da segurança, a execução das fundações, a concretagem das su-
perestruturas de sustentação dos calcinadores e a montagem.

A CEO mundial da empresa, Cynthia Carrol, considera que o inves-
timento, uma soma de US$ 1,9 bilhão, terá daqui para frente efeitos 
multiplicadores, tanto do ponto de vista da lucratividade – a unidade 
já ajudou a Anglo a elevar a produção de níquel, comparativamente ao 
terceiro trimestre de 2010, em 14% - quanto do ponto de vista social 
para a região. Sob esse aspecto, manifestações do governador goiano 
Marconi Perillo têm corroborado as palavras da empresária.

“Sobram razões ao governador e à CEO” – ressalta Walter De Si-
moni, presidente da AngloAmerica/Níquel – ao ponderar que “Barro 
Alto pontua indicadores de destaque tanto na produção como em se-
gurança”. Ele tem enfatizado que, quando a unidade alcançar a plena 
produção, “teremos um ganho em competitividade”. Sua expectativa é 
de que Barro Alto chegue, até 2015, “com 80% dos ativos da unidade 
de negócios de níquel na primeira metade da curva de custo dos pro-
dutores mundiais dessa matéria-prima”.

Já funcionando com um contingente, hoje, de 800 empregados di-
retos, a planta deverá alcançar seu nível de produção máximo no final 
deste ano (2012). Com esse patamar de operação, a produção mundial 
de níquel da Anglo American atingirá 66 mil t/ano, aumentando de 
8% para 11% a fatia que detém no mercado de ferroníquel. 

A planta utiliza a tecnologia RKEF (Rotary Kiln – Electric Furnace) 
para a produção de ferro níquel, valendo-se do conhecimento e da 
experiência que a Anglo acumula há mais de 40 anos nesse segmento. 
Os recursos minerais da unidade são da ordem de 120 milhões de t, 
com 1,5% de teor de níquel. Os estudos de viabilidade para a constru-
ção das instalações da planta industrial da mina, que funciona a céu 
aberto, começaram em outubro de 2004 e a construção foi iniciada 
em 2007. 

A engenhAriA dA obrA
Embora a empresa não tenha se manifestado, de modo amplo e 

circunstanciado, sobre o trabalho da engenharia – preferiu ressaltar o 
aspecto da produção e o impacto da unidade na economia como um 
todo –, é visível que ali nenhum passo foi dado sem o cuidado do pla-
nejamento e da obediência a um cronograma de obra rigorosamente 
elaborado. 

A planta foi construída segundo um projeto que previa uma usina 

Barro Alto (GO) 

garante meta 
da Anglo American até 2015
Com a recente inauguração da unidade de ferroníquel 

de Barro Alto, em Goiás, a Anglo American deverá 

aumentar em 50% o volume de crescimento previsto 

para 2015. Para alcançar essa meta, ela recorreu às 

diversas modalidades da engenharia na construção e 

montagens eletromecânicas
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integrada, compreendendo, na rota principal, a construção e monta-
gem dos fornos calcinadores, tendo em vista um fluxo que vai da ex-
tração do metal, até o produto acabado. 

Dentro desse desenho foram organizadas as diversas frentes de 
trabalho, havendo a necessidade de um grande movimento de terra, 
principalmente para a construção do reservatório. O movimento de 
terra, incluindo os cortes para aquele fim, somaram mais de 5 milhões 
de m³. Para estabelecer a ligação de 9 km de extensão entre o rio dos 
Patos e o reservatório, a empresa construtora optou pelo emprego de 
dutos de ferro fundido. O sistema do reservatório possui circuito fe-
chado e utiliza também água da chuva para reabastecimento. 

Dadas as condições do terreno, foram executadas ali diversas mo-
dalidades de fundações, incluindo fundações profundas, com estacas 
escavadas e a execução de estacas hélice contínua.  

O engenheiro José Carlos de Queiroz, da Anglo, informa que, den-
tre as obras civis mais importantes estão as superestruturas de susten-
tação dos calcinadores. Além da concretagem das grandes peças da 
superstruturas, a construtora optou pelo uso de fôrmas pré-moldadas 
de concreto no canteiro, tendo em conta dois fatores principais: a eco-
nomia construtiva, uma vez que a tecnologia permite a reutilização 
das fôrmas, e o acompanhamento da qualidade das peças, desde seu 
desenho, até a montagem final. 
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A planta dispõe de uma linha de transmissão que capta energia 
elétrica, em 230 kW da subestação de Furnas, em Souzalândia, Goiás, 
para a unidade industrial de Barro alto. Além disso, tira imensa van-
tagem da gravidade para a operação econômica dos equipamentos ali 
instalados. O fluxo do minério, por exemplo, obedece a um ciclo contí-
nuo do transporte, utilizando-se da gravidade para o sequenciamento 
das operações. 

o corAção dA plAntA
Várias fases da construção e das montagens marcaram as diversas 

etapas da obra. Um dos acontecimentos que polarizou a atenção geral 
das equipes foi a operação para o transporte dos cinco anéis de roda-
mento do forno calcinador rotativo cuja função é sustentar a carcaça 
de 185 m de comprimento da peça. 

O forno calcinador, assim como o forno elétrico, é considerado o 
coração da planta. No seu interior é processada a operação para a 
eliminação da umidade do minério e da água retida. Além do que, ele 
funciona como pré-redutor do ferro. Os anéis medem 7,5 m de diâme-
tro e chegaram ao porto do Rio de Janeiro, procedentes da China. Cada 
calcinador é formado por 21 virolas ou seções e, cada seção tem 9 m 
de comprimento por 6,3 m de diâmetro externo. 

O transporte desse equipamento, do Rio de Janeiro, até o canteiro, 
exigiu logística especial e patrulhamento efetuado por batedores que 
bloqueavam o tráfego a cada 1 km de percurso por estradas precá-

rias, algumas sem acostamento. Ao final, os anéis foram dispostos no 
canteiro para outra operação complexa: a montagem. Cada anel de 
rodamento foi içado por guindastes, com a respectiva seção, e, cada 
conjunto, montado sobre dois roletes que ficaram sobre cada pilar de 
concreto, projetado nas dimensões especificadas para o apoio das pe-
ças. A Camargo Corrêa, que foi a responsável pelas obras civis e pelas 
montagem eletromecânica, mobilizou um contingente de 50 traba-
lhadores apenas para esses serviços.

A IESA Projetos, Equipamentos e Montagens, com sede em Ara-
raquara (SP), fabricou para a planta industrial quatro pontes rolantes 
e quatro carros de transferência destinados ao carregamento e trans-
porte de níquel aos fornos da planta industrial. O desenho e fabricação 
desses levaram cerca de um ano. Cada ponte rolante tem 9,68 m de 
comprimento, 8,55 m de altura e 94 cm de largura. São 100% auto-
matizadas e transportam os containers carregados com calcinado pré-
aquecido para o processamento do níquel nos fornos. Cada uma pode 
carregar até 63 t do produto. Cada carro de transferência possui 2,90 
m de largura e 6,50 m de comprimento. Eles abastecem os containers 
com o calcinado pré-aquecido e, com o auxílio das pontes rolantes, 
levam a matéria-prima até os fornos. Cada carro possui capacidade de 
carregamento de até 130 t do calcinado. 

No conjunto, a planta de Barra Alto exigiu o emprego de 130 mil 
m³ de concreto; 30 mil t de estruturas de aço; 29 mil t de equipamen-
tos pesados e 1.500 km de cabos elétricos. 

Em termos ambientais foram aplicados US$ 300 milhões em equi-
pamentos para minimizar impactos ambientais. Os cuidados, quanto 
à sustentabilidade, permitiu, segundo a Anglo American, uma redução 
de 11% no consumo específico de água, em um circuito 100% fechado 
e uma redução de 18%, em termos de consumo de energia, compara-
tivamente a outras plantas de ferroníquel.

FichA técnicA

• Empreendimento: Unidade de ferroníquel de Barro Alto 
• Contratante da obra: Anglo American
• Localização: município de Barro Alto (Goiás)
• Equipe do Projeto Barro Alto: Anglo American, SLM, 
 Camargo Corrêa, Brasfond, Consórcio Areval/Toshiba/Somel, 
 Toctão Engenharia (subempreiteira), GRSA Guardiã, Soleto e 
 outras empresas subcontratadas. 

