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QUE TAL GANHAR UMA
VIAGEM PARA A

CHINA
A qua l idade  t ransforma o  mundo

Contate  um de  nossos  d is t r ibu idores  e  par t ic ipe !
mwww.sanydobras i l . com  B a tend imen to@sanydobras i l . com  T ( 12 )  3876 .7600
*Compõe a viagem-prêmio a passagem aérea de ida e volta, hotel durante o período da viagem e transporte dentro da China com a delegação da Sany. É válida 
uma viagem-prêmio por CNPJ ou CPF comprador, e a compra só será considerada efetivada após a assinatura do contrato e o pagamento do “sinal”.

Os 50 prêmios serão distribuídos da seguinte maneira: 25 prêmios para clientes de Linha Amarela (escavadeira, motoniveladora e rolo compactador); 15 prêmios 
para clientes de Equipamentos para Elevação (guindastes);  7 prêmios para clientes de Equipamentos para Concreto; 2 prêmios para clientes de Perfuratrizes;1 
prêmio para clientes de Reach Stacker.

Fábrica no Brasil em operação
São José dos Campos/SP
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Não é SoRTEIo!Entre 15 de julho e 31 de agosto, as 50 maiores compras de 
equipamentos Sany serão premiadas com uma viagem para a feira BICes 
(BeIjIng InternatIonal ConstruCtIon MaChInery exhIBItIons 
and seMInar), que acontece de 18 a 21 de outubro, em Pequim, na China*
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É chegado o grande momento. A Sobratema 
finalmente abre as portas da Construction Expo 
2011 a toda a comunidade da construção, do Bra-
sil e do exterior, celebrando o grande momento em 
que vive a economia brasileira, tendo a indústria 
da construção como um dos principais indutores 
do desenvolvimento sustentável e duradouro. 

Durante quatro dias – de 10 a 13 de agosto – 
visitantes do mundo inteiro poderão encontrar, nos 
salões do Centro de Exposição de Imigrantes, em 
São Paulo, o que há de mais moderno, funcional, 
ambientalmente correto e econômico, em soluções 
integrais para obras de infraestrutura, habitação e 
construção industrial. 

Com sua habilidade em reunir os mais diferen-
tes players da cadeia da construção – desde quem 
fabrica, aluga e mantém máquinas e equipamen-
tos, até o consumidor final, ou seja, o comprador, 
a construtora, o responsável pela estruturação do 
canteiro de obras – a Sobratema garantirá a pre-
sença de todas as pontas deste processo. O obje-
tivo é promover a troca de informações, o inter-
câmbio tecnológico, apresentar novas tendências 
e, acima de tudo, estimular o relacionamento mais 
estreito entre os representantes dos diversos seto-

res. Tudo no mesmo lugar, em um clima de otimis-
mo e confraternização. 

Nosso grande diferencial em relação às de-
mais feiras existentes no setor é o novo conceito 
que pautará esse encontro. Mais do que um espa-
ço para compra e venda de produtos e serviços, 
a Construction apresentará, em salões temáticos, 
soluções integrais para alguns dos maiores proje-
tos indispensáveis ao novo estágio de amadureci-
mento econômico do País.

 Os visitantes poderão ter acesso às últimas 
tendências em métodos construtivos, produtos, 
matérias-primas, insumos e serviços, para setores 
da construção tão diversos quanto os de rodovias, 
ferrovias, metrôs e hidrovias, portos e aeroportos, 
estádios de futebol, terminais de cargas e estalei-
ros, tudo estará ao alcance do visitante, no mes-
mo espaço.

Trabalhamos arduamente para que essa feira 
seja um grande sucesso mas, acima de tudo, nosso 
empenho maior é para que esta feira seja a pri-
meira de uma longa série, que dividirá a história 
da construção do Brasil: antes e depois da Cons-
truction Expo. 

Sejam bem-vindos e aproveitem bem. 

EDITORIAL

Construction Expo 2011 
reunirá toda a cadeia da 
construção num só lugar 

Paulo_Oscar_Auler_Neto
Vice-presidente_da_Sobratema
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A Mecan, empresa do Grupo 
Orguel, especializada na fabricação 
e locação de andaimes, elevadores 

e escoramentos, está lançando no mercado 
seu mais novo produto, o Sistema de 
Acesso Suspenso QuikDeck. Trata-se de 
uma plataforma modular suspensa, de-
senvolvida nos Estados Unidos e novidade 
na América Latina, voltada para o setor 
offshore, para auxiliar nos processos de 
manutenção em locais de difícil acesso, 
como pontes, viadutos, unidades industriais 
e plataformas de petróleo. Oferece mais 
segurança e produtividade no trabalho e 
é mais leve que as soluções concorrentes, 
além de ser mais rápida para a montagem 
e desmontagem.

O QuikDeck pode ser facilmente instalado 
para criar uma área de trabalho de alta ca-
pacidade, de diversas formas ou tamanhos, 
a partir de alguns componentes simples e 
leves. Inicialmente, pode ser montado em 
solo a partir de poucos módulos e içado 
já na posição de trabalho. Esse sistema é 
especialmente utilizado em manutenções e 
montagens industriais em altura. 
O Sistema de Acesso Suspenso QuikDeck 
atende as exigências das normas e supera 
os requisitos de segurança. A Mecan, 
através de um acordo de tecnologia Joint 
Venture com a empresa americana Safway, 
é a única empresa brasileira autorizada 
para a fabricação e comercialização do 
equipamento no País. 

NOVA PLATAFORMA MODULAR SUSPENSA 
PARA O SETOR OFFSHORE

M&T EXPO 2012
A Sobratema começa os preparativos para 

a maior feira do setor de equipamentos 
para Construção e Mineração da América 
Latina, com a 8ª edição de 29 de maio a 

02 de junho/2012.

INSTITUTO OPUS
Instituto Opus deu início ao curso de 
Operadores Polivalentes de Máquinas 

com soldados de engenharia do exército 
brasileiro e, a primeira turma treinada, foi a 
do 2º Batalhão de Engenharia de Combate, 

em Pindamonhangada. O momento foi 
marcado através da entrega de uma placa 

homenageando o batalhão.

ANUÁRIO 
A Sobratema está preparando o 

lançamento da 5ª edição do Anuário para 
novembro de 2011, e disponibilizará 

informações técnicas sobre o desempenho 
e dimensões de 34 famílias de 

equipamentos disponíveis no mercado 
brasileiro. Além da versão impressa, o 

Anuário estará disponível em mídia digital 
e no Portal Sobratema para os associados. 

EDITORAÇÃO DE LIVROS
Ivan Montenegro, autor do livro “Excelência 

Profissional”, publicado pela Sobratema, 
é palestrante do Sobratema Congresso, 

que acontece durante as feiras M&T 
Peças e Serviços e Construction Expo, 
10 a 12 de agosto, abordando o tema 

“Soluções Concretas para Formação de 
Mão de Obra”. Para adquirir o livro e obter 
mais informações sobre a palestra basta 

acessar o site da Sobratema.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Com uma área de mais de 200.000 metros 
quadrados, a BICES - Beijing International 

Commercial Vehicle - exposição 
internacional de máquinas para construção 

na China - está prevista para acontecer 
entre os dias 18 e 21 de outubro/2011, 

em Pequim, e a Sobratema marcará 
presença através da organização de uma 

missão técnica e também com um estande 
institucional divulgando seus programas e 

fazendo novas parcerias.
Acesse o site e veja a agenda de cursos do 

Instituto Opus:
www.sobratema.org.br

ESPAÇO SOBRATEMA

OAS RECRUTA NOVOS TALENTOS
A construtora OAS anunciou, no 
final de maio, o início das inscri-
ções do OAS Jovens. Avaliado pela 

empresa como um de seus mais arrojados 
processos de seleção, o programa tem 
como objetivo alavancar novas carreiras e 
elevar o potencial de profissionais recém- 
formados.  As inscrições do processo 
seletivo estão abertas para os cursos 
de Engenharia Civil, Mecânica, Elétrica, 
Química, Administração de Empresas e 
Ciências Contábeis e Econômicas, com 
nível superior concluído entre dezembro 

de 2007 e julho de 2011.
O OAS Jovens oferece vagas para 
atuação e desenvolvimento nas obras da 
empresa em diversos estados brasileiros, 
com possibilidade de futura atuação no 
exterior em países em que a empresa 
tem obras, como Haiti, Trinidad e Tobago, 
Chile, Argentina, Peru, Bolívia e Equador. 
O processo seletivo será realizado, ini-
cialmente, nas cidades de Natal, Porto 
Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador 
e São Paulo. 
Mais informações no site www.oas.com. 
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A Alcoa Alumínio S.A., subsidiária da Alcoa Inc, líder 
mundial na produção de alumínio primário, alumínio 
transformado e alumina, anunciou que vai investir  

R$ 40 milhões na implementação de uma nova prensa indus-
trial, que permitirá um acréscimo mensal de 800 toneladas na 
produção, além da criação de 60 postos de trabalho diretos e 
outros 220 indiretos. Os investimentos se realizarão na planta 
da empresa, em Tubarão, Santa Catarina. 
A Alcoa aplicará ainda R$ 2 milhões para a criação do 
Centro de Educação e Preservação da Natureza (CECN), que 
além de preservar a biodiversidade em área de 37 hecta-
res, será usado para a realização de visitas e atividades de 
educação ambiental da comunidade local. 
Além da unidade fabril em Tubarão, a empresa possui no 
estado um centro administrativo e participação acionária 
em duas usinas hidrelétricas em operação, Machadinho e 
Barra Grande, que juntas geram cerca de 1,5 mil empregos 
diretos e indiretos .
A Alcoa investe ainda no projeto de construção da usina de 
Pai Querê, que está em fase de licenciamento e demandará 
investimentos da ordem de aproximadamente R$ 1,5 bilhão, 
permitindo a criação de oportunidades de trabalho para 
quase 3 mil homens e mulheres durante a construção. 

A nova unidade móvel de britagem Lokotrack LT106S da 
Metso chega ao mercado, e a Fornecedora Máquinas é 
a primeira do Brasil a disponibilizar o equipamento que 

veio para incorporar as mesmas características básicas do LT106, 
mas com a adição do módulo de peneira desmontável, entre 
outras vantagens. Ideal para a produção de dois produtos finais 
calibrados simultaneamente, atendendo britagem primária em 

estágios fixos, isolados ou com processos múltiplos, o LT106S é 
o reforço da Fornecedora Rental para o mercado de britagem e 
reciclagem. É eficiente na atuação em rochas  e materiais recicla-
dos, pois separa o aço e reaproveita a brita moendo o concreto. A 
Lokotrack LT106S é uma máquina conceito em britadores móveis 
em todo o mundo.

LOKOTRACK LT106S CHEGA EM PRIMEIRA 
MÃO À FORNECEDORA MÁQUINAS

ALCOA INVESTIRÁ MAIS R$ 
40 MILHÕES NA UNIDADE DE 
TUBARÃO (SC)

CONSÓRCIO RESPONSÁVEL 
PELA UHE DE ESTREITO É 
MULTADO

O Ibama multou em R$ 4,5 milhões o Consórcio 
Estreito Energia (Ceste), responsável pela opera-
ção da Usina Hidrelétrica de Estreito, localizada na 

divisa entre os estados de Maranhão e Tocantins. Dentre as 
irregularidades constatadas pelo órgão estão a entrega de 
relatórios falsos, a coleta de fauna sem autorização, o des-
cumprimento de notificação do órgão ambiental e a grande 
mortandade de peixes causada pelos testes de funciona-
mento das turbinas. Após análise técnica do processo e das 
denúncias encaminhadas pela população, os funcionários do 
Ibama em Tocantins elaboraram os pareceres que embasa-
ram as multas. O consórcio – formado pelas empresas Suez 
Energy, Vale, Alcoa e Camargo Corrêa Energia – já havia sido 
autuado anteriormente, por descumprimento de condicionan-
tes da Licença de Operação.
A primeira das oito turbinas da Usina Hidrelétrica Estrei-
to (UHE Estreito) já entrou em operação comercial, após 
autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 
A energia gerada por esta etapa do projeto já integra o Siste-
ma Interligado Nacional (SIN). A previsão é de que até junho 
de 2012 todas as unidades geradoras estejam em operação 
comercial, produzindo 1.087 MW de energia, o suficiente 
para abastecer uma cidade de 4 milhões de habitantes.
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A Schurter + OKW do 
Brasil (SOB) está trazendo 
para o País a linha de 

caixas móveis de distribuição de 
energia fabricadas pela empresa 
austríaca PC Electric. As caixas 
são feitas em borracha sólida, 
com alto grau de proteção contra 
líquidos e materiais sólidos, al-
cançando IP65. Todos os modelos 
possuem hastes que facilitam a 

mobilidade. 
Internamente possuem diversas 
áreas recartilhadas que possibili-
tam a fixação em parede ou painel 
na posição ideal para cada aplica-
ção, alem de saídas para cabos em 
todos os quatro lados, permitindo 
que a ligação elétrica fique a mais 
organizada possível. São sete 
séries diferentes com inúmeras 
configurações e acessórios.

Bomba-lança chinesa 
ajuda a evitar catástrofe  
nuclear no Japão

Uma bomba lança de concreto de 62 metros, fabri-
cada pela Sany, teve papel importante nas operações 
de contenção do vazamento de radiação, da Usina 

Nuclear de Fukushima, no Japão. O equipamento, modelo 
SY5502THB 62B, avaliado em cerca de um US$ 1 milhão, 
foi cedido pelo Grupo Sany à Tokyo Electric Power Company 
para injetar água epara resfriar a unidade de número 4 da 
usina nuclear, entrando em operação no dia 31 março. 
Graças à utilização dessa tecnologia, o processo de resfria-
mento foi bem sucedido, o que possibilitou a desativação 
do reator. Apelidada pelos japoneses de “girafa gigante”, a 
bomba recebeu dispositivos para monitorar a radioativida-
de, além de uma câmera para visualizar o local. A escolha 
do equipamento da Sany foi motivada pelas características 
técnicas e pelo grande alcance, pois o reator possui 46 m de 
altura e havia a necessidade de manter uma distância de 14 
m. Além disso, os riscos de exposição dos operadores à ra-
diação foram mitigados pela criatividade dos engenheiros da 
Sany, que desenvolveram um controle remoto sem fio. Assim, 
os operadores poderiam manusear o equipamento a 2 km 
de distância da usina. Para garantir o sucesso da operação, 
a bomba de concreto passou por um período preparatório 
de oito dias, incluindo o teste de equipamento, transporte 
marítimo e terrestre, treinamento dos operadores e teste de 
injeção de água. 

Bomba-lança Sany SY5502THB 62B: características 

Caminhão bomba- lança com cinco eixos
Seção da barra RZ – moldada em 5, com amplo alcance e sem 
ângulo morto
Velocidade rápida de expansão, suporte unilateral adequado para 
construções em locais estreitos
Sistema de controle de consumo de energia, que alinha a potência 
do motor e carga da bomba, reduzindo o consumo de combustível 
em 20%, em média.

EFICIÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO  
DE ENERGIA 
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O Petrobras Condomínio Comendador Yerchanik 
Kissajikian (CYK), localizado na Avenida Paulista, 901, 
em São Paulo, conquistou a certificação Leadership in 

Energy and Environmental Design (LEED - O&M) para edifica-
ções existentes. Desde 2004 a Petrobras mantém escritórios 
no local, ocupando uma área de 16 mil m² do edifício. Trata-se 
da primeira certificação Green Building de operação e ma-
nutenção conquistada no Brasil e tem o propósito de auxiliar 
proprietários e administradores condominiais a realizarem 
melhorias e manutenção em uma escala consistente, a fim de 
melhorar as condições de salubridade aos ocupantes, maximi-
zar a eficiência operacional e minimizar impactos ambientais. 
Para a obtenção do certificado foi necessário o aprimora-
mento de uma série de procedimentos. Visando garantir a 
eficiência energética, foi realizada a automação da ilumina-
ção dos andares, a troca da iluminação das garagens, além 
da substituição de sensores de temperatura de retorno de ar, 
entre outras medidas. Para garantir o uso racional de água, foi 
efetuada a troca das louças e metais sanitários por modelos 
mais econômicos (dual flush), com a previsão de redução de 
30% no consumo. No paisagismo houve uma queda de 75% 
no consumo de água potável para irrigação. Outra medida 
importante em estudo é o desenvolvimento de programa de 
incentivo ao uso de transportes alternativos, com a instalação 
de bicicletário com vestiário e a criação de vagas especiais 
para veículos carona.
Além disso, ao longo dos últimos dois anos, foram adotados 
critérios de seleção para contratação de novos fornecedores 
de produtos sustentáveis de uso regular.

EDIFÍCIO OCUPADO PELA 
PETROBRAS CONQUISTA 
CERTIFICAÇÃO VERDE

A Mills, uma das líderes nacionais em soluções de 
engenharia, trouxe para o Brasil um sistema de escora-
mento de alumínio capaz de sustentar até 14 toneladas 

por poste. De acordo com a empresa, é mais que o dobro da 
capacidade de carga dos produtos até então disponíveis no 
mercado nacional. O Alumills, desenvolvido pela empresa alemã 
NOE, combina a leveza do alumínio com a alta resistência do 
sistema, o que proporciona elevada produtividade, fruto da 
menor concentração de peças necessárias à montagem.
O produto será usado para atender às complexas estruturas do 
Estádio Nacional de Brasília, o antigo Mané Garrincha, inau-
gurado em 1974 e demolido em 2011, que está sendo recons-
truído pelo Consórcio 2014, formado pelas empresas Andrade 
Gutierrez e a Via Engenharia. O produto já está disponível.
Para a obra do estádio em Brasília, a Mills desenvolveu uma 
forma metálica circular especial para se adequar às caracterís-
ticas específicas dos pilares, que são a marca registrada do es-
tádio. Além disso, a utilização do ALU-L (sistema de painéis de 
fôrmas de alumínio) nos blocos e pilares tem se destacado por 
sua leveza e grande produtividade dentro do canteiro, assim 
como o sistema Alumills de escorões de alumínio, fundamental 
para que a obra seja executada no prazo e com economia de 
mão de obra. O Alumills permite a montagem do sistema na 
horizontal e seu posterior içamento com gruas ou guindastes. 
Depois de erguidas, as torres do sistema podem ser movimenta-
das livremente para outras etapas da obra.