Fase da montagem dos 
principais equipamentos 

de operação da mina

Pormenor da peça 
do forno calcinador
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Augusto Diniz – Belo Horizonte (MG)

Mesmo com as chuvas que têm castigado Belo Horizonte 
(MG) neste verão, os trabalhos no estádio Mineirão para 
a Copa do Mundo seguem o cronograma. A expectativa é 

reinaugurar o estádio no dia 21 de dezembro próximo, depois de 2,5 
anos de intervenções. Porém, dificuldades, a serem superadas pela 
engenharia, ainda são esperados pela frente, principalmente por se 
tratar de uma obra de reforma. 

A primeira delas diz respeito à cobertura, que receberá uma ex-
tensão de estrutura metálica pesando cerca de 2 mil t - na mesma 
largura (30 m) da marquise já existente.

Para que a antiga estrutura de concreto do estádio de quase 50 
anos suporte o prolongamento, os pilares de sustentação da arqui-
bancada superior estão sendo reforçados. Local mais evidente desta 
ação encontra-se no último degrau da arquibancada superior (na 
junção com a laje da cobertura), onde se veem vergalhões aflorando 

Estrutura metálica 

de 2 mil t  ampliará 

área coberta do Mineirão
O estádio, que deverá ficar pronto até o final do ano, 

reforça pilares para suportar extensão da cobertura
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debaixo e sobre a estrutura, onde será empregado concreto proten-
dido a partir de fevereiro.

Os pilares que estão sendo reforçados são mais visíveis do lado 
externo, onde, associados às vigas, formam 88 pórticos (com dis-
tância de 7,5 m um do outro) que circundam o estádio e integram a 
fachada, que está tombada pelo patrimônio histórico.   

Antes, porém, da concretagem para reforço dos pilares na sua 
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face interna, será feito processo de se suspender a laje da cobertura, 
por meio de macacos hidráulicos, como explicou o engenheiro Seve-
rino Braga, gerente de Operações da Minas Arena, consórcio gestor 
do novo estádio.

Em seguida, chapas de aço serão colocadas do lado interno e ex-
terno, abraçando a laje da cobertura. Elas suportarão as treliças que 
compõem a extensão adicional da cobertura de estrutura metálica, a 
ser feita no estádio a partir de março. 

Em outra vertente, tirantes de cabos de aço tensionados, que 
partirão da face externa do estádio e passarão na parte mais alta de 
seus pilares, serão fixados no ponto mais extremo da extensão da 
cobertura, proporcionando-lhe estabilidade.

Está prevista para julho a co-
locação da membrana translúcida 
na estrutura metálica que cobrirá 
todos os assentos da arena.

A cobertura também terá em 
toda sua extensão placas de cé-
lulas fotovoltáicas para captação 
de energia solar. Essas placas te-
rão potência total de 1,6 MW e 
atenderão parte das demandas de 
energia do estádio e de residên-
cias no entorno.

O estádiO
A demolição e terraplana-

gem no interior do estádio fo-
ram concluídas. Até meados do 
mês passado estavam sendo 
terminadas as fundações da ar-
quibancada inferior, que no pas-

sado era ocupada por lances de arquibancada e geral, que foram 
colocados abaixo.

A execução das fundações da arquibancada inferior tem exigido 
cuidados. Antes de executá-las, foi preciso fazer contenção e rebai-
xamento do terreno, pois não havia espaço para operação de perfu-
ratrizes, por conta da permanência da arquibancada superior (que 
não foi demolida e que hoje passa por processo de reforma do piso).

O projeto da arquibancada inferior foi feito respeitando a in-
clinação ideal exigida, o chamado sightline da Fifa (linha de visão 
adequada entre o espectador e o campo).

Neste mês (fevereiro) quatro gruas entraram em operação no es-
tádio, informa o engenheiro Severino Braga. Elas serão posicionadas 
uma em cada extremo do campo e transportarão de fora para o in-
terior do estádio as arquibancadas pré-moldadas a serem instaladas 
na parte inferior no estádio. 

O Mineirão era conhecido por vibrar demais em dias de grande 
público. Para acabar com esse fenômeno e manter a frequência se-
gura, 176 absorvedores dinâmicos TDM (multiplexação por divisão 
do tempo) foram distribuídos embaixo da arquibancada superior.

Para modificar os acessos às arquibancadas superiores do está-
dio — antes estreitos e agora maiores —, usou-se estroncamento nos 
referidos acessos, porque os mesmos funcionavam também como 
parte da estrutura. Segundo Severino Braga,  essa tarefa foi dificul-
tada devido à pouca área de trabalho. 

Atualmente, serviços de alvenaria em banheiros e bares estão 
em andamento. A partir de julho, serão iniciadas a colocação de ca-
deiras nas arquibancadas e assentado gramado no campo, que, a 
propósito, foi rebaixado em 3,4 metros para melhorar as condições 
de visibilidade.
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Perspectiva do 
alongamento da 

cobertura de estrutura 
metálica do estádio 

Mineirão

Andaimes auxiliam nas 
obras de reforço da 

cobertura para montagem 
da estrutura metálica
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esplanada
Uma esplanada de 80 mil m² no mesmo nível dos acessos ao 

interior do estádio do Mineirão está sendo erguida no entorno do 
estádio. A esplanada é toda em pré-moldado. Cerca de 2 mil peças 
já foram colocadas – no total, serão usadas 6.200 peças. As lajes da 
esplanada são do tipo alveolares, de 12 a 15 cm de espessura. Uma 
capa com 6 cm de concreto cobrirá a estrutura depois de pronta. 
Este concreto será depois polido, para ganhar aspecto de granito.

No total, 25% da estrutura da esplanada estão montadas, e 90% 
das peças pré-moldadas já foram fabricadas. A esplanada tem inclinação 
máxima de 8% em alguns lugares. Ela terá um ou dois níveis, dependen-
do do local, porque há variações topográficas no entorno do estádio.

A esplanada é composta pelos acessos sul e norte. O local, que 

poderá receber até 65 mil pessoas, terá restaurantes, lojas e um mu-
seu do futebol. Além disso, estará apto para receber eventos diversos, 
como shows.

Estacionamento também será acomodado na esplanada — 2.521 
vagas para carros (1.534 vagas cobertas e 987 descobertas), além de 
52 vagas para deficientes, 71 para bicicletas, 41 para carga e descar-
ga, 61 para motos e duas para os Bombeiros.

Em novembro, será feito o paisagismo da esplanada, abrangendo 
uma área total de 20 mil m² e reunirá, ao todo, 921 árvores de espé-
cies nativas da flora brasileira. A preocupação será integrar às áreas 
verdes já existentes no campus da Universidade Federal de Minas 
Gerais e da Lagoa da Pampulha, ambos espaços localizados ao lado 
da área total da arena que receberá jogos da Copa do Mundo.
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As fundações da 
arquibancada inferior em 
fase final de execução

Guindastes em operação para içamento das estruturas pré-moldadas da esplanada
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A Copa do Mundo de 2014 poderá reduzir o déficit hoteleiro de Belo 

Horizonte — um problema que castiga os viajantes frequentes hoje na 

capital mineira. Pelo menos essa é a expectativa do Comitê Executivo 

Municipal da Copa naquela capital. 

A gerente executiva do órgão Flávia Rohlfs reconhece o problema, mas 

se baseia na Lei 9.952, que instituiu a Operação Urbana de Estímulo ao 

Desenvolvimento da Infraestrutura de Saúde, de Turismo Cultural e de Ne-

gócios, para acreditar que a virada acontecerá nos próximos dois anos.

A norma, que entrou em vigor de 5 de julho de 2010 a 31 de julho 

de 2011, visa aumentar o potencial construtivo na capital mineira, que 

sofre por falta de espaço, e, com isso, atrair novos investidores.

Os empreendedores que aderiram ao programa terão que construir 

seus hotéis até março de 2014 (portanto, antes da Copa) e operá-los 

durante 10 anos. “Em um terreno, por exemplo, aumentamos em cinco 

vezes a possibilidade se construir. Tornamos uma construção mais atra-

ente para o investidor. Deu muito certo”, explica Flávia Rohlfs.

A lei valeu somente para novas construções. Portanto, ficou de fora 

do benefício o Hotel Del Rey, fechado há cerca de uma década. Localizado 

em ponto nobre do centro da cidade, o imponente prédio de 18 andares, 

que foi um marco do turismo mineiro, aguarda ainda um comprador. 

Estão em construção em Belo Horizonte 28 novos empreendimentos 

hoteleiros e seis já estão licenciados para serem erguidos — sendo 1 cinco 

estrelas e 13 quatro estrelas. Mais 17 novos hotéis estão em processo de 

licenciamento.

Na região metropolitana de Belo Horizonte, de acordo com a Secre-

taria de Estado Extraordinária da Copa do Mundo de Minas Gerais (Seco-

pa), 314 hotéis estão em funcionamento, perfazendo um total de 30.194 

leitos. Há previsão também de construção de 24 novos hotéis nas cidades 

do entorno de Belo Horizonte.

Os investimentos na área devem chegar a R$ 2,5 bilhões.

Belo Horizonte prevê 66 novos hotéis até o Mundial
Mobilidade

O projeto de maior impacto em andamento relacionado à mobi-

lidade em Belo Horizonte para a Copa do Mundo é a implementação 

de duas linhas de BRT (Bus Rapid Transit): um percorrendo as avenidas 

Antônio Carlos/Pedro I, e outro a avenida Cristiano Machado. Juntos, 

devem transportar cerca de 750 mil passageiros por dia. 

Com investimentos na ordem de R$ 1,388 bilhão — R$ 1 bilhão 

proveniente do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) —, as 

obras serão concluídas em etapas.

O BRT Antônio Carlos/Pedro I, no trecho Centro/Pampulha (região 

do estádio Mineirão), está previsto de ficar pronto em agosto de 2012. 

Para sua extensão, será necessária a duplicação da avenida Pedro I, com 

várias desapropriações ainda a serem feitas e término previsto para 

março de 2013. O projeto de implantação do BRT nesse outro trecho 

ainda é uma incógnita.

O BRT Cristiano Viana deverá também  ficar pronto em março de 2013. 

Nos BRTs das avenidas Antônio Carlos/Pedro I e Cristiano Machado 

serão implantados 94 estações, para cobrança externa de passagem, 

embarque e desembarque em nível e sistemas de controle da operação e 

de informações ao usuário. Ao todo, serão 41 km de pistas para o BRT.

Um BRT na área central da cidade também deverá ser implemen-

tado, mas sem previsão ainda de obras. O objetivo é consolidar a in-

tegração dos meios de transporte da cidade, que conta também com 

metrô, composto por uma linha de 28 km de extensão e 19 estações. 

Está prevista ainda para esse ano o início das obras de ampliação da 

linha 1 existente e a construção das linhas 2 e 3 — uma história que 

se arrasta há anos. Analistas do setor comentam que Belo Horizonte 

foi a capital menos privilegiada por recursos para construção de metrô 

nas décadas recentes — fato debitado às rivalidades políticas entre o 

governo estadual e União.

 Obras na avenida Antônio 
Carlos para receber o BRT 

devem terminar em agosto 
de 2012

O Hotel Del Rey foi um 
marco da arquitetura 

na cidade na década de 
1960. Apesar de seus 
atributos históricos, 

continua fechado

C o p a  2 0 1 4
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Está prevista ainda a construção de uma 
passarela do estádio do Mineirão para o gi-
násio Mineirinho, localizado ao lado da are-
na, com 15 m de largura. O Mineirinho será 
um centro de apoio às atividades da Copa 
do Mundo.

O prOjetO
Gustavo Penna, arquiteto responsá-

vel pelo projeto de reforma do Mineirão, 
explica que o trabalho desenvolvido no 
estádio teve a função de “complementa-
ção e respeito à arquitetura existente”. O 
foco no legado também foi observado. A 
esplanada, de acordo com ele, foi pensada 
nessa direção. 

Já com relação à estrutura para o 
prolongamento da cobertura, a preocupação, segundo Penna, foi 
evitar ao máximo impacto na visão dos espectadores. “O prolon-
gamento vem atender as características multiuso que passa a ter 
o Mineirão”, afirma. 

Gustavo Penna, 
arquiteto que tem se 
distinguido em obras 

que projetam BH 
para o futuro

FiCHa tÉCniCa – MineirãO
• Proprietário: Governo de Minas Gerais
• Capacidade: 64 mil lugares
• Área construída: 209.000 m²
• Término da obra: dezembro de 2012
• Números de operários (fev/2012): 1,5 mil 
• Número de máquinas em operação: cerca de 100 
• Custo total: R$ 666 milhões
• Gestão geral: Secopa (Secretaria de Estado Extraordinária da   
 Copa do Mundo de Minas Gerais) 
• Projeto básico: Gustavo Penna Arquitetos e Associados
• Projeto executivo: BCMF Arquitetos
• Consórcio construtor: Nova Arena (Construcap, Egesa e Hap)
• Consórcio gestor: Minas Arena (Construcap, Egesa e Hap) 
 - 25 anos de concessão (incluído período de construção)
• Pré-moldados: Premo e Precon
• Andaimes: Mills, Estub e Ulma
• Amortecedores arquibancada superior: Gerb
• Projeto da cobertura: Schlaich Bergermannund Partner (SBP)
Estrutura metálica da cobertura
• Aço: Mannesmann
• Beneficiamento: Forte Metal
• Tubulação: V & M Brasil
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Novo estádio do Palmeiras

prevê uso  
multifuncional 
em área privilegiada

Fo
to

s:
 A

ug
us

to
 D

in
iz

A r e n a s 



www.revistaoempreiteiro.com.br | 51

A localização da arena na região central de  

São Paulo é o principal motivo para se acreditar 

no seu sucesso; as obras em andamento atestam a 

convicção da construtora

Augusto Diniz 

O local onde está sendo erguida a Nova Arena, nome oficial 
dado ao novo estádio do Palmeiras em caráter multiuso, 
fica em bairro central de São Paulo (entre Barra Funda e 

Perdizes), com acesso relativamente fácil de quem vem de ou-
tros bairros da cidade e meios de transporte próximos disponíveis 
acima da média (metrô, trem e diversas linhas de ônibus). Além 
disso, o espaço encontra-se em uma zona mista nobre de resi-
dências e comércios e serviços na medida certa – dois grandes 
shoppings centers estão a poucos metros de distância. Isso tudo 
agrega à edificação virtudes únicas.

Não à toa a WTorre, empresa que fechou acordo com o Pal-
meiras para construir a arena e depois operá-la, em um total 
de 30 anos de exploração do local, tem usado essas caracterís-
ticas singulares do bairro em que está o empreendimento para 
promovê-lo — nesse aspecto, destaca-se que os seus dois outros 
concorrentes diretos, tanto o Morumbi (pertencente ao São Pau-
lo) como o Itaquerão (Corinthians), são arenas multiuso e loca-
lizadas fora do eixo central da cidade e de acesso mais difícil, 
principalmente em dias de semana. 

A Nova Arena, portanto, explorará todo esse potencial para 
não somente atrair público em dia de jogos, mas também para 
outras atividades, como espetáculos diversos e convenções e en-
contros empresariais, e, assim, garantir alta rentabilidade. O es-
tádio está sendo erguido para atender a esta condição, inclusive 
também contando com restaurantes, bares, lojas e um museu. 

Polêmica na demolição
O trabalho de demolição do antigo estádio existente (popu-

larmente conhecido como Parque Antárctica), onde hoje está 
sendo erguida a Nova Arena, já foi encerrado. Preservou-se 20% 
da arquibancada localizada na altura da avenida Francisco Ma-
tarazzo. Explica-se: o alvará da prefeitura de São Paulo para as 
obras do novo estádio do Palmeiras esta relacionado à reforma 
e não a novo empreendimento. A WTorre, porém, tenta ainda a 
autorização para fazer a demolição total, o que representaria en-
curtamento do cronograma de obras e também de seu custo. 

Mas caso não seja aprovada a demolição total, a construtora 
anunciou que criará uma estrutura por cima da antiga, que rece-

berá reforço estrutural, para posicionamento da nova arquiban-
cada, seguindo as dimensões de inclinação, altura e largura do 
restante da arquibancada do estádio.  

O material fruto da demolição foi britado e usado em vias de 
serviço dentro do estádio. Parte também está sendo usado como 
pré-base de piso definitivo da arena. Já o aço proveniente da 
demolição tem sido separado e levado para reciclagem.

Com relação às fundações do novo estádio, 50% já foram rea-
lizadas. O trabalho está sendo executado em estaca hélice, com 18 
a 20 m de profundidade. As armações da fundação possuem 6 m de 
diâmetro. A previsão de término do trabalho de fundação é em maio, 
informa o engenheiro Eduardo Losi de Moraes, gerente de projeto da 
WTorre Engenharia, que nos acompanhou na visita às obras ao lado 
do Cláudio Pellicciari, gerente de obra da WTorre Engenharia.