ESCORAMENTO DE ALUMÍNIO 
NO BRASIL
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A OSX Construção Naval, empresa do setor de 
equipamentos e serviços para a indústria na-
val offshore do Grupo EBX, recebeu aprovação 

do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante 
(FMM) de prioridade de financiamento ao projeto 
da Unidade de Construção Naval, no Complexo 
Industrial do Superporto do Açu, situado no Distrito 
Industrial de São João da Barra (RJ). A OSX estima 
que a linha de crédito poderá chegar a  
R$ 2,7 bilhões, permitindo a implantação do maior 
estaleiro das Américas.  
A Unidade de Construção Naval do Açu é resultado 
da parceria da OSX Construção Naval S.A. com a só-
cia Hyundai Heavy Industries, líder mundial no setor 
de construção naval.
A OSX firmou Contrato de Engenharia, Suprimento 
de Materiais e Equipamentos, Construção, Instalação 
e Comissionamento (EPCI), relativo ao FPSO OSX-3, 
com a empresa Modec, uma das líderes mundiais na 
gestão de projetos construtivos de equipamentos 
offshore de produção de óleo e gás.  
O contrato tem valor aproximado de  
US$ 800 milhões.
O FPSO OSX-3 terá capacidade de 

produção de 100.000 bopd (barris de óleo por dia) 
e capacidade de armazenamento de 1.300.000 bbls, 
sendo entregue à OSX no terceiro trimestre de 2013 
para afretamento por 20 anos.

Principais_características_da_UCN_Açu:
• Estaleiro de 5ª geração, com tecnologia  

coreana Hyundai;
• Maior estaleiro das Américas, gerando mais de 

10.000 empregos diretos na fase de operação;
• Inserção no Complexo Industrial do Super Porto do 

Açu, com logística privilegiada e localização estra-
tégica, a cerca de 150 km da Bacia de Campos (RJ), 
responsável por 85% da produção de óleo no Brasil;

• Proximidade com siderúrgicas, possibilitando 
operação com chapas de 18m X 4m, gerando uma 
redução de custos em até 56% em soldas;

• Proximidade com planta de geração de energia, propi-
ciando fornecimento e redução de custos em até 30%;

• Cais de 2.400 m, expansíveis a 3.525 m com a 
possibilidade de trabalho simultâneo na integração 
de até 11 FPSOs.

Fundo da Marinha Mercante aprova  
financiamento para estaleiro no Rio 

A Locar Guindastes e Transportes Especiais 
acaba de adquirir duas gruas da Terex, cada 
uma com capacidade de 40 toneladas e lança 

total de 84 metros. Os novos equipamentos serão 
utilizados nas obras do Complexo Petroquímico do 
Rio de Janeiro. “Os diferenciais da nova grua são a 
capacidade de carga, 40 toneladas, e a montagem 
sobre trilhos que a torna capaz de percorrer quase 200 
metros”, disse Yuri Caldeira, diretor da Locar. As duas 
novas gruas da Terex são modelo CTT 721-40. 

Entre os clientes da Locar estão petroquímicas, 
mineradoras, hidrelétricas, metalúrgicas, monta-
doras e outros. Ao todo, a Locar tem mais de 1.500 
colaboradores espalhados pelas diversas filiais do 
país, e fechou 2010 com um faturamento de cerca 
de R$ 350 milhões. Para 2011, projeta um fatura-
mento acima de R$ 500 milhões. Paralelamente, irá 
investir R$ 50 milhões na compra de novos equipa-
mentos. Hoje, a frota da Locar é composta por cerca 
de 250 manipuladores, 600 plataformas e 50 gruas.

CHEGAM DUAS GRUAS DE 40 
TONELADAS ADQUIRIDAS PELA LOCAR

Matriz: Av Rui Barbosa, 2470, Carapicuíba -  SP - TEL: (11) 4063-8933 -  Visite nosso site: www.afitemaq.com.br

• Biselamento e corte de tubos. 
• Torqueamento hidráulico de porcas e  parafusos.
• Sistema de fixação à pólvora.
• Sistema de proteção passiva a incêndio.

• Perfuração diamantada em concreto.
• Fixação de chumbadores –  Sistema AFITEMAQ Turn Key.

• Corte diamantado de cabeça de estaca e em concreto.
• Sistema dea proteção passiva a incêndio.

• Sistema de fixação à pólvora.

Locação de Ferramentas e Equipamentos

Montagem Eletromecânica e Construção Civil

MERCADO
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Não tem bolha no mercado 
imobiliário brasileiro 

Paulo Safady Simão, presidente da CBIC, considera os 
custos e a qualidade da mão-de-obra como gargalos no 

desenvolvimento da indústria da construção no Brasil

MARIUZA RODRIGUES



Julho 2011 / 17

Paulo Safady Simão afirma que buro-
cracia e encargos com a mão de obra 
são gargalos a serem resolvidos para o  
desenvolvimento da construção imobili-
ária no Brasil  

Apesar de uma fase favorável, ainda 
há gargalos que precisam ser soluciona-
dos para dar maior fôlego ao mercado 
imobiliário. É o que diz o presidente da 
Câmara Brasileira da Indústria da Cons-
trução (CBIC) nesta entrevista.  O custo 
da mão de obra é um deles. Segundo ele, 
associado a discrepâncias  entre os valo-
res dos imóveis e a realidade econômica 
de algumas regiões. Apesar de parecerem 
questões vinculadas ao setor de constru-
ção, essas são preocupações que devem 
ser consideradas fundamentais para todo 
o setor, uma vez que, por trás das ex-
pansões das moradias, estão investimen-
tos em rede de saneamento, água, luz 
e serviços que atendam ao crescimento 
da densidade populacional e ao nível de 
conforto exigido. 

A manutenção da política de subsídio 
para aquisição da casa própria pela po-
pulação de baixa renda e a colocação de 
metas de produção e de adequação às 
realidades regionais serão fundamentais 
para o sucesso da política habitacional ao 

“A burocracia na 
obtenção de licenças 
e habite-se nas 
grandes cidades, 
as dificuldades de 
contratação de mão 
de obra qualificada, 
as dificuldades com 
locação de máquinas 
e equipamentos, 
a burocracia e a 
morosidade dos 
cartórios, a escassez 
de terrenos nos 
grandes centros 
urbanos e o alto 
custo dos mesmos são 
alguns dos desafios a 
serem vencidos para 
o crescimento da 
indústria imobiliária”.

WW PauloWSafadyWSimão:WaW
favorWdaWpolíticaWdeWsubsídio
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longo do tempo. Ele reforça que é preci-
so também estabelecer metas de produ-
ção para curto, médio e longos prazos, 
e definir anualmente valores para com-
pra das unidades a serem produzidas, 
adequando-se às condições de mercado.

Para ele , os principais méritos do pro-
grama Minha Casa Minha Vida foram: 
garantir um eficiente instrumento de mi-
tigação da crise econômica internacional 
de 2008; assegurar a produção em esca-
la de habitação de interesse social, distri-
buída em todo o território nacional; ser 
instrumento de contenção da expansão 
da cidade informal, na medida em que 
oferta habitação para as famílias que an-
teriormente tinham como única alterna-
tiva de moradia a construção informal e, 
na maioria dos casos, em áreas de risco; 
gerar  empregos formais em quantida-
de significativa, e ser um avanço no de-
senvolvimento de processos inovadores 
para a produção de moradias.

“O programa Minha Casa, Minha 
Vida não atingiu as metas de produção 
propostas nas cidades de São Paulo, Belo 
Horizonte e Distrito Federal, em razão 

de um desalinhamento entre o preço da 

terra urbanizada no mercado e o estabe-

lecido pelo Governo para a compra dos 

empreendimentos. No entanto, nessas 

cidades houve um esforço maior dos go-

vernos locais para disponibilizar recursos 

complementares, o que viabilizou alguns 

empreendimentos. Estudo elaborado 

pela nossa Câmara estima que os en-

cargos previdenciários e trabalhistas do 

nosso setor estão na casa de 135%, sem 

falar ainda nos benefícios provenientes 

das convenções coletivas no País.”

“O crédito imobiliário no Brasil cor-

responde a cerca de 4% do PIB Na-

cional, ou seja, um percentual muito 

pequeno diante das economias que 

tiveram problemas, que ficaram acima 

de 80%, como nos EUA. O Brasil tem 

um largo caminho para crescer, sem 

risco de bolha.”

Grandes Construções – A evolução 
do mercado imobiliário nos últimos 
anos foi evidente. Quais são os princi-
pais motivos para esse desempenho?

Paulo Safady Simão – Sem dúvida o 

cenário da construção, em especial do 

mercado imobiliário, começou a se mo-

dificar a partir de 2004 e vários fatores 

colaboraram para isso: a maior oferta de 

crédito imobiliário, aliada à redução da 

taxa de juros dos financiamentos imo-

biliários e a prazos maiores para paga-

mento, o aumento do emprego formal, 

o crescimento da renda familiar, a esta-

bilidade macroeconômica; as mudanças 

no marco regulatório (Lei 10.931/2004), 

resultando em maior segurança, trans-

parência e agilidade nos negócios, a 

melhor previsibilidade da economia, 

tornando mais factíveis as transações 

imobiliárias e o Programa Minha Casa, 

Minha Vida são alguns deles.

GC– Existem ainda lacunas para se-
rem preenchidas?

Paulo Safady Simão – Certamente o 

setor ainda tem inúmeros desafios para 

serem vencidos. A burocracia na obten-

ção de licenças e habite-se nas grandes 

cidades, as dificuldades de contratação 

de mão de obra qualificada, as dificul-

dades com locação de máquinas e equi-

pamentos, a burocracia e a morosidade 

dos cartórios, a escassez de terrenos nos 

grandes centros urbanos e o alto custo 

dos mesmos são alguns deles. Isso sem 

contar, ainda, a legislação trabalhista 

que impõe um elevado encargo para as 

empresas no custo com a mão de obra. 

Estudo elaborado pela nossa Câmara es-

tima que os encargos previdenciários e 

trabalhistas do nosso setor estão na casa 

de 135%, sem falar ainda nos benefícios 

provenientes das convenções coletivas 

no País. Considerando estes últimos, o 

custo com a mão de obra pode chegar a 

quase 200%. 

GC – O senhor tem números recentes 

Job: 29-07-2011 -- Empresa: Grey -- Arquivo: AN ANUARIO M-T 210X280mm_pag001.pdf
Registro: 38945 -- Data: 17:45:07 29/07/2011
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do mercado?
Paulo Safady Simão – Observamos 

uma sinalização positiva com a conti-
nuidade do crescimento do financia-
mento imobiliário no país, sendo que no 
primeiro quadrimestre de 2011 foram 
financiados R$ 22,2 bilhões com recur-
sos da poupança, o que correspondeu 
a mais de 54% de aumento em relação 
ao montante contratado nesse mesmo 
período do ano passado.  Em números 
de unidades financiadas também se ob-
servou crescimento significativo: foram 
mais de 144 mil unidades financiadas 
somente com recursos do Sistema Bra-
sileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) 
nos primeiros quatro meses do ano, sig-
nificando alta de cerca de 26% em rela-
ção a igual período de 2010. 

GC– Há riscos para o mercado? Pode-
remos estar vivendo uma bolha, como 
a que se verificou nos Estados Unidos ? 

Paulo Safady Simão – Não, nada 
pode caracterizar uma bolha no âmbito 
do mercado imobiliário nacional. Exis-
tem alguns pontos que se devem consi-
derar. A conjuntura econômica do país é 
um deles. E o Brasil está vivendo um mo-

mento de crescimento sustentável, com 

aumento do emprego formal e da ren-

da. Isso tudo cria condições saudáveis 

para o pagamento dos financiamentos. 

Além disso, há outras especificidades, 

como: o valor do financiamento, que é 

de cerca de 75% do valor do imóvel no 

Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, 

onde se financia até mais de 100%; o 

enorme déficit habitacional brasileiro, de 

quase 6 milhões de moradias; o país ain-

da está criando condições para as pesso-

as financiarem o seu primeiro imóvel; o 

comprometimento da renda para a pres-

tação é de no máximo 30%; os proces-

sos de operações de financiamentos são 

altamente responsáveis, ou seja, as insti-

tuições financeiras fazem uma varredura 

para verificar a real capacidade de renda 

do candidato, optando por complemen-

tar essa capacidade quando insuficiente 

para aquisição de uma moradia digna  

com subsídios orçamentários (Minha 

Casa, Minha Vida) e não com alavanca-

gem financeira dos agentes credores em 

operações de “altíssimo risco” . Ainda 

assim é bom que fique claro de que o 

crédito imobiliário no Brasil corresponde 
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a cerca de 4% do PIB Nacional, ou seja, 
um percentual muito pequeno diante 
das economias que tiveram problemas, 
que ficaram acima de 80%, como nos 
EUA. O Brasil tem um largo caminho 
para crescer, sem risco de bolha.  Em 
suma, o mercado imobiliário segue seu 
ritmo, naturalmente, sem especulação e 
artificialidades.

GC –  Quais os resultados do Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida? Que esta-
dos estão tendo os melhores e piores 
resultados? 

Paulo Safady Simão – O programa 
Minha Casa, Minha Vida não atingiu 
as metas de produção propostas nas 
cidades de São Paulo, Belo Horizonte e 
Distrito Federal, em razão de um desali-
nhamento entre o preço da terra urbani-
zada no mercado e o estabelecido pelo 
Governo para a compra dos empreen-
dimentos. No entanto, nessas cidades 
houve um esforço maior dos governos 
locais para disponibilizar recursos com-
plementares, o que viabilizou alguns 
empreendimentos.

Cidades da Região Norte, como Por-

to Velho, Macapá, Ariqueimes, entre 
outras, também não cumpriram suas 
metas. Uma parte porque o valor de 
compra das unidades estabelecido pelo 
Governo não estava compatível com as 
condições locais, outra porque a região 
não dispõe da mesma quantidade de 
empresas credenciadas para operar com 
a Caixa Federal, como ocorre nas regiões 
Nordeste e/ou Sudeste.

No entanto, a observação dessas 
ocorrências permitiu ao Governo esta-
belecer um fator de correção de valor 
na montagem dos preços que com-
põem a tabela de compra nesta segun-
da etapa do Programa Minha Casa, 
Minha Vida, lançado no último dia 16 
de junho de 2011, pela presidenta da 
República, Dilma Rousseff.

GC   –  Há uma percepção de que nas 
grandes metrópoles, onde há maior 
problema de déficit, o programa não 
consegue deslanchar?  Isso é verdade? 
O que pode ser feito para mudar esse 
quadro? 

Paulo Safady Simão –  Não é ver-
dade que as ações implementadas nas 

grandes metrópoles não obtiveram re-
sultados adequados. Vale ressaltar que 
Rio de Janeiro e Salvador registraram 
as maiores contratações e, no caso da 
segunda, na menor faixa de renda.  Os 
problemas que explicam o baixo desem-
penho em algumas unidades da federa-
ção são em geral específicos, não sendo 
possível generalizar. Em alguns casos a 
execução foi comprometida por dificul-
dade de viabilizar terrenos urbanizados 
a preços compatíveis com os valores das 
unidades habitacionais do Programa. Em 
outros casos, o poder público local não 
conseguiu aportar contrapartidas (ter-
renos, infraestrutura ou equipamentos 
públicos) que viabilizassem o Programa 
e assim por diante. 

GC –  Quais são os problemas e as 
vantagens do programa?

Paulo Safady Simão –  As grandes 
vantagens do Programa Minha Casa, 
Minha Vida são: eficiente instrumento 
de mitigação da crise econômica inter-
nacional de 2008; garantia de produção 
em escala de habitação de interesse 
social, distribuída em todo o território 

WX CondomínioWTotalW
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nacional; instrumento de contenção da 

expansão da cidade informal, na medi-

da em que oferta habitação para as fa-

mílias que anteriormente tinham como 

única alternativa de moradia a constru-

ção informal e, na maioria dos casos, 

em áreas de risco; geração de empregos 

formais em quantidade significativa; 

além de ser um avanço no desenvolvi-

mento de processos inovadores para a 

produção de moradias.

Quanto aos problemas observados, 

acredito que se referem justamente ao 

próprio sucesso do programa, ao seu 

pouco tempo de existência e ao volume 

de produção. Cabem destaques para as 

questões do acompanhamento social 

no pré e pós morar, na preparação das 

famílias para a administração do condo-

mínio, quando for o caso, ou para ma-

nutenção das unidades. No PMCMV 2, o 

recurso destinado para o trabalho social 

será ampliado, o que não basta. Será 

necessário um plano de trabalho ela-

borado para manter a assistência social 

nos empreendimentos por, no mínimo, 

dois anos. O Governo Federal está bus-

cando pactuar com os Governos locais 

uma forte parceria para a execução do 

Trabalho Social.

GC – Do ponto de vista das constru-
toras, ele é interessante? Por quê?

Paulo Safady Simão –  Para as incor-

poradoras/construtoras o programa é 

interessante por que permite a constru-

ção em escala. Outro aspecto favorável 

é a especificidade da operação: cabe 

ao incorporador/construtor executar a 

obra, não é de sua responsabilidade a 

comercialização e ocupação das unida-

des. Além disso, o PMCMV, pelo nível de 

subsídio dado, abriu um novo nicho de 

mercado para as construtoras, amplian-

do as oportunidades de negócios. 

GC–  O Sr. acredita que o déficit resi-
dencial está sendo atacado, finalmen-
te, com as medidas pró-mercado?

Paulo Safady Simão –  Naturalmen-

te que a produção, em menos de dois 

anos, de mais de 1 milhão de moradias 

impacta o déficit estimado em 6 milhões. 

Mas ainda é preciso perseguir a amplia-

ção dos recursos federais, estaduais e 

municipais para a manutenção de uma 

política de subsídios que universalize o 

acesso à moradia.  É preciso também es-

tabelecer metas de produção para curto, 

médio e longos prazos, e definir anual-

mente valores para compra das unida-

des a serem produzidas, adequando às 

condições de mercado.



Visite a feira M&T Peças, Serviços e Rental 2011, tenha acesso ao Ambiente de Peças, Oficina Cinco Estrelas, 

Ambiente de Campo, Rental, Simuladores e constate todo o suporte ao produto e soluções disponíveis para seu 

equipamento Caterpillar em todo o território brasileiro. 