Atualmente, cinco caixas de escadas, moldadas in loco, de 
acesso ao interior do estádio, com altura de 40 m cada (os ele-
mentos mais altos da arena), estão sendo erguidas em pontos 
extremos do perímetro do estádio.

Para a estrutura das arquibancadas, serão utilizadas peças 
pré-fabricadas, incluindo pilar, laje e viga. A estrutura da arqui-
bancada será apoiada em 66 eixos transversais circundando o 
estádio, sendo que cada eixo possuirá sete pilares de até 38 m 

Engenheiros Cláudio Pellicciari 
(à esquerda) e Eduardo Losi de 

Moraes, responsáveis pela obra

A arquibancada preservada pode ainda ser demolida, mas depende de 
autorização. O ginásio logo atrás dela será demolido
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(alguns já foram estaqueadas ao solo), perfazendo um total de 
462 pilares em toda estrutura. 

 Em fevereiro, será aumentado o ritmo de montagem de pré-
fabricados das estruturas da arquibancada. Cinco gruas auxilia-
rão nos trabalhos.

A cobertura da Nova Arena será de estrutura metálica, com 
telhas zipadas. A montagem começará em agosto. A previsão é 
terminar a colocação dos pré-moldados da arquibancada junto 
com a cobertura.

Padrão FiFa
O estádio seguirá o padrão Fifa e terá 45 mil lugares, divididos 

em arquibancadas superior e inferior. Os 166 camarotes da Nova 
Arena, com capacidade para 2 mil pessoas, ficarão localizados 
entre as arquibancadas superior e inferior e ainda no topo da 
arquibancada superior. 

A fachada em torno do estádio deve ser coberta de alumínio 
ou aluzinco. 

Para construção do novo estádio, o campo do antigo Parque 
Antártica precisou mudar de lugar, principalmente para caber um 
módulo de arquibancada atrás do gol onde ficam as piscinas do 
clube – antes, esta era única parte do antigo estádio Parque An-
tártica que não existia arquibancada justamente devido à falta 
de espaço. 

No lado oposto, no outro gol, a arena terá flexibilidade para 
montagem de palco para shows, com estrutura tubular específica 
sobre ele para atender sistemas de som e luz, tanto para grandes 
como pequenos públicos. 

A montagem de palco para espetáculos não será feita sobre 
as quatro linhas do gramado para não afetá-lo, e terá face du-
pla – um lado voltado para reduzida parte da arquibancada para 
atender pequenos públicos (até 15 mil pessoas), e outra para boa 
parte das arquibancadas e, portanto, grandes públicos (até 60 mil 
pessoas; nesse caso, com uso da área do campo) – esse formato é 
o grande trunfo da WTorre para manter atividades permanentes 
na arena, além de partidas de futebol. 

Pilares pré-fabricados 
da estrutura da nova 

arquibancada já estão sendo 
posicionados no terreno

Perpectiva de como ficará a Nova Arena

No canteiro de obras, começou os trabalhos 
para erguer cinco caixas de escadas que 

darão acesso às arquibancadas

A r e n a s 
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O prédio de mídia, a ser erguido fora da pro-
jeção do estádio, mas faceado com o mesmo, 
possuirá seis pavimentos e 15 mil m². Os novos 
vestiários do estádio – total de 500 m² - ficarão 
embaixo do prédio de mídia. 

ediFício-garagem
Um edifício-garagem será construído utilizando 

pré-fabricados. O estacionamento terá 10 pavimen-
tos, para 1mil vagas. No topo do prédio do estaciona-
mento, haverá um restaurante voltado para o interior 
do estádio. Mais 500 vagas estão previstas de serem 
criadas debaixo da estrutura das arquibancadas.

Para o edifício-garagem, executa-se atual-
mente a contenção em parede cortina e armação 
dos blocos de fundação.

Com o objetivo de atender o aumento de tráfego de veículos na 
avenida Francisco Matarazzo, principal artéria que passa ao largo do 
novo estádio do Palmeiras, e que dá acesso à rua Padre Antônio To-
más, entrada ao edifício-garagem da arena, a construtora executará 
nova faixa de rolamento na avenida. Ela será somente construída 
no sentido avenida Pompéia–avenida Antártica. Assim, a via passará 
a ter três faixas para carros e uma de ônibus. O canteiro central da 
Matarazzo será reduzido para se fazer o alargamento da via. 

logística
De dia, por conta da restrição de tráfego na região central de 

São Paulo, o canteiro de obras somente recebe caminhões betoneira 
e basculante, mesmo assim com restrição, de 5h às 16h. Cerca de 30 
caminhões desse tipo entram no canteiro de obras todos os dias.

Os caminhões de grande e médio porte tem circulação livre 
na cidade de 21h às 5h, de segunda a sexta-feira. No final de 
semana, eles não podem circular somente de 10h às 14h. 

Assim, aço e pré-fabricados chegam na arena à noite, por 
carretas. O veículo deixa o semirreboque para descarregamento 
pela manhã e sai antes do amanhecer com semirreboque vazio 
que no dia anterior sofreu descarregamento. 

Cinco carretas chegam por dia ao canteiro de obras da nova 
arena do Palmeiras. Quando iniciar a construção da cobertura, 
mais cinco carretas deverão chegar por dia ao canteiro de obras.

O antigo campo de futebol tem sido usado como área de des-
carregamento e estocagem de material devido ao espaço reduzi-
do do terreno do entorno do estádio.

contraPartida
A construtora responsável pela Novo Arena teve que cons-

truir edificações no entorno da arena e dentro da área do clube 
do Palmeiras, que antes integravam a estrutura do estádio, para 
cumprir o acordo de exploração do local.

 Vestiários de sócios, que antes ficavam no perímetro do es-
tádio, com total de 1.500 m², foram erguidos e entregues no ano 
passado em uma área do clube.

Um prédio administrativo, composto também com áreas mul-
tiuso para ginástica, judô e balé, medindo 12 mil m², estava pre-
visto de ser entregue em fevereiro. 

Ainda um prédio de quadras – com três pavimentos – de 12 
mil m² também estava previsto de ser entregue neste mês. O tér-
reo deste espaço terá um ginásio com 500 lugares; o primeiro 
e segundo andares terão quadras poliesportivas cobertas; e no 
terceiro piso, a céu aberto, será montado campo de futebol socie-
ty. A fachada é coberta de aluzinco. Quando esta edificação for 
entregue, um anexo com áreas de esporte, que ainda está de pé e 
fica exatamente atrás da arquibancada preservada da demolição, 
será colocado abaixo.

Ambos os prédios (administrativo e de quadras) são de estru-
tura metálica, com pilar misto (aço e concreto). O uso de estrutura 
metálica no prédio de quadras foi para atender aos altos vãos de 
cada piso (15 m no primeiro e 12 m nos outros dois). Já o prédio da 
administração foi feito de estrutura metálica para atender prazo.

FicHa tÉcnica – nova arena
• Custo: R$ 330 milhões
• Entrega: setembro/2013
• Capacidade: 45 mil pessoas
• Operários: 600 (fevereiro/2012) +  
 300 (a partir de agosto/2012) = 900
• Projeto: Edo Rocha 
• Construtora: WTorre
• Concessão: WTorre, em parceria com a operadora AEG 
 (30 anos, incluído o período de obras)
• Fornecimento da estrutura de aço: Usiminas
• Projeto e montagem da cobertura: Usimec

Prédio administrativo em 
fase final de execução: 
edificação como 
contrapartida da concessão
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E
sta é com a certeza a exposição de equipamentos 
de construção que tem uma cidade-sede imbatível. 
Paris, na primavera, anoitece somente às 21h, e o 
pôr do sol nas pontes sobre o Sena dá um colorido 
espetacular à cidade — um motivo a mais para fazer 
um passeio de bateau mouche nesse período do dia. 
Alguns desses barcos servem até jantar a bordo.

Um roteiro de quatro dias começa com a compra do guia 
quinzenal Pariscope no jornaleiro, para se saber de algum show 
especial, exposições e concerto, e também com a aquisição de 10 
bilhetes no guichê do metrô. Daí, é só partir para uma experiência 
que se renova a cada visita. Paris é uma cidade onde há muito 
mais a se fazer do que permite o tempo do viajante:

1º dia — visita à Intermat, e à noite, vá jantar no Maison de 
Alsace, na avenida Champs-Élysées, no centro de Paris,  onde se 

pode pedir o tableau de fruits de mer, um combinado frio sen-
sacional de frutos do mar, acompanhado por um vinho branco 
de Alsace. Depois, passe pelas vitrines de conhecidas marcas de 
automóvel na avenida e conheça os lançamentos que ainda vão 
chegar ao Brasil; e pelo iluminado Arco do Triunfo na mesma ave-
nida, que nos faz lembra porque Paris se chama cidade-luz.