Visite-nos de 10 a 13 de agosto de 2011, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo.

Av. Visconde do Rio Branco, 6000 
60850-012 | Fortaleza-CE

Fone: 0800 084 8585
www.marcosa.com.br
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Feira, palestras, salões temáticos
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Ao final de toda grande feira de ne-
gócios ou seminário no Brasil, é co-
mum uma forte inquietação por parte 
dos participantes para terem acesso ao 
balanço do evento, tais como número 
de frequentadores, total de empresas 
participantes, locais de origem dos 
visitantes, empresas que represen-
tam e, principalmente, o volume de 
negócios fechados durante o encon-
tro.  Infelizmente, nem sempre esses 
dados são confiáveis e traduzem a real 
importância do evento. Muitos orga-
nizadores, por total ignorância dos 
números reais, apelam para o “chutô-
metro”, arbitrando números e valores 
que, de nada auxiliarão os clientes em 
seus futuros negócios. 

 Com a Construction Expo 2011 - 
Feira Internacional de Soluções para 
Obras & Infraestrutura, primeira feira 
que reunirá toda a cadeia de produção 
da construção no Brasil, de 10 a 13 de 
agosto, no Salão do Imigrante, em São 
Paulo, isso não acontecerá. A Sobrate-
ma, organizadora do evento que acon-
tecerá em paralelo à M&T Peças e Ser-
viços, acaba de contratar a auditoria VR 
– Consultores & Auditores S/C. 

A empresa fará um levantamento 
cuidadoso do número de visitantes, 
classificando-os por Origem (Nacio-
nal e Internacional); perfil, Categoria; 
Área Locada Total; Marcas Represen-
tadas; Quantidade por País de Ori-
gem, entre outros critérios. Ao final 
do evento serão elaborados relatórios 
contendo ainda Área Locada por Ca-
tegoria de Expositores, Área Locada 
pelos Expositores Internacionais, Área 
Locada por Categoria e Origem, entre 
outras que permitirão aos expositores 
avaliar o retorno dos seus investimen-
tos e dar continuidade aos negócios 
iniciados na feira. 

Hugo Ribas, diretor Executivo da fei-
ra, explica que o objetivo da Sobratema 
ao contratar a VR Consultores e Audi-
tores é o de garantir a credibilidade e 
a total transparência das estatísticas, 
números e valores gerados por essas fei-
ras. “A VR Consultores e Auditores vai 
examinar todos os processos de partici-

pação e visitação dessas feiras visando a 
constatar que os respectivos valores e as 
informações a serem divulgados estão 
corretos e, em seguida, emitir parece-
res”, afirma o diretor da Sobratema. 

Na M&T Expo 2009 – 7ª Feira In-
ternacional de Equipamentos para 
Construção e 5ª Feira Internacional de 
Equipamentos para Mineração, realiza-
da de 2 a 6 de junho de 2009 no Cen-
tro de Convenções Imigrantes, em São 
Paulo, a VR Consultores e Auditores 
examinou os registros dos participantes 
e demais bancos de dados, elaborados 
sob responsabilidade de sua direção. A 
responsabilidade da empresa de audi-
toria foi expressar uma opinião sobre 
esses registros e bancos de dados. Os 
exames foram conduzidos de acordo 
com as normas de auditoria de eventos 
geralmente aceitas e compreenderam: 
planejamento dos trabalhos, consi-
derando a relevância dos registros; a 
constatação, com base em testes, das 
evidências e dos registros que supor-
tam, quantitativa e qualitativamente, 
os valores e as informações divulgadas; 
exame pré-evento de sistemas, inspeção 
no local; confirmação da presença pós- 
evento; exame dos registros contábeis e 
apresentação das informações sobre o 
evento tomadas em conjunto.

As declarações e informações con-
tidas neste relatório elaborado pela 
Direção da M&T EXPO representam 
adequadamente e com precisão a parti-
cipação e a presença total do evento de 
acordo com os princípios de auditoria 
de eventos geralmente aceitos.

Soluções integrais 
Além da transparência total das in-

formações e a possibilidade real de 
continuidade dos contatos e negócios 
iniciados na feira, outra marca indelével 
da Construction Expo 2011 será a inau-
guração de um novo conceito em even-
tos na área de construção, engenharia 
e infraestrutura no Brasil. Mais do que 
uma feira convencional, onde são ven-
didos espaços para a comercialização de 
produtos e serviços, a Construction terá 
como foco a divulgação de soluções in-

WW MontagemWdeWunidadeW
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tegrais para a melhoria da qualidade de 
vida nos grandes centros urbanos. 

De um total de 33,4 mil m2 do espa-
ço útil da feira, nada menos que 8,2 mil 
m2 – o equivalente a 25% da área útil 
– estarão reservados para os projetos 
especiais de engenharia, em diversos 
setores, envolvendo toda a cadeia de 
produção da construção. 

Serão cinco salões temáticos que fo-
calizarão grandes projetos de engenha-
ria em desenvolvimento no País: Vila 
do Aço, Salão da Infraestrutura Ferro-
viária, Salão de Belo Monte, Salão da 
Reciclagem e Salão da Copa de 2014. 
Apresentados de forma interativa, com 
a utilização dos mais modernos recur-
sos da informática, os projetos recria-
rão cenários “reais”, onde será possível 
identificar as novas tendências da enge-
nharia, novos materiais, tecnologias de 
ponta, métodos construtivos inovado-
res e recursos voltados para a preserva-
ção do meio ambiente.

De acordo com Afonso Mamede, pre-

sidente da Sobratema, a Construction 
Expo 2011 acontece em um momento 
especial e atendendo a uma demanda 
do próprio mercado: reunir em um só 
evento os mais diversos players desse 
cenário, de forma a dar uma dimensão 
real e completa do momento em que 
estamos vivendo. “Nossa ideia principal 
é integrar os diferentes fornecedores 
dessa cadeia e, ao mesmo tempo, levar 
o grande público, a sociedade, para den-
tro do canteiro de obras desses empre-
endimentos que estão mudando a face 
do Brasil”, afirma.  

Planejada para ter o máximo de inte-
ratividade com os visitantes, com a uti-
lização dos mais modernos recursos da 
informática e da comunicação, a mostra, 
nos salões temáticos, recriará em diver-
sos ambientes os cenários nos quais será 
possível identificar as novas tendências 
da engenharia, os novos materiais, tecno-
logias, métodos construtivos inovadores 
e recursos voltados para a preservação do 
meio ambiente. Com todos esses recur-



sos, a Construction Expo 2011 pretende 
ser o evento ideal para todo público que 
tenha relação direta com a área de infra-
estrutura, como engenheiros, projetistas, 
construtores, profissionais e empresários 
da área de máquinas e equipamentos, de 
insumos para a construção, além de ges-
tores públicos. 

Conheça a seguir os conceitos que 
nortearão os cinco salões temáticos da 
Construction Expo 2011.  

SALÃO BELO MONTE 

UHE de Belo Monte 
desvendada na Construction 
Expo 2011

O Salão de Belo Monte apresentará 
aos visitantes da Construction Expo 
2011 todos os aspectos deste que é 
reconhecido como um dos maiores e 
mais polêmicos empreendimentos de 
energia no mundo: a construção da 
Usina Hidrelétrica de Belo Monte, em 
Vitória do Xingu, no estado do Pará. 

Um dos carros-chefes do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) do 
governo federal, o projeto mereceu lugar 
de destaque na feira, com um salão te-
mático que ocupará uma área de 920m2. 
Nele, serão exibidos vídeos, fotos, ma-
quetes e outros materiais audiovisuais, 
que permitirão ao visitante conhecer 
detalhes desse grande desafio de infraes-
trutura do País, desde sua concepção e 
desenvolvimento do projeto, capacidade 
de geração de energia e benefícios para o 
Brasil até o status da obra.

Também estarão disponíveis no salão 
informações sobre as medidas adotadas 
para mitigar os impactos sócio-ambien-
tais causados pelo empreendimento. Será 
apresentado um vídeo com informações 
sobre esses aspectos, incluindo um plano 
de requalificação urbana das cidades im-
pactadas pelo projeto, as soluções para as 
inundações constantes na região e as me-
lhorias para centenas de famílias ribeiri-
nhas que vivem em reservas extrativistas. 

No salão haverá, ainda, um espaço de-

 T Imagem virtual do Salão Temático de Belo Monte: 
detalhes do projeto e seus benefícios para o País 
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dicado especialmente a projetos de fon-
tes de energia renováveis, produzidas por 
recursos como o sol, vento, marés e calor, 
que podem ser aproveitados com um in-
vestimento reduzido, de forma rentável.

O Salão Temático de Belo Monte é 
uma realização da Sobratema em parce-
ria com a Norte Ener gia S. A., empresa 
respon sável pela implantação, constru-
ção, operação e manutenção da Usina 
Hidrelétrica Belo Monte. 

SALÃO VILA DO AÇO 

Uma cidade feita de aço será 
exposta na Construction 2011

Projetos inovadores e soluções em 
estruturas metálicas para construção de 
casas, prédios, coberturas, passarelas e 
outras obras urbanas em aço comporão 
a chamada Vila do Aço, um dos salões 
temáticos da Construction Expo 2011. 
O estande, que terá 2 mil m2 de área, 
funcionará como uma vitrine por meio 
da qual empreendedores, engenheiros, 
arquitetos e demais profissionais ligados 

à área de construção poderão conhecer 
o potencial do aço aplicado em obras de 
vários tipos e complexidades.

O objetivo da Vila do Aço é destacar 
a importância desse material para o de-
senvolvimento em um empreendimen-
to, por possuir características singulares 
como versatilidade, leveza e excelente re-
sultado estético, que beneficiam o plane-
jamento e permitem sua rápida aplicação 
na estruturação de uma obra. Além das 
aplicações nos contextos urbano e habi-

tacional, o salão especial exibirá as várias 
possibilidades de aplicação do material 
em grandes projetos de infraestrutura, 
como pontes, rodovias, estações de me-
trôs, barragens e estádios de futebol.  

Com concepção inovadora, a Vila do 
Aço será fruto da parceria da Sobrate-
ma com o Instituto Aço Brasil (IABr). 
Coube ao Instituto mapear os diferentes 
tipos de aplicações para o aço, cobrindo 
desde sistemas como drywall até o en-
gradamento metálico. O salão temático 
apresenta esses recursos em tamanho 
natural, justamente para recriar o uso do 
material. Além das construtoras e escri-
tórios de projeto e de engenharia, o ob-
jetivo da montagem da Vila do Aço na 
Construction Expo 2011 é conscientizar 
a nova geração de profissionais do setor 
da construção civil sobre as potencia-
lidades do aço na área. E o momento é 
bastante oportuno, uma vez que o Bra-
sil vive um círculo virtuoso em termos 
de obras de infraestrutura e também de 
crescimento econômico, mas apresenta 
um baixo consumo per capita de aço. 

E não faltarão dados para estimular a 
discussão em torno do tema. De acordo 
com levantamentos do IABr, o Brasil 
é o nono produtor mundial de aço e o 

Nossos valores direcionam nosso 
negócio. Foi assim que chegamos até aqui. 

E é assim que seguiremos evoluindo.

A Sotreq acaba de ser eleita a melhor empresa do setor de varejo 
pela revista Exame.* Para nós, além de alegria, esse reconhecimento 

é a confi rmação de estarmos no caminho certo, orientados pelos 
valores que nos guiam. Sem dúvida, um marco em nossa história 
e que desejamos partilhar com todos que contribuíram para essa 

conquista: colaboradores, parceiros e clientes.

É a força dessa aliança que nos traz confi ança e motivação para 
continuarmos melhorando cada dia mais. Porque a busca incessante 

pela superação está no nosso DNA.

*38ª edição especial de Melhores e Maiores da revista Exame. As 1000 Maiores Empresas do Brasil de 2011.

www.sotreq.com.br 

 W No Salão de Belo Monte, painéis 
fotográficos e maquetes dão a dimensão do 
projeto e de sua complexidade 

 X O desafio de dotar o País de uma malha 
ferroviária abrangente e eficiente será 

debatido no Salão da Infraestrutura Ferroviária  
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primeiro no ranking da América Latina.  
O País possui 27 usinas siderúrgicas, 
distribuídas em dez Estados da federa-
ção. São 12 empreendimentos integra-
dos e outros 15 semi-integrados, admi-
nistrados por 13 empresas que dividem 
a produção local. 

Paralelo à exposição das novas técni-
cas de uso do aço, haverá ainda, durante 
a Construction Expo 2011 um seminário 
específico para a discussão da aplicação 
do aço no setor.

SALÃO COPA 2014

A Copa de 2014 começa na 
Construction Expo 2011 

A Copa de 2014 começa agora, na 
Construction Expo 2011. Entre os sa-
lões temáticos especiais, um que cer-
tamente atrairá grande interesse dos 
visitantes será o espaço que recriará o 
ambiente de uma arena desportiva, em 
pequenas proporções, dentro dos pa-
drões estabelecidos pela FIFA pelo Co-
mitê Organizador Local (COL), para o 
campeonato mundial de futebol, a ser 
realizado em 2011 no Brasil. 

Neste salão, o visitante poderá confe-
rir, na prática, a aplicação dos diversos 
itens exigidos tanto para a elaboração 
dos projetos quanto para a construção 
e operação dos estádios que irão sediar 

os jogos. Com dimensões de 2 mil m2 

e uma altura de quase 20m, a pequena 
arena desportiva terá uma estrutura 
de arquibancadas, gramado sintético, 
cobertura para as arquibancadas em 
lona especial tensionada, sistemas de 
comunicação e sinalização, telões de 
alta resolução, equipamentos de se-
gurança, etc. Todos esses elementos 
estarão dispostos de maneira a  levar 
o visitante para dentro de um estádio 

preparado pare receber as competi-
ções do torneio internacional. 

Se isso não bastasse, dentro da es-
trutura será instalada uma mesa digital 
touch screen (sensível ao toque), com 
recursos interativos, semelhante ao 
painel existente no Museu da Língua 
Portuguesa, em São Paulo. Nela, o vi-
sitante, com um simples toque, poderá 
acessar os detalhes de cada um dos pro-
jetos dos estádios da Copa 2014, co-
nhecendo seus diferenciais e principais 
desafios. Com esses recursos, será pos-
sível acompanhar o estágio das obras 
em cada um dos estádios nas cidades-
sede e os principais desafios dos proje-
tos de cada uma das arenas que serão er-
guidas em todo o País. As informações 
que aparecerem na mesa serão também 
projetadas em um telão, para que sejam 
acompanhadas simultaneamente por 
grande número de visitantes. 

Paralelamente, os visitantes poderão 
participar ainda de um seminário espe-
cialmente programado para detalhar e 
debater os aspectos técnicos e operacio-
nais das diversas etapas de construção 
das futuras arenas.  

O salão temático dedicado à Copa de 
2014 é resultado da parceria da Sobrate-
ma com a Mandarim Comunicação, que 
edita o portal Copa 2014, na internet.

ad 21x28cm Comboio CCR 500 Romanelli.pdf   1   28/07/11   19:28

 S Todas as possibilidades do aço 
na construção de habitações ou em 
infraestrutura serão expostas na Vila do Aço 
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SALÃO DA RECICLAGEM 

Salão da reciclagem 
promoverá a construção 
sustentável 

A indústria da construção civil é 
considerada uma das grandes vilãs do 
meio ambiente. Os entulhos gerados 
pela construção civil e por demolições 
representam cerca de 61% dos resíduos 
sólidos gerados nas cidades brasileiras, 
segundo dados da Secretaria Nacional 
de Saneamento do Ministério das Cida-
des. Esse percentual corresponde a 90 
milhões de toneladas de lixo/ano, com 
elevados custos de gestão, seja para os 
construtores, seja para as prefeituras, ou 
ainda para a sociedade como um todo. 
Somente na Cidade de São Paulo, são 
geradas cerca de 20 mil toneladas por 
dia de resíduos da construção e demo-
lição (RCDs). 

As demolições produzem, principal-
mente, fragmentos de grande porte, que 
representam o maior problema devido 
à falta de locais apropriados para o seu 
descarte, sem a geração de passivos am-

bientais. Depósitos clandestinos de en-
tulho agravam os impactos ambientais, 
provocando o assoreamento de córregos 
e o entupimento de redes de drenagem, 
causando enchentes e a permeabilização 
do tecido urbano.

Atenta a este problema e comprome-
tida com o esforço empreendido pela 
indústria da construção para reverter 
esse papel de vilã, a Sobratema reservou, 
na Construction Expo 2011, um espaço 

especial para a apresentação de soluções 
para a reciclagem desses resíduos. É o 
Salão da Reciclagem, cuja proposta é di-
fundir o conceito do reaproveitamento 
racional dos entulhos da construção e 
seus benefícios, bem como as alternati-
vas em termos de tecnologias voltadas 
para a coleta e processamento dos resí-
duos sólidos. 

O visitante do salão poderá observar 
a apresentação de máquinas britado-
ras (recicladoras móveis de entulho) 
e moinhos, capazes de produzir agre-
gados reciclados. O destaque será um 
grande britador de mandíbula, usado 
em demolições. 

Além das máquinas e equipamentos, o 
salão terá espaço para a exibição de sub-
produtos como blocos, bloquetes, telhas 
de concreto, pisos e areia, produzidos a 
partir de agregados reciclados. 

Paralelamente ao salão, serão realiza-
das palestras e apresentações técnicas 
sobre o tema.

O Salão da Reciclagem será realizado 

 X Equipamentos dedicados ao 
reaproveitamento dos resíduos da construção 

serão exibidos no Salão da Reciclagem

 W Com dimensões de 2 mil m2 e uma altura 
de quase 20 m, o Salão da Copa de 2014  
reproduzirá uma pequena arena desportiva, 
dentro dos padrões da FIFA. 
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pela Sobratema em parceria com a As-
sociação Brasileira para Reciclagem de 
Resíduos da Construção Civil e Demo-
lição – Abrecon. 

SALÃO DA INFRAESTRUTURA 
FERROVIÁRIA  

Ampliação da infraestrutura 
ferroviária será discutida na 
Construction  Expo 2011

O projeto do governo federal de cons-
truir uma linha de trem de alta velocida-
de ligando o Rio de Janeiro a São Paulo e 
Campinas gerou forte polêmica no País. 
Para uns, o empreendimento, avaliado 
em R$ 34,63 bilhões, é desnecessário, 
fruto da megalomania de governantes, 
que deveriam aplicar tais recursos em 
outros projetos de infraestrutura como 
aeroportos, rodovias, portos, ferrovias 
convencionais, metrôs e hidrovias. Para 
outros, o trem-bala seria de grande im-
portância para atender às necessidades 
de deslocamento entre as mais impor-
tantes cidades brasileiras, equacionando 
a grave crise existente no transporte de 
passageiros em longas distâncias, que 

vem se instalando no Brasil e promoven-
do o desenvolvimento regional. 

A Sobratema não podia fugir a este de-
bate. Por isso reservou uma área de 700m2 
para a realização do Salão da Infraestrutu-
ra Ferroviária, durante a Construction 
Expo 2011. Desenvolvido em Parceria 
com a Associação Brasileira da Indústria 
Ferroviária (Abifer), o espaço temático se 
constituirá em polo de discussão não só 
sobre o trem de alta velocidade, mas tam-
bém sobre os vários projetos ferroviários, 
com tecnologias convencionais, funda-
mentais para dotar o Brasil da infraestru-
tura necessária ao seu desenvolvimento. 

Atualmente, o transporte sobre tri-
lhos responde por apenas 26% de toda a 
movimentação de carga no País. A gran-
de maioria é feita por estradas, em boa 
parte inadequadas e sem conservação. 
Essa participação na matriz de trans-
porte vem crescendo aos poucos, desde 
a concessão da malha ferroviária nacio-
nal para a iniciativa privada. Mas esse 
ritmo tem sido lento demais para fazer 
frente às necessidades do País.  Hoje, o 
Brasil conta com uma malha ferroviária 

com aproximadamente 35 mil quilôme-
tros. A expectativa do setor é que seja 
implementado um ritmo de construção 
de novas linhas que permitam fazer essa 
malha crescer para, pelo menos, 40 mil 
quilômetros até 2020, necessários para 
fazer com que sejam movimentadas so-
bre trilhos perto de 30% de toda a carga.

No Salão da Infraestrutura Ferroviá-
ria o visitante poderá conhecer os novos 
projetos em execução ou no papel, bem 
como as novas tendências e novidades 
em métodos construtivos e tecnologias 
para a execução de obras em ferrovias, 
metrôs e VLT. Inclusive para o sistema 
do Trem de Alta Velocidade. 

Paralelamente à feira e aos Salões te-
máticos com soluções integrais para os 
principais desafios em infraestutura do 
País, a Construction 2011 terá como 
grande atrativo uma ampla gama de 
palestras e seminários que certamente 
atrairão o interesse de estudiosos e pes-
quisadores. Veja a seguir a programação 
das palestras que serão gratuitas e con-
tarão com algumas dos mais renomados 
especialistas em cada assunto. 

 S Maquete eletrônica do Salão da Infraestrutura Ferroviária 
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CADEIA_DA_CONSTRUÇÃO_REPRESENTADA_
DURANTE_A_CONSTRUCTION_EXPO_2011

Logística avançada
Com mais de 20 anos de atuação no mercado, a Afitemaq é especializada no forne-

cimento de ferramentas para o setor de infraestrutura e indústria de base.  Com uma 
logística avançada, a empresa procura atender aos projetos de engenharia de maneira 
eficaz na área de locação de equipamentos e prestação de serviços. A empresa dispõe 
de ferramentas elétricas, equipamentos para tubulação, equipamentos para arraste e 
elevação, equipamentos para sustentação e elevação, equipamentos para simulação 
hidrostática, equipamentos para topografia. Dentre os setores atendidos pela empre-
sa destacam-se o de usina termelétrica, usina hidrelétrica, plataforma de petróleo, 
gasoduto, indústria petroquímica, indústria siderúrgica, indústria de papel e celulose, 
mineração e saneamento básico. “Como fiscal de tubulações da obra da UHDS na 
Refap - Canoas - RS, saliento a qualidade dos serviços de torqueamento de ligações 
flangeadas prestados pelo pessoal da Afitemaq”, destacou Caléu de Vargas Thozeski, 
fiscal da TPCM – Mecânica, Petrobrás/Engenharia/Ieabast/IERF/CMAR).

Construction Expo 2011 pretende ser o 
evento ideal para todo público que tenha 
relação direta com a área de infraestrutu-
ra, como engenheiros, projetistas, cons-
trutores, profissionais e empresários da 
área de máquinas e equipamentos, de in-
sumos para a construção, além de gestores 
públicos. De acordo com Afonso Mamede, 

presidente da Sobratema, cerca de 25 mil 
visitantes estão sendo esperados nesta 
primeira edição do evento, que veio para 
ficar. “Trata-se de um público qualificado, 
composto pelos principais formadores de 
opinião, compradores, executivos e re-
presentantes das empresas dos setores de 
concessões e construção de rodovias, fer-

rovias, metrôs, hidrovias, portos e aero-
portos, usinas hidrelétricas, termelétricas, 
eólicas, oleodutos e gasodutos, terminais 
de cargas e estaleiros, sistemas de sanea-
mento e abastecimento de água, e edifica-
ções, entre outros. 

Veja a seguir uma pequena prévia do 
que será exposto durante a feira: 
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BMC Hyundai: 17 mil itens 
para atender ao mercado

A Brasil Máquinas (BMC) mostra, durante a M&T Peças e 
Serviços, o conjunto de novidades para a melhoria do serviço 
a partir dos investimentos de R$5,5 milhões na importação de 
peças, trazidas especialmente dos Estados Unidos e da Coréia. A 
empresa reformulou seu Centro de Distribuição, que hoje possui 6 
mil m² de área e 17 mil itens prontos para atender toda a demanda 
do mercado. Além dos equipamentos para o mercado de cons-
trução pesada das marcas Hyundai e Zoomlion, a BMC também 
apresenta aos visitantes os manipuladores telescópicos da italiana 
Merlo. A empresa traz os pilotos Tuka Rocha e Galid Osman, 

atuais patrocinados da empresa para a temporada 2011 da Stock 
Car e da Copa Montana, para duas tardes de autógrafos para seus 
fãs e apreciadores da velocidade.

Para Felipe Cavalieri, CEO da Brasil Máquinas, com o cres-
cimento dos investimentos em infraestrutura no Brasil, nos 
próximos anos o país será um dos maiores mercados mundiais 
de peças. “Pensando neste mercado em franco desenvolvi-
mento e na necessidade de se atender de forma mais rápida 
as necessidades de nossos parceiros e clientes, recentemente 
investimos no aumento do nosso Centro de Distribuição de 
Peças e para oferecer ao mercado todo o nosso know how e 
excelência em suporte ao cliente” – completa.

Sistema construtivo Bolsacreto
O sistema construtivo Bolsacreto é composto por geoformas 

têxteis de diversos tamanhos padronizados de acordo com simu-
lações de computador para obras hidrogeotécnicas. O produto é 

elaborado com tecido de fios de combinações poliméricas de PP, 
PEAD e PA, retorcidos e fibrilizados e com diagramação têxtil, 

que produz um dispositivo denominado “unifluxo”, cujo sistema 
elimina o excesso de água do micro concreto ou da argamassa de 
moldagem e impede a entrada de água do exterior para dentro da 

geoforma têxtil, garantindo assim a resistência mecânica e a conse-
quente qualidade da massa de moldagem.

No processo de fabricação, o micro concreto ou a argamassa 
usinada devem sair da central de concreto com “slump” entre 6 

a 8 cm de abatimento sendo redozados no momento de abas-

tecer a bomba, passando a taxa para 15 ± 2 cm, para permitir 
a fluidez através de mangotes de Ø 50 mm, para linhas entre 

20 a 300 m de extensão, dispensando então a necessidade de 
acessos especiais, reduzindo assim drasticamente a taxa de 

dificuldade das obras. O excesso de água é filtrado pelo dispo-
sitivo “unifluxo”, sem migração de colóides (nata de cimento), 

voltando então a massa de enchimento para o fator “Água/
Cimento” especificado para esse tipo de obra.

Essas características permitem a moldagem ou o enchimen-
to das geoformas têxteis, mesmo na presença de água, sem 
necessidade de ensecadeiras, desvios de cursos d’água e de 

bombeamentos, razões pelas quais as obras com emprego do 
sistema construtivo Bolsacreto são sempre mais baratas, quan-

do avaliadas por preço global e não unitariamente.
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Demuth: 3 mil t de estruturas  
metálicas no 1º semestre 

A Demuth Estruturas Metálicas concretizou, nos seis primeiros meses deste 
ano, a comercialização de 3 mil t de aço empregando quase a totalidade de sua 
capacidade de produção, de 600 t aço por mês.  A empresa é especializada em 

atender projetos especiais, com alto padrão de exigência técnica, principalmente 
para os setores de infraestrutura.  

O Grupo Demuth, fundado em 1981, tem sede localizada na cidade de Portão/
RS. Além da unidade de estruturas metálicas, faz parte do grupo a Demuth Woo-
dhandling, para o fornecimento de equipamentos de manuseio de madeira para a 

indústria de Celulose e Papel, Placas e Biomassa, e ainda a Demuth Energy que atua 
no fornecimento de equipamentos hidromecânicos para usinas hidrelétricas. 

A unidade de estruturas metálicas dispõe de uma planta industrial com mais de 
27.000 m² de área construída, com design otimizado e ampla área para serviços 

de pintura. Conta com uma equipe de engenheiros com domínio em técnicas de 
gestão e processo, com sólidos conhecimentos de fabricação e tecnologia de gestão, 
e processos baseados no PMI (Project Management Institute), aliado a uma equipe 

operacional qualificada em AWS & ASME (soldagem) e lastreada em meios de 
soldagem de alta produtividade (SAW, FCAW & GMAW). Por meio de softwares 
de engenharia e produção adequados à fabricação de estruturas metálicas, que per-

mitem à empresa agilidade e confiabilidade no desenvolvimento de novos projetos. 

Escad tem plano de  
investimentos de R$ 20 milhões

A Escad consolidou sua atuação no mercado de rental com a oferta de uma 
linha completa de equipamentos para terraplanagem e estrutura de atendi-

mento, contando com oito filiais distribuídas por cinco estados brasileiros. A 
expectativa da empresa é de investimentos de R$ 20 milhões até o final deste 
ano, com aquisição de novos equipamentos para atender ao crescimento do 
mercado. A empresa inaugurou recentemente nova filial em Cabo de Santo 

Agostinho, Pernambuco, que será a base de atendimento a toda região Nordes-
te, e na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A participação na M&T 

Peças e Serviços, segundo a diretoria da Escad, tem a finalidade de estreitar o 
relacionamento com clientes e fornecedores, sendo propício para consolidar 

a empresa no segmento da construção tanto nas obras civis, de infraestrutura, 
como no setor de mineração. 

SMC: novo conceito em armazenamento de água
SMC é a abreviação da tecnologia Sheet Moulding Compound – em tradução livre, mol-

dagem de composto em lençol (lâmina). A novidade foi trazida recentemente para o Brasil 
pela FortLev, maior produtora nacional de soluções em armazenamento de água. Trata-se de 
um reservatório fabricado em resina de poliéster reforçado com fibra de vidro. O material é 
composto por módulos montáveis e é ideal para grandes volumes. 

É um produto versátil, pois pode ser montado in loco, facilitando a logística de transporte e 
o manuseio para instalação. “Esse produto foi desenvolvido com tecnologia britânica, atingin-
do os mais altos níveis de qualidade. O grande diferencial está no processo usado para fabricar 
as placas que saem prontas para serem encaixadas e parafusadas, possibilitando a montagem 
de um reservatório de acordo com a necessidade do cliente, sem usar alvenaria”, explica Clau-
dia Muñoz, coordenadora da Engenharia de Aplicação da FortLev.

Para garantir a qualidade da água armazenada, possui opacidade e proteção contra os raios 
ultravioletas, evitando a proliferação de algas e micro-organismos, além de resistir a variações 
climáticas como fortes ventos e sol intenso. “O formato em placas dinamiza a manutenção, 
que pode ser feita sem a necessidade de esvaziar o tanque totalmente”, completa Claudia.

 S Eurimilson João Daniel, diretor da Escad 
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Implosão controlada e profissional 
Em apenas 23 segundos, a antiga fábrica da cervejaria Brahma, na Marquês de 

Sapucaí, foi reduzida à pó. Toda essa rapidez e eficiência foi conseguida graças à utili-
zação de meia tonelada de explosivos e da experiência da Fábio Bruno Construções.  

Atuando há 10 anos no mercado, a Fábio Bruno Construções foi responsável por algu-
mas das maiores implosões realizadas no Brasil. A empresa respondeu pela implosão 

da Ala Sul do Hospital do Fundão e do Complexo Frei Caneca, no Rio de Janeiro e 
parte da Arquibancada do Estádio Castelão, em Fortaleza. Serviços de escavação de 

túneis e desmonte de rocha também fazem parte do escopo técnico da empresa.
O engenheiro Fábio Bruno, sócio fundador, destaca a importância da qualificação de 

sua equipe para o sucesso de cada obra: “Contamos com profissionais altamente treina-
dos, com mais de 30 anos de experiência na área e que já foram responsáveis por gran-
des obras.” Além de atender contratos próprios, a empresa também presta consultorias 
para grandes projetos e obras. “Nossa atuação é sempre pautada por um planejamento 

moderno e pelo cuidado na gestão ambiental”, conta o engenheiro Fábio Bruno.

Equipamentos para logística operacional 
A Gascom, com expertise no mercado de equipamentos para o apoio logístico 

operacional, participa da Construction Expo 2011 com ampla mostra de equipa-
mentos. Dentre diversos equipamentos disponibilizados pela empresa ao mercado, 
destacam-se o Prosolo, que realiza operações de tratamento de solos e irrigação por 
aspersão de jatos d’água reguláveis, em terrenos planos ou encostas; o Prodiesel que 
abastece combustíveis com alto desempenho em máquinas que operam no campo, 
na obra ou na mineração; o  Pressolub, para operações de abastecimento e lubrifica-
ção móvel (com desempenho e assepsia adequados);  e oAgribomba, que combate 
a incêndios e controla queimadas e outras aplicações em áreas florestais, o que irá 
auxiliar na preservação do meio ambiente da área. 

A Gascom apresenta ainda um Guindaste Oficina, que disponibiliza recursos para 
montagens e manutenção geral em instalações avançadas ou frentes de maquinas.

Hidraumar: equipamentos  
para transporte de explosivos

A Hidraumar apresenta na Construction Expo 2011 dois novos 
integrantes da linha de produtos Aplitex (aplicação e transporte de 

explosivos), além de lançar as Unidades Móveis de Bombeamento de 
pequeno porte para uso em túneis.

O Aplitex 1202 constitui-se de um conjunto eletro-hidráulico do-
sador para transporte e aplicação de explosivos, com reservatório de 

emulsão de 2m³ instalado sobre o chassi do veículo motor. O sistema 
de aplicação é composto por tomada de força pneumática, além de 
comandos e bombas hidráulicas. A mistura da massa de explosão é 
realizada empregando-se bomba helicoidal em misturadores estáti-
cos. Conta com sistema de controle lógico programável (CLP) que 
monitora via sensores indutivos pressão e temperatura da mistura. 

O Aplitex 12 E005 constitui-se de um conjunto eletro-hidráulico 
dosador estacionário para aplicação de explosivos em ambientes 

confinados (minas e túneis), com reservatório de emulsão de 0,5m³. 
Dispõe de sistema de aplicação composto por motor estacionário, 

comandos e bombas hidráulicas, com mistura da massa de explosão 
através de bomba helicoidal em misturadores estático. O sistema de 

controlador lógico programável (CLP) monitora via sensores induti-
vos pressão e temperatura da mistura. A empresa também dispõe de 

equipamentos de maior porte. 
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Kanaflex apresenta opções de tubos em PEAD
A Kanaflex apresenta três opções de tubulação em Poli Etileno de Alta 

Densidade ( PEAD) matéria-prima mais resistente  aos ataques químicos 
dos líquidos percolados no subsolo, além de alta vazão de influxo, sendo 

adequada às mais diferentes aplicações. 
Um dos produtos disponíveis é o Kanaliso, tubo liso em PEAD, flexível, 

disponível nos diâmetros de 20 à 1200 mm, produzido de acordo com as 
normas ABNT, ISO, e NTS. Destina-se à aplicação nas redes adutoras e de 
distribuição de água, e segundo o fabricante, tem fácil aplicação, tem baixa 

rugosidade na parede interna, elevada resistência à abrasão, compressão 
diametral e impacto.  Reduz o tempo de vala aberta e o índice de quebra na 

instalação e transporte. 
O Kanasan, lançado em 2002, já conta com mais de 4.000 km de redes 

executadas no Brasil. Foi desenvolvido baseado na norma européia 13476-
1, e atende às normas brasileiras da ABPE E009, NTS 198 e ABNT 15551 

já tendo conquistado o prêmio de Inovação Tecnológica da Associação dos 
Engenheiros da Sabesp (Aesabesp). O Kananet é o Geotubo ou Tubo-Dre-

no flexível, fornecido em barras ou rolos e fabricado em PEAD.

Pás carregadeiras Liebherr L538 e L580: elevada eficiência
A Liebherr dispõe no mercado brasileiro dois tipos de pás carregadeiras ao 

mercado, o L 538 e L580, com cargas de tombamento de 9.020 kg e 18.000 kg, 
potência de motor 105 kW (141 HP) e 200 kW (269 HP), peso operacional 
de 12.755 kg e 24.580 kg e capacidades de caçamba de 2,5 a 4,0 m³ e 4,0 a 5,5 
m³. Essa linha de produtos apresenta elevada eficiência econômica e ambiental 
com redução de 25% no consumo de combustível, e redução da emissão de 
poluentes.  Devido à frenagem hidráulica do sistema de translação e por meio 
da regulagem gradual da força de tração reduz-se o desgaste dos freios e dos 
pneus. Isso significa uma redução expressiva dos custos operacionais. Além 
disso, seu design ergonômico oferece alto conforto e acessibilidade de manu-
tenção. Com diversos opcionais, as pás carregadeiras Liebherr, adequam-se a 
operações diversas como movimentação de sucata, madeira ou reciclagem. 