2º dia — visita à Intermat, e à noite, um passeio à torre 
Eiffel com jantar no restaurante do 2º andar, Julio Verne, que 
ganhou uma estrela do guia Michelin, ou no novo que abriu no 
1º andar — 58 Tour Eiffel (é prudente reservar mesa, em ambos 
casos). Ou ainda jantar num restaurante antigo e popular em 
estilo art nouveau chamado Chartier (estação de metrô Grand 
Boulevard). É popular, faz fila na porta (importante chegar an-
tes das 20h) e as mesas são compartilhadas — o que é ótimo 
para puxar papo. Os preços são bem razoáveis, o que permite 

Programe-se para 
a INTERMAT e a  
primavera em Paris

E q u i p a m e n t o s
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pedir uma entrada, o prato principal e a sobremesa, com vinho. 
Depois, ouvir jazz no bar Petit Journal de Montparnasse, em 
Saint-Germain-des-Prés.

3º dia — visita a Paris em tempo integral: Museu d’Orsay 
que reabriu suas portas, com uma exposição fantástica sobre os 
impressionistas, que incluiu os seus artífices mais renomados; e 
almoço no café Campana dentro do museu. Ao anoitecer, passeio 
no Quartier Latin e entrada em um dos muitos bistrôs franceses 
para jantar — se possível, um que dê vista para a catedral de 
Notre Dame, iluminada; ou ainda, procurar no Pariscope se há 
algum concerto em alguma igreja, pois a sonoridade é sempre 
deslumbrante.

4º dia — um dia de compras no templo do consumo — as 
galerias Lafayette —, onde as opções são fartas, os preços não 
são baratos, mas se recupera os impostos pagos pelo processo 

Detaxe; nos intervalos, tome champanhe no bar dedicado a esse 
espumante; e almoce no restaurante no topo da loja que dá 
vista para Paris e seus telhados coloridos. Ou se preferir, pode-
se almoçar na rede Bistro Romain, onde os próprios parisienses 
frequentam, e que serve carpáccio com fritas à vontade por 
preço único. Quem detesta compras pode ir ao Museu de Louvre 
e escolher alguns setores para visitar, incluindo das famosas es-
culturas Le Victoire de Samothrace e Vênus de Milo, e a pintura 
Gioconda, também conhecida por Mona Lisa. Na saída, no lado 
oposto do Louvre, passeie no Jardin des Tuileries, o mais antigo 
e majestoso jardim de Paris. À noite, que tal um show de muita 
arte e bom gosto no Crazy Horse? É caro, mas imperdível. Para 
quem gosta de algo mais intelectual, procure um concerto de 
música clássica ou ópera ou ballet no Palais Garnier ou Opéra 
Bastille.

Programe-se para 
a INTERMAT e a  
primavera em Paris

De 16 a 21 de abril, a Intermat 
ocorre no parque de exposição Paris 
Nord, de fácil acesso pelo RER, o 
metrô rápido parisiense. Aproveite 
a ocasião e renda-se às atrações da 
capital francesa
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Escavadeira C385C New Holland

Voltando aos negócios, a Intermat que vem por aí se sobressai 
pelos avanços ainda maiores da eletrônica embarcada nos equi-
pamentos e pela estreia dos motores Tier 4 Interim nas principais 
marcas, o que fez subir os preços das máquinas, as quais, entre-
tanto, incorporam-se expressivos ganhos de produtividade — re-
curso adotado pelos fabricantes para sustentar a melhor relação 
custo/benefício possível. Os equipamentos naturalmente são dis-
poníveis com motores Tier 3 nos mercados onde a regulamenta-
ção ambiental ainda permite, como o Brasil e a América Latina. 

A Caterpillar foi a primeira empresa a anunciar, já na Conexpo 
2011, em Las Vegas, Estados Unidos, que haveria um aumento de 
cerca de 10% nos preços dos equipamentos com motor Tier 4 
Interim, variando de acordo com o modelo, que entraria em vigor 
em três parcelas.

Para cumprir os níveis de emissão Tier 4 Interim, os fabrican-
tes de motores se valem do pós-tratamento dos gases de exaus-
tão, o que implica em modificar o compartimento do motor para 
acomodar os sistemas exigidos, e seu peso adicional. 

A CuMMINs exibirá na Intermat uma linha completa de mo-
tores de 75 hp a 675 hp, equipados com tecnologia própria para 
tratar as emissões, que atende as exigências EU estágio IV, e EPA 
Tier 4 Final a partir de janeiro de 2014. Na faixa intermediária, 
o conhecido motor QSB6.7 atinge 310 hp a 2200 rpm, podendo 
ser ajustado para até 146 hp.  Na faixa para serviço pesado, o 

modelo QSX 15 gera 675 hp a 2100 rpm com torque máximo de 
2800 rpm.

A CATERpIllAR apresenta na Europa pela primeira vez 20 
modelos – todos com motores de fabricação própria  dentro das 
normas ambientais, entre os quais um projeto inovador da carre-
gadeira 966K equipada com transmissão CVT, de velocidade cons-
tante, que dispensa conversor de torque e não tem mudanças de 
marchas — e  ainda custa menos do que máquinas híbridas ou de 
tração elétrica. O caminhão fora de estrada 775G, com capacida-
de para 63 t; o trator de esteiras D6T, que pode proporcionar uma 
economia de até 6% no consumo; as escavadeiras hidráulicas 
E312, 320 e 323, além de dois modelos de mini-escavadeiras, são 
alguns outros modelos a serem expostos.

A empresa vai exibir também a linha completa de pavimen-
tadoras, do AP-225E (o menor modelo) a AP1055E (o maior), 
rolos vibratórios com tambor dividido ou inteiro, para todos os 
tipos de solos, um novo rolo pneumático CW34 com também 
novo sistema modular de lastro, e as fresadoras de pavimen-
tos. Seu compromisso com o segmento de pavimentação vem 
reforçado com a abertura de um novo centro de treinamento 
especifico para essa atividade, em Maple Grove, Minnesota, Es-
tados Unidos.

A NEw HollANd lança no mercado o sistema de telemá-
tica Smart Fleet, 14 modelos novos na Intermat e vai concluir a 
introdução dos motores Tier 4 Interim nas suas linhas até o final 

Intermat marca mais avanços  
da eletrônica embarcada

Carregadeira Cat 966K CVT

E q u i p a m e n t o s
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Cabine reprojetada na 
escavadeira New Holland

de 2012, aproveitando a tecnologia SCR-AdBlue do grupo Fiat. 
As novas retroescavadeiras incorporam o Auto Glide Ride, que 
dá uma rodagem suave com carga a velocidades de até 40 km/h, 
sendo ativado e desativado de forma automática no limite de 5 
km/h. 

A nova série C de carregadeiras é exibida com os modelos 
W110C e W130C, com motor traseiro, cuja manutenção foi apri-
morada com a troca do óleo dos eixos em intervalos 50% maio-
res, além da caixa de resfriamento que estende a vida do óleo e 
fluido em 50%. A série C de escavadeiras vai ganhar dois modelos 
pesados e outros dois leves, E175C e E195C.

A JCB está desenvolvendo uma nova planta de motores diesel 
na Inglaterra, cuja versão Dieselmax ficou conhecida ao estabele-
cer o recorde mundial de velocidade em veículo diesel, e ampliou 

a cobertura do seu sistema de telemática LiveLink para 80% dos 
produtos produzidos na Europa a partir de janeiro passado, com 
vantagens na manutenção preventiva e menor prêmio de seguro 
das máquinas. 

Sua linha de mini-escavadeiras é ampliada com a 8026CTS, 
de 2,7 t, de giro zero (traseira cortada), motores de tração com 
marcha lenta automática e esteiras de limpeza mais fácil.

A linha de manipulador telescópico Loadall ganha a unidade 
550-80, 8 m de alcance, 4,99 t capacidade, motor de 130 hp, e 
na versão para entulhos e reciclagem de metais, a caçamba foi 
projetada para gerar 6,5 t de força de rompimento.