Metalbrax: diversificação em produtos forjados
A Metalbrax Indústria Metalúrgica oferece grande diversidade de 

produtos forjados, estampados e usinados de metais no segmento de fixa-
dores, produzindo parafusos, pinos, buchas, estojos, prisioneiros, porcas, 
arruelas, peças especiais e peças pesadas, para os mais variados setores do 

mercado. A empresa foi criada em 2010, sediada em Guarulhos, SP, em 
área industrial de  2.100 m², e atende aos setores agrícola, automotivo, 

caldeiraria, construção, eletrificação, estrutura metálica, ferroviário, mine-
ração, naval, petroquímico, saneamento e siderúrgica. Conta com certifi-
cado ISO 9001: 2008, sendo aprovada para fornecimento na Petrobrás e 

homologada para fornecimento de peças especiais em multinacionais dos 
EUA, Canadá e Alemanha.

 A metalúrgica fabrica nas diferentes classes de resistência e ligas, tais 
como 4.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9, Gr.2, Gr.5, Gr.8, Gr.10, A2 e A4. E trabalha 
com os seguintes materiais: Aço SAE1010, 1020, A36, 1038, 1045, 4140, 

4340, 5135, 5140, 8620, 8640, inox 303, 304, 310, 316, 316L, 321, 410, 
420, Inconel 625 e Aço Duplex. Produz  fixadores com ½” ou M12 de 

bitola até 100” ou 2.540 mm de comprimento, até 3” ou M80 de diâmetro 
por 78” ou 2000 mm de comprimento. 

A Construtora Barbosa Mello está rigorosamente pronta a responder com eficiência aos

desafios de um mercado em franca expansão. Sem economizar esforços, amplia cada

vez mais a sua participação no mercado privado e consolida sua experiência em obras

públicas, inaugurando promissoras frentes de negócios, tais como: construção e

montagem de estruturas industriais nas áreas de óleo e gás, siderurgia, mineração,

engenharia ambiental, geração e transmissão de energia elétrica, construção de

gasodutos, obras rodoviárias e concessão de rodovias. Tudo sem perder de vista o

objetivo de contribuir com a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável do país. 

Construtora Barbosa Mello S.A.
Av. Portugal, 4851. Itapoã. 31710-400. Belo Horizonte. Minas Gerais. Tel.: (31) 3490-3600. Fax: (31) 3490-3644. www.cbmsa.com.br

EVOLUINDO COM O MERCADO 
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Elevadores Cremalheira
O elevador cremalheira Montarte utiliza o sistema de

pinhão e cremalheira, acionado por um motofreio de velocidade para 
elevação da cabine, permitindo economia em sua utilização nos cantei-
ros de obras, como em fins industriais, comerciais e outros. Tem como 
principais características o transporte vertical de pessoas e cargas para 

maiores alturas e a simplicidade e facilidade na montagem, desmontagem, 
operação e manutenção. Sua estrutura modular, autoportante, possibilita a 

montagem na fachada ou no poço do elevador definitivo. Possui veloci-
dade e capacidade de carga superior ao sistema convencional, e também 

possibilidade de alteração na altura e quantidade de cabinas a qualquer 
momento, oferecendo maior segurança na operação e manutenção.

Martelos Vibratórios Tünkers  são projetados 
para oferecer maior desempenho

O desempenho na execução de estacas metálicas, como 
perfis ou estaca pranchas, cravadas com martelos vibratórios 
tem ampliado o mercado de atendimento da Tunkers, que 
possuem diferenciais que aumentam o desempenho das suas 
máquinas. O processo é rápido e mais silencioso do que o pro-

cesso convencional com bate estacas, com vibração que reduz 
o atrito fazendo com que a estaca penetre no solo pelo seu pró-
prio peso e quando aplicada tração consegue-se a extração da 
estaca. Essa vibração é gerada via excêntricos, no mínimo um 
par, que giram em sentidos opostos para compensar movimen-
tos laterais e criar somente movimentos verticais.

Um princípio encontrado nas máquinas de Tünkers é o de 
que cada eixo tem seu próprio motor, e assim, usando o efeito 
natural de auto-sincronização, não necessita de uma engrenagem, 
aumentando o rendimento e principalmente diminuindo ruídos, 
desgaste mecânico e manutenção.  Outro princípio utilizado no 
amortecedor do equipamento, evita que as vibrações afetem o 
guindaste que iça o martelo durante a cravação ou a extração: uma 
borracha oca junto com uma geometria clara de dispositivos corta 
a transmissão de vibrações. E especialmente na extração de esta-
cas, esse princípio gera um benefício no desempenho do equipa-
mento, pois a borracha é acionada como uma mola e prolonga em 
cada intervalo de oscilação o tempo de tração. Assim o processo 
de extração é acelerado. Esses princípios de construção fazem os 
martelos vibratórios Tünkers, tanto elétricos como hidráulicos, 
equipamentos robustos e eficientes.

Ulma Construcción marca presença no salão temático
A Ulma Construcción participa de maneira pioneira na Construction Expo 

2011, com presença marcante nos Salões Temáticos Copa 2014 e Usina Hidre-
létrica de Belo Monte, onde o público pode conferir alguns de seus principais 
sistemas. A principal novidade apresentada é o sistema de Cimbre/Estruturas 
MK, que se destaca por sua versatilidade e robustez. A Riostra (com carga de 36t 
por poste) como seu principal componente e poucos elementos complementa-
res, facilita a montagem em obra das mais diversas e complexas soluções especiais 
como sistema de forma e/ou escoramento para qualquer tipo de obra de constru-
ção pesada, tais como: treliças, carros de ala, carros de parapeito, carro de avanço, 
carro para falsos túneis ou torres de escoramento. 

Destaca-se também a solução de Formas Trepantes, que viabiliza a construção 
de paredes, vigas ou pilares, efetuadas em seções sucessivas, onde todo o sistema 
é deslocado num único movimento de grua. Adaptável a diversas geometrias, 
conta ainda com plataformas de trabalho integradas em diferentes níveis. Além 
destas novidades, estão presentes soluções já consagradas, como a Recub, sistema 
completo para lajes nervuradas, Andaime Multidirecional Brio, Escoras SP e toda 
linha de produtos e serviços de engenharia da Ulma Construcción.

Os melhores produtos, as melhores soluções. 

Tudo o que você precisa para sua obra seguir sempre em frente.

Você sabe que firmar uma sólida parceria no mercado 

da construção civil é fundamental para que seus 

projetos ganhem vida e seu trabalho seja reconhecido 

pela eficiência e credibilidade. Para isso, você pode 

contar com a Mecan. A maior fabricante locadora de 

equipamentos para construção do Brasil e a única 

que pode oferecer os melhores produtos, uma equipe 

qualificada à sua disposição e tudo mais que você 

precisa para ficar tranquilo enquanto sua obra segue 

em frente. Quando precisar de produtos e soluções, 

conte com a Mecan.

Locação • vendas • serviços

andaimes • eLevadores • escoramentos

www.mecan.com.br
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BNDES DESTINA R$ 445,7 MI  
A PARQUES EÓLICOS

A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES) aprovou fi-
nanciamento de R$ 445,7 milhões para a constru-
ção de oito parques eólicos no Rio Grande do Sul. 
As usinas, em conjunto, terão capacidade instalada 
de 150 MW. Os investimentos totais estão estima-
dos em cerca de R$ 725,2 milhões.

Os recursos serão destinados a três Sociedades 
de Propósito Específico (SPEs) que adquiriram a 
concessão, entre elas a Parques Eólicos Palmares 

(R$ 153,6 milhões), a Ventos da Lagoa (R$ 150,8 
milhões) e a Ventos do Litoral (R$ 141,2 milhões). 
As usinas já possuem contratos de comercialização 
de energia de 20 anos.

Controladas pela Enerfin do Brasil, as socieda-
des são responsáveis pelos projetos nos municí-
pios de Palmares do Sul e Osório. Os parques a 
serem implantados pela Ventos da Lagoa e pela 
Ventos do Litoral, em Osório, que somam 100 
MW, são a extensão direta do complexo da em-

 S De 2005 até aqui o setor eólico já recebeu mais de R$ 4,5 bilhões de financiamentos

ANOS



ANOS
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presa Ventos do Sul, instalado naque-
le município em 2006, no âmbito do 
Proinfa, com 150 MW e financiamento 
de R$ 465 milhões do BNDES. 

De acordo com o próprio banco de fo-
mento, desde 2005 já foram aprovados 
financiamentos de R$ 4,5 bilhões para 
investimentos em eólicas. Atualmente, 
o Banco tem em carteira outros R$ 4,2 
bilhões referentes a novos projetos.

EDP
O crescimento da Energias do Brasil 

este ano deverá se concentrar mais no 
Espírito Santo do que em São Paulo. 
Essa é a expectativa da empresa, revela-
da por seu presidente, Antonio Pita de 
Abreu, que espera uma expansão de 5% 
na área da Escelsa, puxada pelo aumen-
to da demanda por parte das empresas 
exportadoras que operam na região. Por 
sua vez, a expectativa da Bandeirante é 
de aumento de 3% uma vez que não há 
perspectiva de crescimento na demanda 
industrial das cidades em que atua.

“O consumo de energia da Bandei-
rante no primeiro semestre deste ano 
ficou 3,6% maior em energia vendida. 
Esses resultados refletem o efeito da 
estabilização do crescimento da indús-
tria no Estado de São Paulo”, comentou 
o executivo. “Nossa expectativa para a 
Escelsa é também de manter o ritmo do 
primeiro semestre, puxada pelas gran-
des exportadoras e com isso deverá en-
cerrar 2011 com taxa de crescimento de 
5% em energia distribuída”, avaliou.

No total, a empresa investiu R$ 
139,26 milhões no segundo trimestre 

deste ano, montante 24,5% menor que 
os R$ 184,5 milhões aplicados no mes-
mo período no ano passado.

Maior da América Latina 
Reconhecido como o maior da Amé-

rica Latina, o parque eólico de Osório, 

localizado na cidade de Osório, (RS), 
é composto por 75 torres de aerogera-
dores, cada uma delas com 98 m de al-
tura e 810 t de peso, podendo ser vistas 
da autoestrada BR-290, da RS-030 e de 
praticamente todos os bairros da cidade. 

 X Chineses estão interessados em fornecer 
equipamentos e investir no setor

 X Osório produz 34% da capacidade instalada
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O presidente da Eletrobras Furnas, Flavio Decat, afirmou, no iní-
cio de junho, que a empresa está em contato com a corporação 
chinesa Three Gorges, responsável pela construção da hidrelétri-
ca de Três Gargantas, para firmar uma parceria no setor de ener-
gia eólica brasileiro.
Os chineses devem vir ao Brasil para seguir as negociações com a 
estatal. “Além de fornecer os equipamentos, eles podem ser parcei-
ros. A tecnologia deles é boa. A empresa tem cerca de 700MW em 
eólicas instaladas na China, com custos baixos e bons equipamentos. 
O sentido é ter um parceiro forte”, revelou o executivo. 
Decat, inclusive, confirmou a participação de Furnas com três proje-
tos eólicos no leilão, nos próximos meses. Além disso, ressaltou que 
a companhia está interessada em entrar no certame das linhas de 
transmissão de Belo Monte, “com 49% em um consórcio”.
Por fim, o presidente da estatal destacou o investimento de R$2,5 bi-
lhões previsto para 2011, meio milhão a mais que o ano passado. Em 

2012, a intenção é desembolsar R$3 bilhões, sendo 60% em geração 
de energia e 40% em transmissão.

Sua capacidade instalada é estimada em 
150 MW, sendo capaz de atender a uma 
cidade de 700 mil habitantes. 

O parque eólico de Osório produz, em 
média, 34% da capacidade total instalada. 
A média mundial deste fator é de 30%. 

Trata-se de um empreendimento da 
Ventos do Sul Energia, pertencente à 
espanhola Enerfin/Enervento (Grupo 
Elecnor) com 90%, à alemã Wobben 
com 9% e à brasileira CIP Brasil, com 

1%. O empreendimento envolveu um 
aporte de R$ 670 milhões, dos quais 
69% financiados pelo BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social).

Dentro do parque eólico estão sendo 
construídos 24 km de estradas.

As torres aerogeradoras são do mo-
delo E-70/2000 KW, sendo que as 
hélices atingem 140 m de altura (as 
pás têm 35 m de comprimento cada, 

totalizando um diâmetro de mais de 
70 m, contando o rotor onde são fixa-
das). As turbinas eólicas responsáveis 
pela geração de energia chegam a pe-
sar cerca de 100 t. 

Os módulos das torres foram cons-
truídos em Gravataí e montados em 
Osório. As pás dos aerogeradores fo-
ram fabricadas em Sorocaba (SP) pela 
Wobben Windpower, subsidiária da 
ENERCON GmbH, da Alemanha.

CHINESES DE OLHO NA ENERGIA EÓLICA NO BRASIL 

 X Demanda por  
turbinas deverá crescer
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Sucesso na construção com PERI

O melhor custo-benefício em formas e  
escoramentos para todos os tipos de projeto

Andaime PERI UP Rosett Flex
Segurança, flexibilidade  
e rapidez, minimizando os  
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Formas para paredes
Os painéis TRIO compostos 
por poucas partes são muito 
eficientes.

Formas para lajes
GRIDFLEX é o mais completo 
sistema modulado para lajes.

Engenharia
Acompanhamento e planeja - 
mento da área técnica com  
projetos e vistas em obra.

Torres de carga ST 100
Todos os componentes do siste-
ma ST 100 são simplesmente  
encaixados, sem necessidade  
de porcas ou pinos.

PERI manual 2011
Solicite uma cópia grátis:
info@peribrasil.com.br

Nova Filial – Rio de Janeiro 
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Sai projeto de 
novo terminal 

e acordo para a 
modernização do 
sistema de pistas 
e pátios. Iniciada 

a operação de 
emergência para 
tirar o aeroporto 

da situação de 
saturação em que 

se encontra. 

A Infraero lançou finalmente o estudo 
preliminar do terceiro Terminal de Pas-
sageiros (TPS-3) do Aeroporto Interna-
cional de São Paulo/Guarulhos – Gover-
nador André Franco Montoro. É o maior 
projeto arquitetônico de terminal aero-
portuário da América do Sul, totalizando 
230 mil m². Uma vez executado, o proje-
to consolidará Guarulhos como um dos 
principais hubs aeroportuários da Améri-
ca Latina. No jargão da logística, hub é o 
ponto central de coleta, separação e distri-
buição para uma área ou região específica. 
Os atuais Terminais – 1 e 2 – têm juntos 
183,87 mil m² de área. 

O projeto global do terceiro Terminal 
de Guarulhos – que inclui estudo pre-
liminar, projeto básico e executivo – foi 
contratado em julho de 2010 por meio de 
licitação internacional e tem investimento 

de R$ 22,6 milhões. O trabalho está sendo 
executado pelo consórcio MAG, formado 
pelas empresas PJJ Malucelli Arquitetura 
e Construção, Andrade e Rezende Enge-
nharia de Projetos e Gabinete de Projeta-
ção Arquitetônica. A obra exigirá investi-
mentos da ordem de R$ 753,96 milhões 
na primeira fase, correspondentes a 40% 
do total do empreendimento, e deverá es-
tar concluída até o final de 2013. 

 O aço será o elemento principal do pro-
jeto. A estrutura do TPS-3 será inteiramen-
te metálica e seu desenho é inspirado em 
uma aeronave. O projeto de arquitetura é 
assinado pelo escritório paulistano de Ma-
rio Biselli e Artur Katchborian. O terminal 
terá vários vãos livres, sendo o maior deles 
de 120 m. A cobertura terá grandes beirais 
e cantos arredondados, com aberturas e vi-
dros, favorecendo a iluminação natural. “À 

AEROPORTO DE 
GUARULHOS NA “UTI”

 S Obras finalmente começam a sair do papel
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de até 49% da Empresa Brasileira de In-
fraestrutura Aeroportuária (Infraero). A 
SPE, que será uma empresa privada, ficará 
responsável por novas construções e pela 
gestão desses aeroportos. Como acionista 
relevante das SPEs, a Infraero participará 
das principais decisões da companhia.

O governo federal informou que o edi-
tal para concessão de novas áreas nos aero-
portos de Guarulhos, Campinas e Brasília 
deverá ficar pronto em dezembro de 2011. 

A Infraero continuará a implementar os 
investimentos previstos no seu planeja-
mento estratégico. Para o ministro-chefe 
da Secretaria de Aviação Civil da Presi-
dência da República, Wagner Bittencourt, 
as medidas anunciadas visam atender a 
demanda para os próximos anos, inclusive 
o período da Copa de 2014. Bittencourt 
disse que o governo continua os estudos 
para concessão de mais dois aeroportos: 
Confins (MG) e Galeão (RJ).

noite, a impressão que se terá será a de 
uma imagem em negativo, com a ilumi-
nação interna destacando as formas do 
terminal”, explicou o arquiteto Biselli em 
entrevista à imprensa. 

O projeto prevê a edificação do 
Módulo Operacional (MOP) 1, para 
embarque e desembarque, localizado 
onde havia o terminal da Transbra-
sil, à esquerda dos atuais terminais de 
passageiros. No estudo, o embarque e 
os mezaninos ficarão numa parte supe-
rior. A parte inferior terá três pavimen-
tos: o desembarque, o nível da pista e o 
subsolo. A ideia é de que essas divisões 
facilitem o acesso dos usuários às áreas 
de embarque e desembarque. 

Está prevista ainda a construção um 
edifício-garagem com seis pisos, com 
capacidade para cerca de 8 mil veícu-
los, conexão com os outros terminais e 
local para uma futura estação de trem. 

Com esta fase inicial do Terminal 3, 
a capacidade de passageiros por ano 
do aeroporto será ampliada em 18,8 
milhões. Dessa forma, até 2013, Gua-
rulhos terá capacidade para receber 
cerca de 58 milhões de passageiros por 
ano em seus três terminais. 

Após a aprovação do projeto prelimi-
nar, o consórcio contratado segue com 
a elaboração dos projetos básico e exe-
cutivo, que têm previsão de conclusão 
em dezembro de 2011 e julho de 2012, 
respectivamente. Com isso, as obras da 
primeira fase têm início previsto para 
agosto de 2012. 

Concessões 
Esse planejamento, no entanto, pode 

sofrer alterações em vista do processo 
de concessão do sistema aeroportuá-
rio, sob a coordenação da Secretaria 
de Aviação Civil (SAC).  No dia 31 de 
maio, o Governo Federal anunciou a 
decisão de realizar concessões para os 
aeroportos de Guarulhos (SP), Vira-
copos (SP) e Brasília (DF). O anúncio 
ocorreu durante a reunião convocada 
pela presidenta Dilma Rousseff para 
discutir as providências para o evento.

De acordo com o modelo definido, 
as concessões serão feitas por meio de 
Sociedades de Propósito Específico 
(SPE), a serem constituídas por in-
vestidores privados, com participação 

O QUE ESTÁ PREVISTO PARA GUARULHOS:

Instalação do Módulo Operacional (MOP) 1, de março de 2011 a janeiro 
de 2012 (área A) e janeiro de 2013 (área B). Servirão para embarque e 

desembarque e estarão localizados onde estava o terminal da Transbrasil, 
à esquerda dos terminais de passageiros.

 Instalação de MOP na Remota Central, em construção com previsão de 
entrega em março de 2011. Servirá apenas como sala de embarque.

 Construção do Terminal de Passageiros 3 (TPS 3), de janeiro de 2011 
a novembro de 2013 (fase 1, parte da obra necessária à Copa de 2014, 

segundo a Infraero) e término da obra previsto para 2016. Seu início teria 
sido antecipado em 12 meses em função da urgência.  

As obras serão em dois turnos.

 Pista de táxi (saída rápida), já iniciada com conclusão prevista  
para junho de 2011.

 Pista principal – interdição total entre 27/03 a 19/05/2011 (remanejamen-
to de voos pela Anac/CGNA, possível cancelamento de alguns); interdição 

parcial entre 20/05 a 9/08/2011 (segundo a Infraero, esta fase interfere 
mais na questão de cargas que de passageiros). A última etapa de refor-
ma da pista principal, para fazer sua ligação com os terminais, acontece-

ria entre 10/08 e 20/11/2011. No fim do próximo ano,  
a pista estaria concluída.

Com as obras, a capacidade de Guarulhos, que hoje suporta 67 aeronaves 
no pátio, chegaria a 89 aeronaves em 2012 (adição do pátio do TPS 3) e 
109 em 2013 (com mais 20 posições do pátio satélite de aeronaves). Esta 

seria a capacidade para a Copa de 2014.
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TÃO GRANDE QUANTO INOPERANTE 

O Aeroporto Internacional de São 

Paulo/Guarulhos – Governador André 

Franco Montoro, também conhecido 

popularmente como Aeroporto de Cum-

bica, é o principal e o mais movimen-

tado aeroporto do Brasil, localizado 

no estado de São Paulo, na cidade 

de Guarulhos, no distrito de Cumbi-

ca, distante 25 km do centro de São 

Paulo. Sendo um hub na América do 

Sul, Guarulhos é o maior aeroporto do 

Brasil e o segundo maior do Hemisfé-

rio Sul em voos internacionais, atrás 

apenas do Aeroporto Internacional de 

Sydney. No transporte de carga, é o 

maior da América Latina e ocupa a 36ª 

posição entre os mais movimentados 

do mundo. Apesar destes números, 

figura entre os maiores do mundo em 

número de voos atrasados, segundo 

pesquisa realizada pela revista Forbes, 

em janeiro de 2008.

Com uma área de 14 km², dos quais 5 

km² é de área urbanizada, o complexo 

aeroportuário conta com um sistema 

de acesso viário próprio. A Rodovia 

Helio Smidt se estende por parte do 

perímetro do aeroporto, tendo ligação 

com as rodovias Presidente Dutra (BR-

116) e Ayrton Senna (SP-70).

Toda estrutura para passageiros é divi-

dida em dois terminais (TPS1 e TPS2) 

com 260 balcões de check-in, onde as 

atividades operacionais funcionam 24 

horas por dia. Operam 33 companhias 

aéreas nacionais e internacionais, 

voando para 23 países e mais de 100 

cidades do Brasil e do mundo.

No Plano Diretor do aeroporto está pre-

vista a construção de mais um terminal 

de passageiros, além do TPS 3.  

Seria o TPS 4. 
SS AeroportoSdeSCumbicaSéSoSmaisSmovimentadoSdoSBrasil
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A Infraero e o Exército Brasileiro as-
sinaram, no dia 16 de maio, o Termo 
de Cooperação Técnica para o início 
das obras de terraplanagem das áreas 
do novo pátio de aeronaves e do en-
torno do futuro Terminal de Passa-
geiros 3 do Aeroporto Internacional 
de Guarulhos (SP). De acordo com o 
documento, o serviço será executado 
em até 28 meses pelo Departamento 
de Engenharia e Construção (DEC) 
do Exército, através do Destacamento 
Guarulhos, com liberações parciais de 
etapas. O custo das obras é estimado 
em R$ 417 milhões. A terraplanagem 
deve exigir a movimentação de cerca 

de 1,3 milhão de m3 de terra, o que 
corresponde a aproximadamente 76,5 
mil caminhões carregados. 

O Destacamento Guarulhos já iní-
ciou os serviços de levantamento to-
pográfico e de terraplanagem da futura 
pista de saída rápida, denominada PR-
FF, que terá extensão de 340 m. Nessa 
fase estão sendo executadas obras de 
retirada da camada vegetal e de início 
das escavações, que alcançarão pro-
fundidades de até 5 m. Equipamentos 
como escavadeiras hidráulicas, cami-
nhões basculantes, rolos compacta-
dores, entre outros, já estão alocados 
no canteiro de obras. No plano de 

trabalho, as equipes da Infraero e do 
Exército definiram que as obras serão 
realizadas em dois turnos.

De acordo com o Termo de Coope-
ração Técnica, além do custeio do ser-
viço a Infraero fará também o acompa-
nhamento e a fiscalização dos serviços 
em conjunto com os engenheiros mi-
litares, que trabalharão conforme as 
orientações da empresa. “Vamos con-
tar com a mão de obra especializada 
do Exército para executar uma etapa 
crucial da obra, que é a preparação do 
terreno”, afirmou o presidente da Infra-
ero, Gustavo do Vale. 

Cronograma 
O Termo de Cooperação Técnica e Fi-

nanceira foi publicado no Diário Oficial 
da União no dia 18 de maio. Em seguida 
foi emitida a Ordem de Serviço. Após 
essa etapa, o Exército terá prazo de 30 
dias para mobilizar a força de trabalho 
e instalar o canteiro de obras. O passo 
seguinte é o início da limpeza e retirada 
de vegetação do terreno de 315 mil m². 

OBRAS NO SISTEMA  
DE PISTAS E PÁTIOS 

COMEÇAM EM AGOSTO 

 S Obras de modernização são urgentes visando os futuros eventos da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos



Em seguida começará a terraplanagem do 
novo Pátio de aeronaves e do Terminal de 
Passageiros 3, que será executada e entre-
gue por etapas dentro do prazo contratual, 
de 28 meses.

A obra será na maior pista, de 3.700 m, e 
vai até 11 de dezembro, na alta temporada. 
O asfalto será substituído. No período, a 
pista será reduzida em cerca de 30%, para 
2.500 m. A outra pista, de 3.000 m, não 
será reformada por ora. 

Para a realização dessa fase de obras, foi 
realizada interdição da pista de taxiamen-
to PR-B, no trecho entre as pistas de táxi 
denominadas PR-O e PR-P. No local foi 
inserida sinalização específica para o iso-
lamento da área, sem prejudicar os proce-
dimentos de taxiamento de aeronaves no 
sistema de pistas e obedecendo todos os 
parâmetros de segurança da aviação, esta-
belecidos pelos órgãos reguladores.

Enquanto durarem as intervenções, as 
empresas aéreas nacionais e estrangeiras 
que operam aviões de grande porte te-
rão que remanejar voos e ainda decolar 

com menor peso, reduzindo o volume 
de passageiros e de cargas. As aeronaves 
precisam estar mais leves para decolar 
em uma pista menor. Em situação nor-
mal, o aeroporto de Guarulhos registra a 
média de 44 movimentos por hora, entre 
pousos decolagens. A expectativa é de 
que as operações sejam reduzidas para 
35 movimentos por hora, no máximo, 
o que representará um corte de cerca de 
20%. Estimativa do Sindicato Nacional 
das Empresas Aéreas (Snea) indica que 
isso representa atender a menos 177 mil 
passageiros por mês, em Guarulhos.  

Serão afetados voos para Europa, Amé-
rica do Norte, Ásia e África. Algumas 
empresas terão que reduzir até 20 lugares 
por voo, algo próximo a 7% da capacidade 
das suas aeronaves. As restrições afetarão 
as rotinas de empresas como a American 
Airlines, Emirates e British Airways, que 
cortarão carga e passageiros entre 23 e 
12,5 toneladas por voo. A British Airways 
estima que terá prejuízo de aproximada-
mente R$ 2,58 milhões. 

TCU suspendeu  
contrato original 

De acordo com a Infraero, originalmen-
te o contrato para a execução desse serviço 
estava a cargo do consórcio liderado pela 
Queiroz Galvão. O contrato, no entanto, foi 
suspenso por causa de divergências entre 
os valores aplicados, com base em levanta-
mento realizado pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU). Os valores estão sendo anali-
sados mas, mesmo que o consórcio retome 
o contrato, o Exército vai fazer uma parte 
do pátio, que não está no contrato original.  
A explicação da Infraero é a de que o con-
sórcio está contratado para fazer as obras 
de ampliação dos sistemas de pistas e a 
construção de um pátio de aviões conhe-
cido como pátio remoto, com mais 14 
posições de aeronaves. Já o Exército, inde-
pendente da repactuação deste contrato, 
vai iniciar uma obra chamada interface de 
pátio. Trata-se de uma área que precisa ser 
pavimentada para melhorar a capacidade 
de estacionamento.  



TODO MUNDO JÁ SABE QUAL É 
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tão bem-sucedido não impede a New Holland de ser uma empresa moderna, com foco em inovação, 
pioneira em novas tecnologias e equipamentos de ponta. Além disso, a New Holland tem uma rede 
de concessionários presente em todos os estados do país. Por isso, ao construir, pense em quem 
tem a força e a tradição de uma marca global, com os olhos no futuro. Pense em New Holland. 
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A Gerdau anunciou investimentos de 
R$ 718 milhões em suas duas plantas lo-
calizadas em São Paulo. A maio parte dos 
investimentos será aplicada na expansão 
da usina de aços especiais voltados para 
o mercado automotivo e para a constru-
ção de uma nova fábrica de produtos vol-
tados para a construção civil, dentro do 
complexo industrial localizado em Pin-
damonhangaba. A usina de Araçariguama 
também vai receber melhorias na área de 
laminação para a instalação de uma nova 

linha de produtos prontos, direcionados 
para o setor construtivo. A previsão da 
empresa é de que os investimentos este-
jam concluídos até 2013.

“A decisão de investir em São Paulo foi 
impulsionada pela expansão da demanda 
da indústria automotiva e da construção 
civil no País. Esses investimentos nos 
permitirão continuar atendendo nossos 
clientes com agilidade e flexibilidade e 
ampliarão a qualidade e a diversificação 
de nossos produtos”, disse André B. Ger-

dau Johannpeter, CEO da Gerdau.
O novo laminador de aços especiais na 

usina de Pindamonhangaba deverá ter ca-
pacidade instalada anual de cerca de 500 
mil t de barras redondas. Com isso, a capa-
cidade instalada anual da usina, que desti-
na cerca de 80% de seus produtos para o 
mercado automotivo, crescerá das atuais 
700 mil t de laminados para 1,2 milhão de 
t. O novo equipamento iniciará suas ope-
rações em 2012 e terá como foco o atendi-
mento do mercado brasileiro.

GERDAU_INVESTE_R$_718_MILHÕES__
PARA_EXPANDIR_PRODUÇÃO

 S Aumento da demanda alavanca investimentos da Gerdau na expansão da produção
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A cidade vai receber também a nova 
fábrica de produtos prontos para o uso 
na construção civil – telas para concreto, 
malhas, telas para tubos, telas para colu-
nas, telas especiais e treliças. O investi-
mento, segundo destacou o executivo da 
empresa, visa atender ao aumento da de-
manda da construção civil que tem uma 
expectativa de crescimento na casa dos 
8% neste ano. Os produtos vão empregar 
o aço Gerdau proveniente das usinas de 
aços longos da companhia. Na usina de 
Araçariguama, as melhorias que serão re-
alizadas no laminador visam proporcio-
nar ganhos de produtividade para toda a 
cadeia de negócios. A iniciativa compre-
ende a instalação de uma nova linha de 
vergalhões GG-50 em rolos, cuja entrada 
em operação ocorrerá em 2012. 

A Gerdau possui três unidades pro-
dutoras de aços especiais e uma de aços 
longos no Estado de São Paulo. Somam-
se a elas um laminador, quatro unidades 
de transformação, nove unidades de cor-
te e dobra de aço, um centro de serviços 
de aços planos, cinco plantas de coleta e 
processamento de sucata, um escritório e 
17 filiais comerciais. 

A Gerdau é uma das maiores produção 
de aços longos nas Américas e uma das 
maiores fornecedoras de aços longos es-
peciais no mundo. Possui 45 mil colabo-
radores e operações industriais em 14 paí-
ses – nas Américas, na Europa e na Ásia –, 
as quais somam uma capacidade instalada 
superior a 25 milhões t de aço. É a maior 
recicladora da América Latina e, no mun-
do, transforma, anualmente, milhões de 
toneladas de sucata em aço. Com cerca de 
140 acionistas, a Gerdau está listada nas 

bolsas de valores de São Paulo, Nova Ior-
que e Madri.

Foco no aumento da demanda
A maior demanda por aço impulsionou 

o crescimento da receita líquida da Ger-
dau, no primeiro trimestre de 2011, para 
R$ 8,4 bilhões, uma expansão de 18% 
frente ao mesmo período do ano anterior. 
Esse bom desempenho reflete o aumento 
de 16% nas vendas físicas consolidadas, as 
quais alcançaram 4,7 milhões t. A produ-
ção consolidada de aço, por sua vez, cres-
ceu 9% sobre o mesmo período do ano 
anterior e atingiu 4,7 milhões t.

O primeiro trimestre apresentou o me-
lhor desempenho em vendas físicas desde 
o final de 2008, quando teve início a crise 
econômica mundial, fazendo com que a 
empresa confirmasse a expectativa divul-
gada anteriormente, de um início de ano 
positivo, com recuperação de margens, em 
um cenário de crescimento de custos. Para 
o segundo trimestre, os sinais nos seus 
mercados de atuação, segundo a empresa, 
apontam para a manutenção da tendência 
de melhora continuada da demanda.

“A empresa continuará investindo na 
expansão de suas operações de forma a 
responder ao crescimento dos merca-
dos, com maior agilidade. Nesse sentido, 
destacam-se as decisões de investir R$ 
718 milhões no Brasil, no estado de São 
Paulo, para atender a contínua expansão 
da demanda da indústria automotiva e da 
construção civil. Adicionalmente, mais 
R$ 560 milhões serão investidos nas várias 
unidades de aços especiais nos Estados 
Unidos para suprir os clientes, frente ao 
crescimento dos mercados automotivo e 

 W André Gerdau: 
mercado promissor
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industrial da América do Norte”, destacou 
André B. Gerdau Johannpeter.

Durante o primeiro trimestre do ano, 
houve crescimento das vendas físicas em 
todas as operações da Gerdau. No Brasil 
(exceto unidades produtoras de aços es-
peciais), foi vendido 1,7 milhão t, o que 
representa 11% de aumento em compara-
ção com o mesmo período no ano ante-
rior. Desse total, 1,2 milhão t foi direcio-
nado para o mercado interno, volume 2% 
superior, frente aos três primeiros meses 
de 2010. Na comparação com o quarto 
trimestre, as vendas para o mercado inter-
no apresentaram evolução de 9%. Em re-
lação às exportações a partir do Brasil, de 
526 mil t, houve 40% de aumento frente 
ao primeiro trimestre de 2010 – desempe-
nho influenciado pela venda de produtos 
para a região asiática.

A operação no Canadá e nos Estados 
Unidos (exceto unidades produtoras de 
aços especiais), apresentou 22% de acrés-
cimo nas vendas físicas, devido à maior 
demanda da indústria e do setor de ener-

gia, chegando a 1,6 milhão t. As unidades 
nos países da América Latina (exceto Bra-
sil) somaram 638 mil t de produtos co-
mercializados, cujos destaques foram os 
mercados do Chile e da Argentina, tota-
lizando 17% de aumento sobre o mesmo 
período de 2010.

A Operação de Negócio Aços Especiais 
(inclui unidades no Brasil, Estados Uni-

dos e Espanha) comercializou 732 mil t, 
um incremento de 15% sobre o primei-
ro trimestre do ano anterior em razão da 
forte recuperação do setor automotivo 
nos Estados Unidos e da melhora dos vo-
lumes de exportação a partir da Espanha 
para outros países da Europa.

Durante o primeiro trimestre, a Gerdau 
investiu R$ 333 milhões em ativo imobi-
lizado, sendo que 73% foram destinados 
para o Brasil e 27% para os demais paí-
ses. Conforme divulgado anteriormente, 
estão programados investimentos de R$ 
10,8 bilhões para o período 2011-2015, 
dos quais aproximadamente 75% serão 
direcionados ao Brasil e 25% para as uni-
dades nos demais países. Os investimen-
tos em estudos mencionados anterior-
mente não fazem parte do montante de 
R$ 10,8 bilhões.

Tradição
A história da Gerdau teve início em 

1901, com uma pequena fábrica de pre-
gos em Porto Alegre (RS), chamada 
Pontas de Paris. Hoje, a Companhia pos-
sui operações industriais em 14 países – 
nas Américas, Europa e Ásia – com capa-
cidade instalada superior a 25 milhões t 
de aço por ano.