As novas carregadeiras L60G, L70G e L90G VolVo usam um 
motor de 6 l, turboalimentado, com tecnologia v-ACT, que se 
vale de recirculação resfriada de gás e um filtro de partículas 
com regeneração ativa, para reter o material particulado a ser  
incinerado, reduzindo as emissões — que cumprem os níveis de 
estágio IIIB e Tier 4 Interim, em vigor em janeiro de 2011. Pro-
duzindo 163 a 175 hp, com sistema de resfriamento de mesmo 
tamanho, gera alto torque a baixa rotação, prolongando a vida 
útil e minimizando o ruído. Outras melhorias incluem bombas 
de pistão de fluxo variável que elevaram a pressão hidráulica de 
16 para 31 MPa, maior força de levantamento e breakout, ar-
ticulação torque paralelo patenteada, e central de lubrificação 
ao nível do solo. 

Miniescavadeira 
8026CTS da JCB

Loadall 550-80

A nova série G das 
carregadeiras Volvo
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Suas pás-carregadeiras de porte, como L576 e L580, com 
motor dentro das normas, ganharam um sistema eletrônico que 
coordena o motor e o sistema hidráulico com maior eficiência, e 
possibilita até 8% de economia no consumo.

A doosAN Infracore lança em Paris as novas escavadeiras 
DX300LC-3 e DX340LC-3 e as novas carregadeiras DL300-3 a 
DL550-3, além de modelos de médio porte. Equipadas com cabine 
pressurizada, as duas escavadeiras são acionadas por motor Doo-
san DLO8K turboalimentado, com 159 kW e 210 kW, a 1800 rpm. 
Atendendo as normas estágio IIIB, consomem de 5 a 10% menos 
de combustível. Sistemas hidráulicos mais eficientes geram de 6 
a 17% a mais de produção, com ciclos mais curtos e maior poten-
cia disponível nas tarefas de escavação e elevação.

Na linha BoBCAT, que comemora 25 anos de existência da 
escavadeira compacta, a renovação das carrregadeiras compac-
tas prossegue com a série 700, com os modelos skid steer S770, a 
versão de esteiras T770 e a A770 com dois eixos direcionais. Seu 
peso varia de 4 a 5 t e capacidade útil de 1,5 t — 30% a mais 
de visibilidade e hidráulica mais suave são características dessa 
série. 

Já a lIEBHERR, que produz seus próprios motores, lança na 
Intermat suas linhas já enquadradas nas normas de emissão, como 
a nova escavadeira hidráulica R950 SME, de 44 t, cuja coordena-
ção eletrônica entre motor e sistema hidráulico proporciona 20% 
a mais de eficiência energética e consumo de combustível, com 
ganho de 20% na velocidade de translação e mais 9% na força 
de rompimento. 

Escavadeira HEX 
DX300LC-3 da Doosan

Mini-escavadeira Bobcat E26

Escavadeira R936

Guindaste LTR1060 Liebherr

E q u i p a m e n t o s
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Suas pás-carregadeiras de porte, como L576 e L580, com 
motor dentro das normas, ganharam um sistema eletrônico que 
coordena o motor e o sistema hidráulico com maior eficiência, e 
possibilita até 8% de economia no consumo.

A doosAN Infracore lança em Paris as novas escavadeiras 
DX300LC-3 e DX340LC-3 e as novas carregadeiras DL300-3 a 
DL550-3, além de modelos de médio porte. Equipadas com cabine 
pressurizada, as duas escavadeiras são acionadas por motor Doo-
san DLO8K turboalimentado, com 159 kW e 210 kW, a 1800 rpm. 
Atendendo as normas estágio IIIB, consomem de 5 a 10% menos 
de combustível. Sistemas hidráulicos mais eficientes geram de 6 
a 17% a mais de produção, com ciclos mais curtos e maior poten-
cia disponível nas tarefas de escavação e elevação.

Na linha BoBCAT, que comemora 25 anos de existência da 
escavadeira compacta, a renovação das carrregadeiras compac-
tas prossegue com a série 700, com os modelos skid steer S770, a 
versão de esteiras T770 e a A770 com dois eixos direcionais. Seu 
peso varia de 4 a 5 t e capacidade útil de 1,5 t — 30% a mais 
de visibilidade e hidráulica mais suave são características dessa 
série. 

A HyuNdAI inicia o upgrade da série 9 das escavadeiras e 
carregadeiras, com a nova versão A, e introduz um modelo top 
de linha de 120 t. A R1200-9 visa aos trabalhos de mineração 
e pedreiras, equipada com motor Cummins QSK23-C de 760 hp, 
lançada para serviço pesado de 7,55 m, que junto com o braço 
de 3,4 m e caçamba de 6,7 m³, dá um alcance de quase 8 m em 
profundidade e horizontal de 13 m. A força de escavação atinge 
64,9 t.

Com 60% das suas vendas concentradas na China, Ja-
pão e Ásia, e tendo América Latina como o segundo mercado 
com 13% de participação, seguido de América do Norte com 
11%, a KoMATsu vai exibir novos modelos de escavadeiras, 
carregadeiras, tratores de esteiras e modelos compactos na 
Intermat, todos equipados com motores com novos padrões 
de emissão. Um dos destaques é a 2ª geração da escavadeira 
híbrida —HB215LC-1, de 21 t, que substitui o modelo anterior 
que conta com 900 unidades operando, tendo acumulado mais 
de um milhão de horas. O conceito inovador utiliza a energia 
de giro da máquina que é estocado no sistema Ultra Capaci-
tor patenteado e pode ser liberado instantaneamente quando 
necessário. 

O grupo wIRTgEN realiza a estreia mundial de quatro 
equipamentos: a recicladora a frio e estabilizadora de solo 
WR240i, com cabine deslocável para fora da máquina, facili-

tando a visualização dos trabalhos, motorização com reserva 
de torque e rotor de três velocidades e controle micropro-
cessado da mistura; a pavimentadora Vogele SUPER 2100-
3i, a primeira da geração 3, motor Cummins com controle 
inteligente de emissões, pacote EcoPlus que reduz consu-
mo de energia, AutoSet para comandar uma série de tare-
fas deixando a máquina pronta para operar; o compactador 
Hamm H20i, que faz parte da linha com motor Tier4i, 160 
kW, equipado com filtro de particulado, peso operacional 20 
t, ângulo de ataque frontal de 43º, e tambor que gera 60 kg/
cm de carga linear; e o britador de impacto móvel Kleeman 
MR110ZS, da série Mobirex EVO, com peneira dupla e correia 
para retornar o oversize, ajuste hidráulico e automático da 
faixa granumétrica.

Diagrama da escavadeira híbrida HB215 Komatsu

Pavimentadora Voegele

Carregadeira 
Hyundai HL760 e
Escavadeira 
R260LC compõem 
linha que ganhará 
modelo de 100 t
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Britador  móvel Powercrusher PC4 Atlas Copco

Carreta SmartROC T40 com controle remoto (detalhe)

A ATlAs CopCo apresenta controle remoto por rádio para 
as carretas SmartROC T35 e T40, possibilitando que em certas 
situações de risco todas as tarefas possam ser executadas com o 
operador fora da máquina, por exemplo, perto da borda da ban-
cada. Pesando 3 kg, alcance de 50 m e bateria para 12 horas, o 
controle comanda operações como ângulo da haste e profundi-
dade do furo, fluxo de ar, e ajustes no kit silenciador. Lançadas na 
Conexpo 2011, em Las Vegas, essas carretas tem obtido economia 
de até 50% no consumo de combustível.

A Intermat também terá a estreia do conjunto de britagem 
móvel Powercrusher PC4 — aquisição recente da marca sueca — 
que pesa 45 t, produz até 300 t/h de dois materiais ao mesmo 
tempo, graças à caixa de peneira.

A TEREx apresenta o estado da arte em guindaste de um só 
operador — Challenger 3160, que incorpora inovações em roda-
bilidade com a única lança telescópica de 50 m disponível sobre 
3 eixos, capaz de levantar até 35,6 t no raio de 4 m dentro do 
limite de carga por eixo de 12 t. Exemplo: levantar 32,5 t no raio 
“de contêiner” de 5 m. Com velocidade de içamento de 121 m/
min, capacidade telescópica de 15 t, largura do caminhão de 2,55 
m e direção em todas as rodas, possui ótima manobrabilidade em 
espaços confinados.