“Em mais de um século, crescemos e 
diversificamos nossos negócios na cadeia 
de valor do aço, apresentando lucro em 
todos os exercícios, buscando sempre a 
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Açominas, em Ouro Branco (MG)

 S Fábrica da Sipar Gerdau em Pérez, Santa Fé, na Argentina



eficiência de nossas operações e o contí-
nuo aprimoramento do atendimento de 
nossos clientes. A busca por excelência 
e a paixão em tudo o que se faz, além do 
forte compromisso com as pessoas e com 
o meio ambiente, é o que compõe a nos-
sa cultura empresarial. É isso que move 
a Gerdau e que nos dá alegria de poder 
festejar nossos primeiros 110 anos”, 
afirma o diretor-presidente (CEO) da 
Gerdau, André B. Gerdau Johannpeter. 
Como parte das celebrações de aniver-
sário, a Gerdau lançará uma nova logo-
marca, a qual passou por uma sutil revi-
talização, ficando mais leve e moderna. 
Durante esses 110 anos, a logomarca da 
Gerdau teve apenas cinco alterações. A 
primeira representação gráfica da marca 
Gerdau era um selo com a figura de um 
prego, o qual foi amplamente utilizado 

em materiais comerciais nas décadas 
de 40, 50 e 60. Depois disso, em 1970, 
foi criada a primeira logomarca institu-
cional da Gerdau, em que duas letras 
G representavam o espírito de coesão 
e a vontade de crescer da empresa. Essa 
versão da logomarca passou por uma 
pequena alteração em 1976. Foi no final 
da década de 1980 que a Gerdau alte-
rou novamente a sua logomarca, que se 
manteve até a nova alteração. 

Atualmente, a gestão da companhia con-
ta com membros da quarta e da quinta ge-
ração da família.  Em 1946, Curt Johannpe-
ter, genro de Hugo, assumiu a direção da 
empresa e comandou uma fase decisiva de 
expansão dos negócios: o início da produ-
ção do aço. Em 1948, é adquirida a usina 
Riograndense, localizada também em Por-
to Alegre, para garantir o fornecimento da 

matéria-prima. A nova unidade antecipou o 
conceito de mini-mill, modelo baseado no 
uso de sucata e na comercialização regional, 
que permitiu ter custos operacionais mais 
competitivos.

O marco do início da expansão da Ger-
dau para outros estados do Brasil ocor-
reu em 1968, com a aquisição da Usina 
Açonorte, em Pernambuco. Na década 
seguinte (1971), a Companhia ingressou 
no segmento de distribuição de aço, ori-
gem da Comercial Gerdau – atualmente 
a maior distribuidora de aço do Brasil. 
Em seguida, iniciou a construção da usi-
na Cosigua, no Rio de Janeiro, e assumiu 
o controle da usina Guaíra, pioneira na 
produção de aço no Estado do Paraná.

O primeiro passo no processo de in-
ternacionalização ocorreu no Uruguai, 
com a aquisição da Laisa, em 1980. Esse 
movimento se seguiu com a compra da 
Courtice Steel, localizada na província 
de Ontário (Canadá) em 1989. Ao lon-
go dos anos seguintes, a ampliação dos 
negócios fora do País permitiu a entrada 
nos mercados do Chile, Argentina, Esta-
dos Unidos, Colômbia, Espanha, Peru, 
México, Venezuela, República Domini-
cana, Guatemala e Índia. 
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Petrobras busca 
parceiros com vocação 

para a inovação 
tecnológica a fim de 

enfrentar os novos 
desafios impostos 

pela expansão de suas 
atividades no país

Mini-robôs para execução de serviços de 
pintura altamente especializados, veículo aé-
reo não tripulado (Vant) para ações de con-
trole e monitoramento; cobertura inflável para 
canteiros; estaqueamento com sistemas hi-
dráulicos e pneumáticos; são apenas algumas 
das inovações que têm surgido nos canteiros 
de obras da Petrobras. Com um programa de 
investimentos na casa dos US$ 224 bilhões, a 
empresa tem pressa e uma demanda quase tsu-
nâmica por velocidade, rapidez, custo e prazos. 
As respostas são dadas por suas áreas de de-
senvolvimento, compartilhadas de perto pela 
vivência nos canteiros de obras. 

Apesar dos lances inovadores, há uma 

CORRIDA TECNOLÓGICA
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frustração com respeito às empresas 
de construção e montagem. Segun-
do Sergio Donizete, gerente setorial 
de Desenvolvimento de Tecnologias 
de Construção e Montagem, na área 
tecnológica referente às atividades in-
trínsecas à exploração do petróleo, o 
Brasil está bem provido de tecnologias, 
ferramentas diversas, e fornecedores 
nacionais e globais. No entanto, especi-
ficamente na área de construção e mon-
tagem referente às diversas atividades 
de implantação incluídas no portfólio 
da Petrobras, ele considera que as em-
presas brasileiras precisam evoluir tec-

nologicamente, e em velocidade capaz 
de acompanhar o ritmo determinado 
pela indústria de petróleo e gás, que 
não inclui somente a companhia bra-
sileira, mas também todo um setor em 
forte expansão no país. 

“O Brasil ficou estagnado durante 
muitos anos e estamos sentindo agora 
essa dificuldade. É o que acontece no 
setor de construção de navios, em que 
temos sentido dificuldade para deslan-
char. E a área de construção e monta-
gem precisa evoluir, das pequenas às 
grandes empresas, no sentido de bus-
car mais desenvolvimento tecnológico 
com foco na velocidade de execução, 
redução de prazos e de custos”, enfatiza.  

“Essa é uma exigência da socieda-
de brasileira atualmente. As pessoas 
estão mais atentas, questionam e exi-
gem mais, até por conta de exemplos 
internacionais, como a ponte sobre o 
mar construída na China. No Japão, 
semanas após o tsunami que varreu 
uma região do país, as estradas esta-
vam prontamente liberadas para uso. 
Então, as pessoas se perguntam: se 
eles conseguem, por que nós não?”, 
alerta Simon Ricardo Sanandres, ge-
rente setorial da área de Engenharia 
de Desenvolvimento Tecnológico. As 
respostas, segundo ele, são dadas pelo 
uso de tecnologias modernas.

Donizete e Sanandres simbolizam a 
atuação de um núcleo de mosquetei-
ros da Petrobras, que envolve a área de 
pesquisa e desenvolvimento, cujo obje-
tivo é, em palavras simples, questionar, 
instigar, apoiar e estimular as empresas 
nos canteiros de obras sobre melhores 
técnicas, sistemas ou tecnologias que 
possam ser utilizadas para atender aos 
objetivos colocados pela companhia, 
onde o tempo é a palavra chave. A or-
dem é não excluir nenhuma ideia, da 
simples a mais complexa, que possa 
aumentar desempenhos de processos e 
gerar maior competitividade. 

O ganho de desempenho nem sem-
pre está atrelado à redução de custo, 

destaca Donizete. “Muitas vezes, a ne-
cessidade de garantir a velocidade e 
o desempenho trazido pela inovação 
pode justificar um custo pontualmente 
mais elevado. O importante é a capaci-
dade de ousar e inovar das empresas. 
Elas precisam se abrir para essas pers-
pectivas, para as oportunidades trazi-
das por essa demanda da Petrobras, 
que é uma demanda do mercado e da 
sociedade. Elas devem contar com a 
Petrobras, mas também precisam inves-
tir nesse processo. Toda inovação tem 
uma pitada de ousadia”, destaca. 

“Nosso foco é desenvolver tecnolo-
gias, o que o mercado deveria atender 
mas não consegue ainda. Por isso pre-
cisamos estimular esse processo. Pro-
curamos ajudar nesse desenvolvimento 
e, com isso, fomentar um mercado in-
terno de fornecedores, sempre com o 
foco no ganho de velocidade e custo. 
Este sempre foi um compromisso da 
Petrobras desde sua origem. Mas com a 
forte expansão do mercado, o ambiente 
está mais propício a este intercâmbio 
com o mercado. Estamos constante-
mente prospectando novos fornece-
dores. É um momento muito positivo 
para quem busca novas oportunidades 
de negócios. A escala de produção, a di-
versificação das atividades, a agregação 
de valor aos produtos e o conhecimen-
to tecnológico do país, são a base do 
aumento da competitividade” destaca 
Simon Ricardo Sanandres.

Luta contra o tempo
A área de pesquisa da Petrobras, da 

qual Donizete e Sanandres fazem parte, 
tem alguns bons exemplos desse cho-
que de realidade nos canteiros de obras. 
Algumas tecnologias empregadas nos 
canteiros de obras tem ainda um “quê” 
de criatividade. Dentre elas está o uso 
de um dirigível não tripulado, estilo 
Zeppelin, de 20 m de comprimento e 7 
m de altura, para trabalhos de monito-
ramento ao longo dos gasodutos Gasan 
II  (Mauá- São Bernardo do Campo) e 

 W Cobertura sustentável utilizada na construção dos dutos do 
Gastau: proteção contra intempéries que evitou atrasos
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Gaspau II (Rio de Janeiro- São Paulo), 
nos céus das cidades de Guararema, Ri-
beirão Pires e Mauá.

“Esse investimento se traduz direta-
mente na maior segurança não somente 
da operação, como também dos resul-
tados obtidos. A velocidade em que as 
informações são geradas numa extensa 
faixa de monitoramento permite a toma-
da de decisões rápidas, algo fundamental 
para essa operação. São áreas de difícil 
acesso, com pontos críticos de checa-
gem. O dirigível já existia, mas era em-
pregado no ramo da publicidade. Nosso 
trabalho muitas vezes é reciclar e combi-
nar sistemas de maneira que atendam às 
nossas necessidades”, explica Sanandres. 
Segundo ele, está sendo estudado o aco-
plamento de outros sistemas ao dirigível, 
como leitura fotográfica a laser do solo, 
ou sistemas para análise topográfica do 
solo. Algo que poderia ser muito útil 
às áreas de mineração ou, por exemplo, 
numa obra do trem-bala.

O Zeppelin foi criado pelos alemães, 
empregado para aviação na década de 
1930, e já serviu ao sistema de segurança 
do Rio de Janeiro, para o monitoramento 
dos morros. Mas o diferencial do dirigí-

vel da Petrobras é o sistema de comando 
remoto, com apoio de GPS (Global Po-
sitioning System), que elimina a necessi-
dade de um operador. O dirigível atinge 
alturas de 100 m do solo e velocidade de 
80 km por hora, garantindo maior segu-
rança da operação. Esse é o resultado de 
um trabalho inédito de pesquisa e desen-
volvimento do Programa Tecnológico de 
Transporte (Protran) da Petrobras, reali-
zado em parceria com a empresa Space 
Airships, pelo qual as faixas dos dutos 
passam a ser monitoradas por Vant.

Outra novidade das obras da Petrobras 
é a cobertura inflável que permite a pro-
teção de canteiros de obras contra intem-
péries. Obras das refinarias Abreu e Lima 
(PE) e do Comperj (RJ) já tiveram de ser 
paralisadas durante a estação chuvosa. O 
sistema já foi empregado com sucesso em 
duas obras da companhia: um gasoduto 
e um terminal de compressão, e será em-
pregado agora em obras de refinarias.  E 
a ideia era aplicar o material em áreas es-
pecíficas. Mas as dificuldades enfrentadas 
para a instalação dos dutos na obra do 
Gastau, na região de serra entre São Pau-
lo e Rio de Janeiro, com elevadas oscila-
ções térmicas e pluviométricas, levou ao 

estudo sobre a viabilidade da cobertura 
inflável ao longo da construção do duto, 
de maneira totalmente inovadora. 

A cobertura sustentada por ventilado-
res de grande potência não tem qualquer 
tipo de estrutura sólida, sendo presa ao 
chão por cabos flexíveis de aço, e foi ins-
talada ao longo de 3,5 km de extensão. O 
resultado foi a execução do duto dentro 
do prazo exigido. “Posteriormente esse 
sistema foi utilizado na implantação da 
estação de compressão de Guararema 
(interior de São Paulo), em formato geo-
métrico em torno de 16 mil m², com uma 
altura de 30 m. A ideia deu tanto certo 
que vamos utilizar quase 20 mil m² numa 
obra de refinaria. Estamos buscando en-
volver outros fabricantes do mercado 
para vencer alguns limites, por exemplo, 
resistência dos ventos, acessos, alturas. 
Mas sem dúvida é preciso louvar o pio-
neirismo deste fornecedor. Ele teve bas-
tante ousadia e coragem em nos atender”. 

Os trabalhos de pesquisa e desen-
volvimento ocorrem nos mais diversos 
campos de conhecimento desde que se 
traduzam em ganhos. Um dos mais sen-
síveis no campo de atuação da Petrobras 
é a área de soldagem de tubulações, que 

 X Tuneladora,  
utilizada na obra do 

Gastau: mais velocidade
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representa cerca de 40% da mão de obra 
de uma planta de refinaria. “Imagine re-
duzir 10% na quantidade do número de 
soldas de uma planta de uma refinaria, 
tendo em vista o problema de falta de 
mão de obra especializada. É um ganho 
bem considerável”, destaca Sergio Doni-
zete. Uma das soluções em fase de testes 
é o acoplamento de peças sem necessi-
dade de solda ou parafuso, utilizando 
tecnologia com luvas de pressão. Essa 
tecnologia já é aplicada em alguns casos 
na área industrial e o objetivo é que pos-
sa ser adaptada para as necessidades da 
indústria do petróleo, explica Donizete. 
Além da busca de alternativas automá-
ticas e semiautomáticas à tradicional 
tecnologia do eletrodo, a Petrobras está 
incorporando outras novidades, como 
a chamada “máscara de escurecimento 
rápido e automático”, uma máscara de 
soldagem que evita a necessidade de o 
soldador levantá-la, como acontece com 
a máscara tradicional, para enxergar o 
ponto exato da soldagem. O uso dessa 
máscara permite ganho de produtivida-
de de até 30% no processo de soldagem. 

“Nosso objetivo é estimular as empresas 
nacionais e o aperfeiçoamento de tecno-
logias que já existem lá fora, tais como os 
processos automáticos, mecânicos e por 
indução, mirando as operações em áreas 
de difícil acesso à mão humana, principal-

mente em tubulações de pequeno diâme-
tro e de elevada curvatura”, destaca Doni-
zete. Nessa linha, os trabalhos também se 
aplicam a utilização de equipamentos ro-
bóticos para serviços de alta complexida-
de como limpeza de tubulações, pintura e 
revestimento de áreas críticas. 

Quando se fala em desafio para a en-
genharia, a empresa inclui a nacionali-
zação de tecnologias já disponíveis no 
exterior, mas carentes de fornecedores 
nacionais. Um exemplo disso está na 
área de equipamentos, em que está sen-
do empregado em larga escala o estaque-
amento com sistema hidráulico pneu-
mático acoplado, que dá mais segurança 
e melhora as condições operacionais, 
com respectivo aumento de produtivi-
dade. Outros sistemas construtivos ou 
equipamentos amplamente conhecidos, 
mas com carência de fornecimento são 
citados, como o uso de contêineres para 
canteiros, steel deck, steel frame, furo 
direcional, rolos compactadores por 
controle remoto, plataformas pneumá-
ticas para arrasamento de estaca, hélice 
contínua para execução de fundações e 
acopladeiras de tubulação para solda, 
solda orbital, videoboroscopia, ultras-
som automático, eletrofita, acoplamen-
to de tubulação, veículos inibidores de 
corrosão, tagueamento por etiquetas de 
vinil adesivo por termo-impressão, etc.

Intercâmbio tecnológico
O desafio muitas vezes está em adaptar 

soluções. Na obra do gasoduto Gastau, 
por exemplo, na execução de um trecho 
do túnel para passagem da tubulação, foi 
empregada uma tuneladora de 130 m 
de comprimento, 6,20 m de diâmetro e 
cerca de 750 t, a exemplo do que ocor-
re na execução dos túneis para obras de 
metrô ou rodovias. O equipamento foi 
responsável pela execução automática 
do revestimento do túnel, com anéis de 
pré-moldado de concreto, vencendo difi-
culdades próprias do terreno, facilitando 
toda a operação. 

Outra linha de grande interesse da em-
presa é no campo da melhoria das ferra-
mentas hidráulicas e pneumáticas, como 
o vibrador utilizado nas operações de 
imersão de concreto. Aparafusadeiras, 
esmerilhadeiras e lixadeiras equipadas 
com baterias a lítio ampliam o seu tem-
po de operação além de proporcionarem 
maior conforto na operação em relação a 
uma ferramenta elétrica. “É uma questão 
de tempo para o mercado, formado pelas 
construtoras e fornecedoras de equipa-
mentos, perceberem os enormes ganhos 
dessas tecnologias e a importância da 
oferta de fornecedores no país. Apesar de 
às vezes ser considerado um investimento 
alto, pela produtividade que oferecem, em 
geral, em alguns meses o investimento se 
paga”, destaca Sergio Donizete.

No estado da arte da pesquisa desenvol-
vida pela companhia, está a busca por um 
processo de demolição em grau tão elevado 
de controle e monitoramento de cargas, 
que permitirá explosões precisas em áreas 
super limitadas, reduzindo o impacto  às 
instalações existentes e próximas. “Estamos 
fazendo esses ensaios, com estudo sobre 
modelagem das cargas e cálculo da energia 
liberada. A ideia é reduzir ao máximo os 
impactos das demolições principalmente 
em áreas cada vez mais urbanizadas e ocu-
padas. Essa é uma tendência que já estamos 
antecipando, devido à escassez cada vez 
maior de faixas de terra disponíveis para a 
instalação das redes e ao mesmo tempo ao 
aumento da demanda por sistemas de gás 
nos centros urbanos. 

 W Gasoduto Caraguatatuba – 
Taubaté: modelo de inovações
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Os efeitos do pré-sal
Por trás das jazidas do Pré-sal, abre-se 

um enorme leque de desenvolvimento e 
expansão para as indústrias e empresas 
brasileiras de Engenharia visando não so-
mente o mercado nacional, mas também 
outros mercados internacionais abertos 
pela Petrobras. No entanto, a Engenharia 
brasileira, que engloba no seu conjunto 
as empresas de construção e montagem, 
ainda não acordou para as oportunida-
des descortinadas pela Petrobras, a partir 
das descobertas das reservas do Pré- Sal. 