Plataforma GS4047 Genie

Guindaste Challenger 3160 Terex

E q u i p a m e n t o s
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A puTzMEIsTER exibe um modelo que já recebeu mais de 
300 inovações e continua atual — a bomba de concreto sobre 
caminhão 42-5, peso inferior a 32 t, lança de distribuição silen-
ciosa, componentes de baixa manutenção e uma redução de 300 
l no volume de fluido hidráulico.

A HITACHI, que constrói uma fábrica de escavadeiras no Brasil 
em associação com John Deere, vai lançar a série Zaxis-5 de escava-
deiras médias e pesadas: a ZX250LC-5, 25 a 27 t, motor de 132kW, 
força de escavação de 188 kN; a ZX290LC-5, 29 a 31t, motor 140 
kW; a ZX350LC-5, 34 a 36 t, motor 202 kW; e a ZX470LCH-5, de 
48 a 50 t, motor 270 kW. Desenvolvidas no Japão, são equipa-
das com motor Izuzu estágio IIIB, de maior eficiência energética 
e que desliga quando não está em uso, sistema hidráulico capaz 
de fornecer 10% a 
mais de potência no 
modo auto power, e 
sistema de supor-
te a implementos 
abrangendo 10 mo-
dos operacionais.

Sany abre fábrica  
na Alemanha

A sANy está conduzindo um programa de investimentos que 

soma € 100 milhões na fábrica e no centro de pesquisa de Bed-

burg, a 40 km de Colônia, Alemanha, onde emprega 220 funcio-

nários. A empresa possui 8 fábricas na China, uma planta CKD e 

uma nova fábrica em construção em São Paulo, que geram uma 

receita bruta aproximada de € 5 bilhões /ano, com 64 mil traba-

lhadores.

Na Intermat, estará apresentando as bombas de concreto 

sobre caminhão, entre as quais a SYG5260 THB 36, na classe de 

30 m, com lança de distribuição dotada de cinco seções e um 

tubo final que cobre 270º. Montado sobre 4 eixos, pesa 27,5 t. As 

unidades de correias para lançamento de concreto possui con-

trole hidráulico sequencial e os pistões podem ser substituídos 

através da câmara em questão de minutos.

Empresa instala planta 
industrial em  Bedburg, 
Alemanha

Cabine de operador remodelado...

Bomba de 
concreto Sany 
com lança de 
62 m atuou nos 
reparos da usina 
de Fukushima

...na nova série Zaxis-5 Hitachi

Bomba de concreto sobre caminhão 1637 Putzmeister
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Aquisições movimentam  
mercado de máquinas 

A Liugong assumiu o controle da fabrica HSW, em Stalowa Wola, na Polônia, que 

produz uma linha completa de tratores de esteiras de 74 a 520 HP, 7 a 58 t, utilizando 

a tecnologia da marca Dresta da International Harvester. Isso inclui capacitação para 

fabricar transmissões e trem de força, escavadeiras hidráulicas de projeto Liugong, de 22 

t, e pás carregadeiras de 4,5 m³ de capacidade. A capacidade da planta na Polônia deve 

alcançar 3 mil unidades/ano até 2016. 

Já a AtLAs CopCo adquiriu a empresa sueca GIA que produz equipamentos para  

operação subterrânea. Com essa aquisição a Atlas Copco aumenta a oferta com uma 

linha de produtos que inclui caminhões rebaixados movidos à energia elétrica, veículos 

utilitários e sistemas de ventilação.

Os produtos GIA também incluem locomotivas e sistemas de shuttle cars para trans-

porte subterrâneo, anfoloader e caminhões plataforma, scaling, equipamento cable bol-

ting e  sistemas completos de ventilação.

A empresa adquirida manterá as operações da GIA que não estão relacionadas ao 

mercado da mineração. As partes decidiram não informar o valor da operação.

Por fim, a chinesa sAny assinou acordo para adquirir a alemã Putzmeister. O negócio 

deverá criar uma gigante global de máquinas de bombas de concreto. Tanto a Sany como 

a Putzmeister já atuam no Brasil. 

De acordo com Liang Wengen, presidente e fundador da Sany, será mantida a marca 

e a gestão dos negócios da Putzmeister.

A Putzmeister detém 45% do mercado internacional (sem contar a China) de cami-

nhões de concreto. A Sany possui 60% deste mercado na China. O valor do negócio não 

foi revelado.

A ChronofLex oferece serviço com garantia de apenas 1 h na chegada e 1h no 

próprio reparo de mangueiras hidráulicas, feito em oficina móvel. Com 15 anos de ope-

ração e 10 mil clientes na França e países vizinhos, tem  planos de ingressar no Brasil. 

(www.chronoflex.com)

A xCentriC ripper quer revolucio-

nar a escarificação de rocha. Produzido 

na Espanha, aplica a tecnologia patente-

ado que acumula a energia de vibração de 

impacto e produz 85% a mais do que um 

rompedor hidráulico em rocha, pavimen-

tos rodoviários etc. O mecanismo é imune 

à poeira e opera em trabalhos submarinos. 

Oito modelos atendem a escavadeiras de 

10 a 100 t. (www.xcentricripper.com)

Escarificador 
produz mais do que 
martelo hidráulico

E q u i p a m e n t o s



Augusto Diniz — Indaiatuba (SP)

Quando as duas fábricas da Deere entrarem em operação 
no final de 2013 em Indaiatuba (SP), as máquinas lá pro-
duzidas serão comercializadas por meio de empresas de 

representação especializada no ramo. Assim, a companhia ame-

Deere terá distribuidores dedicados 
aos negócios da construção
Empresa não pretende usar extensa rede de 

concessionárias de máquinas agrícolas para vender 

equipamentos para obras no Brasil
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WORKSHOP

FEIRA E SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL 
DE INFRAESTRUTURA 
AEROPORTUÁRIA 
DA AMÉRICA LATINA

FEIRA SEMINÁRIO
Participe da segunda edição 
da feira focada em Infraestrutura 
Aeroportuária da América Latina.

Aeroportos como catalisadores 
do desenvolvimento econômico. 

Travel Retail: Oportunidades 
de negócios nos aeroportos 
brasileiros.

- CONSTRUÇÃO & AMPLIAÇÃO DE AEROPORTOS 
  Construção & Design    
- AEROPORTO CIDADE 
  Aviação & desenvolvimento econômico 
- GESTÃO DE AEROPORTOS 
  Concessões & desenvolvimento de negócios 
- AEROPORTOS INTELIGENTES 
  Automação e tecnologia da informação 

- Diferentes modelos de gestão 
  nos principais aeroportos do mundo
- Gestão brasileira: oportunidades e desafios
- Conceito comercial em aeroportos
- Oportunidade em aeroportos: ponto 
  de vista das marcas

Para benefícios e prioridade na localização do seu estande ou na inscrição do seminário ou  
workshop, confirme sua participação antecipadamente:
11 3032-5633 ou airportinfraexpo@sators.com.br

WWW.AIRPORTINFRAEXPO.COM.BR
Organização: Apoio Institucional:

24 A 26 
DE ABRIL
2012

TRANSAMÉRICA EXPO CENTER | SÃO PAULO  |  BRASIL

SEMINÁRIO WORKSHOP
ALGUNS DOS TEMAS ABORDADOS CONFIRA 

NOSSOS 

PREÇOS 

E OPÇÕES 

ESPECIAIS.
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ricana acredita estar mais preparada para disputar o mercado 
brasileiro desse segmento.  

De acordo com Aaron Wetzel, presidente da John Deere Brasil, 
o fato das concessionárias de máquinas agrícolas – cerca de 200 
em todo o País – ficarem 60% localizadas fora dos grandes cen-
tros, faz com que ela procure empresas de representação e tam-
bém trabalhe com um pequeno grupo de vendedores próprios. 

“Os negócios de construção estão no Rio de Janeiro e São 
Paulo. Precisamos de gente que conheça este mercado”, expli-
cou o executivo durante o lançamento da pedra fundamental das 
unidades fabris que construirá em Indaiatuba.

A empresa aposta também na importação de máquinas de ter-
raplanagem, já que possui grande desenvolvimento de equipamentos 
nessa área. A informação é de Samuel Allen, CEO da Deere, que partici-
pou do evento, ao qual também estiveram o governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, e o prefeito de Indaiatuba, Reinaldo Guimarães. O 
CEO frisou que não teme o fato da companhia ser muito identificada 
no Brasil como uma empresa do ramo agrícola. “Somos a 1ª da área 
agrícola e a 2ª da construção nos Estados Unidos. Porque não podemos 
ser líderes aqui também na construção?”, argumentou. 

 
Matriz da aMérica Latina

O início da construção das duas novas fábricas da Deere foi 
marcado pelo anúncio da mudança da matriz da empresa de Porto 
Alegre (RS) para Indaiatuba, que se torna o centro de operações 
na América Latina. A nova matriz concentrará as operações agrí-
colas, de serviços financeiros e agora de construção da Deere.

Cerca de 400 funcionários da sede do Sul do País se transferirão 
para a cidade paulista. A matriz ficará em antigo prédio ocupado pela 
empresa Ericsson. No total, serão 500 trabalhadores na nova sede.

A John Deere já atua no Brasil há mais de 30 anos, e atual-
mente mantém  em atividade três fábricas de equipamentos de 
agricultura (Horizontina e Montenegro-RS e Catalão-GO) e um 
centro de distribuição de peças em Campinas (SP).

Fábricas
O investimento nas duas fábricas em Indaiatuba será de US$ 

180 milhões. Uma das fábricas será construída em parceria com 

Autoridades e principais executivos 
da Deere e Hitachi foram a 

Indaiatuba dar início às obras

a japonesa Hitachi. A Deere investirá no total US$ 124 milhões e 
a Hitachi, US$ 46 milhões.

Michijiro Kikawa, presidente e diretor-executivo da Hitachi 
Construction Machinery, explicou que a parceria começou em 
1988 nos Estados Unidos para dar impulso aos negócios de es-
cavadeira hidráulica da empresa japonesa. As duas companhias 
também possuem acordo de marketing nas Américas.

A fábrica exclusiva da Deere produzirá dois modelos retroescava-
deiras e cinco modelos de pás-carregadeiras de quatro rodas. A uni-
dade em parceria com a Hitachi produzirá somente escavadeiras.

O projeto das fábricas é da americana Ghafari, que manterá os pa-
drões utilizados em outras unidades fabris da Deere. Um grupo de en-
genheiros da Deere estuda o fluxo dos trabalhos do complexo industrial, 
que inclui corte de chapa, soldagem, usinagem, montagem e pintura. 

A previsão é que a terraplanagem da área de 500 mil m² onde 
será erguida a fábrica termine em março. Em maio deverá ter 
início as obras civis. A montagem industrial deverá ocorrer con-
juntamente com os trabalhos de construção predial. Uma fábrica 
terá 20 mil m² e a outra, 30 mil m². A inauguração está prevista 
para o segundo semestre de 2013.

Não foram definidas ainda as empresas responsáveis pela 
construção das duas fábricas. Ambas unidades industriais deve-
rão empregar 600 pessoas quando estiverem prontas. 

De acordo com executivos da Deere, seis fornecedores da ca-
deia de produção de máquinas da empresa se interessaram em se 
instalar na zona industrial de Indaiatuba para fornecer compo-
nentes às fábricas. Duas já até compraram terrenos próximos. 

Empresa fabricará no Brasil pás-
carregadeiras, retroescavadeiras 

e escavadeiras
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Nildo Carlos Oliveira

A engenharia vai precisar trabalhar bastante até con-
seguir juntar as peças para a montagem do laudo 
conclusivo que deverá apontar as causas do desastre 

ocorrido com o Edifício Liberdade (20 andares) e os outros 
dois – um de dez pavimentos e o terceiro, de quatro - que 
desabaram na noite do dia 25 de janeiro, na avenida Treze 
de Maio, no Rio de Janeiro.

As causas possíveis podem ser uma, duas, ou um amplo 
conjunto de fatores, todos eles mostrando que a origem da 
tragédia que matou quase 20 pessoas e provocou incalcu-
láveis prejuízos materiais – inclusive com arranhões para a imagem da 
cidade - é a extraordinária falha humana nos cuidados permanentes 
que devem ser adotados em relação a qualquer estrutura, seja ela de 
maior ou de menor porte. 

As hipóteses que podem explicar este acontecimento inusitado 
são várias. Vão desde o rompimento ou comprometimento de uma 
viga ou de um pilar no curso de reformas internas, não avaliadas estru-
turalmente, que ocasionaram sobrecarga em cadeia de uma laje sobre 
outra; problemas de ocupação inadequada dos espaços físicos; fadiga 
de materiais; problemas de origem nas fundações, que vieram se so-
mando a outros, ao longo de décadas, até a confluência de fatores dis-
tintos que contribuíram para a ocorrência; ou a falta de manutenção 
periódica para indicar, corrigir e prevenir fissuras, esses caminhos que 
a percolação da água abre no concreto e afeta as ferragens.

A ação da ferrugem, ocasionada pelas águas pluviais ou pela cor-
rosão marítima, deixa vestígios para os quais muita gente fecha os 
olhos, com medo de mexer em caixas de marimbondo.   

Persiste, arraigada em algumas mentalidades, ou no comodismo 
burocrático de alguns órgãos públicos, vários deles até com a respon-
sabilidade pela preservação e fiscalização das condições de infraes-
trutura de áreas centrais sujeitas à observância de entidades do pa-
trimônio histórico - a ideia de que, depois de uma obra pronta, ela 
vai durar para sempre, quando a vida útil de um prédio, a exemplo do 
Edifício Liberdade, pode ser de 40, 50 ou 60 anos – ou ainda  mais – a 
depender dos cuidados de manutenção programada, periodicamente, 
que ele requeira.  

Obras de engenharia, qualquer uma, são suscetíveis de falhas téc-
nicas e humanas, sobretudo humanas, conforme tem se verificado em 
pontes e viadutos, na cidade de São Paulo. Nesse caso, vem se regis-
trando uma negligência fatal, sobretudo no capítulo “manutenção”.  

Em razão dos desastres ocorridos na metrópole paulistana, dos 
desabamentos simultâneos dos três prédios, no Rio, e de outro desa-
bamento, este no bairro de Nazaré, em Belém (PA), as advertências que 
ficam são as seguintes: 

- Há necessidade de se fortalecer e de se disseminar a importância 
da engenharia civil na construção de espaços habitacionais, comer-
ciais ou para outros fins.

- Fortalecer o poder de fiscalização idônea, correta, por parte do 
poder público e de órgãos técnicos da sociedade civil, tanto nas fases 
da construção quanto depois da obra pronta, com vistas a programa-
ções de serviços de manutenção periódica.

- Aumentar os cuidados na fiscalização em relação a reformas para 
se evitar que elas acabem interferindo em áreas, ou em algum elemen-
to que possa afetar, direta ou indiretamente a estrutura do prédio.  

- Adotar programas de vistoria idônea para identificação de infil-
tração de água pluvial - vistoria que não deve ser feitas apenas nos 
períodos chuvosos, mas se estender durante todas as estações do ano 
para identificação do nível de corrosão nas armaduras das lajes e de 
outros pontos de pilares e vigas. 

- Adoção de programas educativos mostrando que as estruturas 
são falíveis e que nada é para sempre, ou melhor, corroborando o verso 
de Vinicius, “que tudo é eterno, enquanto dure”. 

As advertências dos 

desabamentos no Rio
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14 a 17 de agosto de 2012
Grande Belo Horizonte (MG) 
August 14 - 17, 2012
Belo Horizonte, MG, Brazil

A mais importante evento de Mineração, 
Processos e Manutenção Industrial do Ano!! 

Book your exhibition space at the largest live demo show for 
mining and processing equipment and industrial maintenance!

Veja o vídeo da Equipo Mining 2010 em www.equipomining.com.br
See Equipo Mining 2010 video at www.equipomining.com.br

Tel. (11) 3788-5500 - Phone + 55 (11) 3788-5500
comercial@revistaoempreiteiro.com.br
www.revistaoempreiteiro.com.br

Apoio/Support
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faz toda a diferença.

fôrmas • andaimes • escoramentos

SH na cabeça
� Reconhecida pelos profissionais da 
Construção como a melhor empresa de 
fôrmas para concreto, fôrmas de 
alumínio, escoramentos metálicos e 
andaime fachadeiro do país*.

� Líder em inovação tecnológica e na 
qualidade de atendimento;

� Mais de 40 anos de vanguarda e 
experiência no mercado nacional.

� *Vencedora pelo 15º ano consecutivo 
do "Prêmio PINI", nas quatro categorias 
em que concorreu.
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Presente em todas as regiões do Brasil. 

Instale nosso catálogo eletrônico em seu iPad ou tablet Android.
Faça parte da nossa comunidade de engenheiros. Acesse www.share.eng.br

Saber que sob
este capacete existe
um profissional
qualificado
para cuidar
do andamento
de sua obra,
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