Só para lembrar, o programa de inves-
timento da companhia atinge cifras im-
pensáveis para uma empresa brasileira 
até aqui: o Plano de Negócios 2011-2015 
prevê a aplicação de 95% dos investi-
mentos (US$ 213,5 bilhões) nas ativida-
des desenvolvidas no Brasil e 5% (US$ 
11,2 bilhões) nas atividades do exterior, 
contemplando um total de 688 projetos. 
Em relação ao total dos investimentos, 
57% se referem a projetos já autorizados 
para execução e implementação. 

Esses números representam significa-
tiva colocação dos investimentos junto 
ao mercado fornecedor doméstico, com 
uma taxa de conteúdo local totalizando 
67%. A leitura rápida desses números re-
almente confunde a cabeça de qualquer 
um. Mas eles podem ser destrinchados de 
outra forma mais compreensível, e inte-
ressante, para as empresas de construção: 
nos últimos 10 anos, o investimento da 
Petrobras em Pesquisa e Desenvolvimen-
to – setor que envolve o desenvolvimento 
de novos materiais, sistemas e tecnolo-
gias – cresceu cinco vezes. 

Em 2010, foram aplicados US$ 900 
milhões na área, considerado um dos 
cinco maiores investimentos em P&D da 
indústria mundial de petróleo. Desse in-
vestimento, 55% foram direcionados para 
a área de exploração e produção. A área 
de downstream recebeu 25% enquanto o 
investimento na área de sustentabilidade 
(mitigação de impactos ambientais) foi 
de 10%. Os 10% restantes foram distri-
buídos igualmente entre as áreas de Gás 
e Energia e Biocombustíveis.

Esse investimento em pesquisa é coor-
denado pelo Centro de Pesquisa da Petro-
bras (Cenpes), que ganhou notabilidade 
com a recente ampliação de suas edifica-

ções com base nos princípios da susten-
tabilidade. A arquitetura ali proposta, as-
sinada pelo arquiteto Siegbert Zanettini, 
envelopa toda a concentração de esforços 
da empresa na área de pesquisa, que en-
volve amplo intercâmbio tecnológico e a 
formação e qualificação dos pesquisado-
res, sempre com o enfoque nos negócios. 
E constitui-se hoje, segundo a Petrobras, 
como cérebro e núcleo gerador do nível 
de competitividade atingido empresa.

Além de atender a regulamentações da 
Agência Nacional de Petróleo, o investi-
mento em inovação e tecnologia revela 
uma face da empresa que até aqui passou 
meio despercebida para o mercado da 
Construção: ela exerce o papel de fo-
mentadora e absorvedora de novas tec-
nologias, base da pirâmide de seu cres-
cimento, que pode ser dividida em três 
eixos centrais: a contínua expansão dos 
limites de sua atuação; a agregação de 
valor e diversificação aos seus produtos, 
e a adoção dos princípios de Sustentabi-
lidade em todas as suas áreas de atuação.

O Cenpes conduz, de maneira articu-
lada com as diversas áreas de negócio da 

companhia, as atividades do Sistema Tec-
nológico Petrobras, um núcleo gerador 
que acompanha tendências e define as es-
tratégias tecnológicas que norteia a estra-
tégia competitiva da empresa. O trabalho 
distribui-se em programas tecnológicos e 
de projetos de pesquisa, em parceria com 
fornecedores e/ou instituições de pesqui-
sa brasileiras ou estrangeiras. 

Trata-se de um recado direto ao parque 
de fornecedores nacionais e, no entanto, 
pode ter passado desapercebido para o uni-
verso das empresas de engenharia, constru-
ção e montagem. Esse trabalho desemboca 
no dia a dia das frentes de trabalho, que 
também tem capacidade de injetar inova-
ções, com base no conhecimento e vivên-
cia daqueles que estão na linha de frente 
das obras, os engenheiros. Cada vez que se 
conecta o conhecimento dos laboratórios 
com a experiência dos profissionais de cam-
po, surgem as soluções que a Petrobras tan-
to precisa, destaca Sergio Donizete. Assim, 
o principal recado da Petrobras ao mercado 
da engenharia hoje poderia se traduzir em 
ousadia para inovar e parceria com a Petro-
bras para evoluir. 
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Diante de um cronograma que não dava 
margens para atrasos, a Petrobras e a 
construtora Odebrecht buscaram uma solu-
ção alternativa para permitir que as obras da 
Estação de Compressão no Terminal Gua-
rarema (ECOMP), na cidade de Guarare-
ma, no interior de São Paulo, pudessem ser 
concluídas sem as intervenções comuns 
nos períodos de chuva. A obra contou com 
uma cobertura plástica inflável que permitiu 
a execução de maneira ininterrupta, apesar 
das adversas condições climáticas da re-
gião, incluindo a grande oscilação de tem-
peratura nos períodos diurnos e noturnos. O 
resultado do uso da cobertura foi um rígido 
atendimento ao cronograma.
A Ecomp-Guararema tem a finalidade de 
comprimir o gás natural dos dutos Gas-
pal (trecho Lorena-Guararema) e Gasbol 
(trecho Replan-Guararema) para o duto 
Gaspal II (seção Guararema-RPBC) e faz 
parte do Plano Diretor de Dutos (PDD) da 
Petrobras para o estado de São Paulo.  A 
estação de compressão se caracteriza por 
um considerável conjunto de equipamentos 
de instalações dispostos numa área em tor-
no de 10 mil m², além de uma edificação de 
controle. Por isso a cobertura, de 16 mil m² 
e altura em torno de 30 m, foi projetada em 
formato trapezoidal que a muitos lembrava 
o formato de uma nave aeroespacial.
Segundo Haylton Considera  e Edmun-
do Ignácio Cortes, ambos da construto-
ra Odebrecht, responsável pela obra, a 
ideia foi sugerida pela própria equipe da 
Petrobras, que já tinha experimentado a 
tecnologia para vencer os desafios da 

obra do Gasoduto Caraguatatuba – Tau-
baté (Gastau) em São Paulo, através do 
setor de Implementação de Empreendi-
mentos, do Sudeste (Iese) e da Enge-
nharia de Dutos (Edut). 
“A partir daí nós fizemos ensaios e estu-
damos as diversas possibilidades do sis-
tema. E consideramos a sua viabilidade”, 
diz Considera. A inovação teve alguns 
percalços. Foi solicitado um projeto que 
considerasse a logística de entrada e saída 
de equipamentos e materiais. Mas, ainda 
no início dos trabalhos, uma ventania forte 
na região conseguiu rasgar a estrutura. “A 
estrutura teve de ser refeita, mas não afe-
tou o cronograma de obras. O importante é 
que a partir daí buscou-se um reforço em 
alguns pontos, além de ampliar os cabos 
que prendiam a cobertura ao chão”, lembra 
o engenheiro Cortes.  
A cobertura comportou a movimentação 
de quatro guindastes de 40, 50, 90 e até 
de 300 t.  Um dos principais cuidados foi 

com relação aos sistemas de para-raios, 
em virtude da intensa condição climáti-
ca do local sujeita a chuvas e trovoadas 
fortes. Além disso, na época do verão, 
devido ao forte calor, foi preciso adotar 
maior número de intervalos de descan-
so e ampliar o número de ventiladores 
internos, para proporcionar sensação de 
conforto aos trabalhadores. “O sistema 
permitiu o trabalho contínuo, uma vez 
que a temperatura na região caia brus-
camente à noite, mas mantinha-se con-
fortável debaixo da estrutura” diz Cortes. 
Os ventiladores eram alimentados por 
geradores de grande porte e a ilumina-
ção feita por refletores de grande porte. 
O engenheiro Considera acredita que a 
experiência da coberta na obra do terminal 
poderá ser utilizada para outras obras, pois 
representa uma boa proteção contra chu-
vas. “Claro que é preciso aperfeiçoar o sis-
tema, mas acredito que houve um grande 
aprendizado neste sentido”.

O “ET” DE GUARAREMA

 W Cobertura foi 
dimensionada para 
comportar operação  
de equipamentos de 
grande porte

 W Os engenheiros 

Cortes e Haylton 
Considera, ao fundo 
a “nave espacial”: 
inovação 
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Em parceria com o Instituto de Ar-
quitetos do Brasil (IAB-SC), a Pre-
feitura de Blumenau (SC) concedeu 
ao escritório de arquitetura Estúdio 
América, de São Paulo, o prêmio 
pelo melhor projeto para a constru-
ção de uma ponte e uma passarela 
que devem se tornar novos marcos 
arquitetônicos na cidade. As obras 
farão parte das ações de Mobilidade 
Urbana do Programa BID Blume-
nau, do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, conhecido como 
Blumenau 2050, com vistas à rees-
truturação urbanística da cidade.

O aço será o principal elemento 
nos dois projetos. Concebida por 
uma equipe multidisciplinar do Estú-
dio América, a nova ponte será mais 
uma ligação entre o Centro e o bairro 
Ponta Aguda, na margem esquerda 
da cidade. “Os arcos em aço resolvem 
o problema de atravessar o rio dentro 
dos limites do próprio vão. Ou seja, 
espacialmente não há nenhum tipo 

de elemento periférico que extrapole 
as dimensões das pontes, uma vanta-
gem sobre outras tipologias estrutu-
rais para grandes vãos, como mastros 
estaiados ou pênseis, que necessitam 
de ancoragem distante”, explica Ri-
cardo Dias, engenheiro da equipe. 
As estruturas são formadas por peças 
pré-fabricadas que, por meio de jun-
ções, se configuram como uma peça 
única, construída com rapidez e bai-
xo impacto ambiental.

Quanto à passarela, ligará a área 
comercial e histórica do Centro à 
Prainha e será exclusiva para pedes-
tres e ciclistas, integrando o Circuito 
de Caminhada. A assinatura do con-

trato para a liberação dos recursos 
acontecerá ainda no segundo se-
mestre deste ano, e a conclusão das 
obras tem previsão de cinco anos.

Para a execução das obras, a Pre-
feitura de Blumenau conta com um 
financiamento no valor R$ 212,4 mi-
lhões aprovado no BID. Na constru-
ção da nova ponte, serão investidos 
até R$ 25 milhões. Já para a passa-
rela, os recursos poderão chegar a  
R$ 7 milhões.

Atenção aos pedestres e 
ciclistas

De acordo com o resumo técnico 
do projeto, as novas ponte e passarela 

NOVAS_OBRAS_DE_ARTE_
MUDARÃO_A_CARA_DE_BLUMENAU

 X Travessias também atenderão 
a pedestres e ciclistas
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de Blumenau reforçam o elo entre sua cultura e sua paisa-
gem, criando novas referências. Dessa forma, serão novos 
pontos de encontro, novos sinais na paisagem da cidade. “A 
ponte costura os dois lados do Itajaí-Açú a partir do eixo 
urbano da Rua Chile. A passarela participa do roteiro de 
atrativos paisagísticos da margem esquerda, formado por 
caminhos peatonais e ciclísticos. Ao redefinir e fazer aces-
sível o território, assinala-lhe atributos e o monumentaliza”, 
descreve o documento. Tanto o caminho para pedestres 
quanto o projetado para os ciclistas são protegidos e rece-
bem um desenho cuidadoso, para incentivar e tornar apra-
zíveis tais práticas, oferecendo uma alternativa saudável e 
ecológica para o automóvel.

A ciclovia foi traçada reta, para evitar acidentes com 
aqueles mais desatentos que desviassem o olhar de sua 
rota, e a partir da compreensão de que o ciclismo é, além 
de lazer, um meio de transporte eficaz.  Trata-se de um 
espaço ganho, uma topografia artificial para o parque, um 
mirante que estabelecerá novos pontos de vista para o rio 
e para a cidade. 

Os autores do projeto ainda sugerem: “Conforme a oca-
sião no ano, o metal branco das obras de arte pode receber 
cores através de iluminação específica, marcando o passar 
do tempo, os costumes e as festas da comunidade. 

 S Elementos arquitetônicos 
humanizados marcam os projetos
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A Haulotte Group, fabricante francesa 
de equipamentos de elevação de pesso-
as e carga, inaugurou no dia 15 de julho 
sua subsidiária brasileira. A empresa, que 
já estava presente no Brasil desde 2002, 
porém com uma estrutura pequena para 
importação e comercialização das máqui-
nas, pretende aumentar sua participação 
de mercado focando as necessidades dos 

clientes. Localizada em um terreno de 5 
mil m², em Barueri (SP), a sede da sub-
sidiária conta com área administrativa, 
estoque de produtos e peças, manutenção 
de máquinas e um espaço específico para 
treinamento. A empresa disponibilizará 
aos clientes uma linha com mais de 20 
modelos para pronta entrega, que serão 
repostos mensalmente. Porém, os consu-

midores terão acesso, também, a outros 
40 modelos, aproximadamente, fabrica-
dos pela Haulotte na Europa – totalizan-
do mais de 60 modelos – que poderão ser 
adquiridos sob encomenda.

A decisão é parte de uma estratégia 
agressiva de crescimento da empresa no 
Brasil, focando a consolidação da marca, 
o aumento da capilaridade, o desenvolvi-

HAULOTTE GROUP INAUGURA 
SUBSIDIÁRIA BRASILEIRA

Empresa revela estratégia de crescimento, que inclui investimentos em  
R$ 1 milhão em  peças de reposição e instalação de ampla rede de serviços 

Retroescavadeiras:_B90B_/_B95B_/_B110B: 
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mento do atendimento a grandes clientes 
e o fortalecimento da área de serviços e 
peças de reposição. Dentro desta visão, 
a empresa deverá investir, somente em 
2011, nada menos que R$ 1 milhão só 
em peças de reposição. Outros R$ 500 
mil deverão ser investidos em instalações 
A Haulotte deverá, ainda, dobrar sua es-
trutura de profissionais para fortalecer a 

área de serviço aos clientes.  
Segundo Marcelo Bracco, diretor geral 

da Haulotte Brasil, o grupo decidiu inves-
tir no mercado brasileiro em função do 
aquecimento da economia e pela crescen-
te atenção das empresas pela segurança 
no trabalho. No primeiro semestre deste 
ano, a Haulotte cresceu 162% em vendas 
e triplicou seu faturamento no Brasil, em 

HTL 3614

DIMENSÕES 

Cumprimento de lança recolhida 6.43 m

Largura máxima 2.43 m

Altura máxima 2.6 m

Distância ao solo 2.89 m

Altura mínima ao chão 50 cm

Largura modo estrada 2 m

Largura da cabine 0.96 m

Largura total - com 
estabilizadores 3.34 m

Altura do ponto de articulação 1.76 m

Ângulo de ataque 29 °

Rotação superior dos garfos 18 °

Rotação inferior dos garfos 104 °

Peso com garfos 10710 kg

Tipo de pneus 405/70 - 24

MOTOR

Modelo motor Deutz Turbo 
TCD2012

Cilindrada 4000 cm3

Potência motor 68 kW / 93 CV

Binário motor 360 Nm

Transmissão Hidrostática

Reservatório de combustível 133 l

Depósito hidráulico 110 l

RENDIMENTO 

Capacidade máxima de carga 3600 kg

Carga máx. a máx. altura 3000 kg

Carga máx. com o alcance máx. 800 kg

Altura máxima 13.6 m

Alcance com altura máxima 1.5 m

Alcance máximo 9.8 m 

 W HTL 3614

 S As novas instalações permitem a 
expansão e a melhoria do atendimento
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MÁQUINAS_E_EQUIPAMENTOS

relação ao mesmo período do ano passa-
do. A marca conseguiu garantir uma parti-
cipação de cerca de 20% do mercado bra-
sileiro, duas vezes mais que no primeiro 
semestre de 2010, e dobrou sua oferta de 
empregos no Brasil. “Antigamente, havia 
pouca preocupação com a segurança no 
trabalho, mas hoje o cenário está diferente. 
O mercado está mais consciente, focando 
em segurança, produtividade e qualidade 
de trabalho com o objetivo de diminuir os 
riscos de acidentes”, afirma Bracco. 

Para atingir suas metas de crescimento, 
a Haulotte estruturou sua estratégia em 
cinco pilares. O primeiro deles é um setor 
de peças de reposição para o pronto aten-
dimento ao cliente com estoque físico no 
Brasil. O segundo pilar é um departamento 
de serviços mais estruturado, subdividido 
em call center para resolução de problemas 
à distância; treinamento técnico especia-
lizado para a capacitação dos clientes; téc-
nicos da Haulotte responsáveis pelas inter-
venções em campo e, ainda, uma estrutura 
de oficina para reformas e manutenção de 
máquinas. O pilar seguinte é o aumento da 
cobertura de serviço e peças de reposição, 
por meio do desenvolvimento de uma rede 
de distribuidores regionais em todo o terri-
tório nacional. A Haulotte pretende montar 
uma rede de assistência técnica em 34 cida-
des brasileiras. Esse serviço será prestado 
por empresas distintas das que vão atuar na 
atividade de locação. A empresa está, neste 
momento, identificando parceiros para essa 

rede credenciada. 
O quarto pilar é o atendimento comercial 

e técnico diferenciado para grandes clientes 
parceiros da marca. E o quinto, o aumento 
da visibilidade e reconhecimento da marca.

O foco da empresa será principalmente 
o mercado de locação. “Por meio dessas 
estratégias, conquistaremos a confiança 
das empresas de aluguel de equipamen-
tos, que são nosso público-alvo e atuam, 
em sua maioria, nos segmentos de cons-
trução, mineração, óleo e gás, logística, in-
dústria e entretenimento”, explica Bracco.

Fábrica_no_Brasil_
Alexandre Saubot, CEO da Haulotte, 

não descarta a possibilidade de a empre-
sa vir a instalar um site para a fabricação 
das suas máquinas no Brasil. Para ele, 
isso dependerá da manutenção do cresci-
mento de demanda nas diversas linhas de 
produto, em proporções que justifiquem 
os investimentos. 

Atualmente a empresa possui sete fábri-
cas, sendo três na França, uma no norte 
da Espanha, especializada na produção de 
manipuladores; uma na Romênia, voltada 
para os mercados emergentes; uma nas 
proximidades de Xangai, na China; e uma 
em Ohio, nos Estados Unidos.    

A Haulotte Group faturou, em 2010, 
250 milhões de euros. 

Lançamentos
Durante a inauguração a Haulotte lan-

çou no mercado brasileiro os manipu-

ladores de carga HTL 3614 Pro e HTL 
3617 Pro, projetados para elevar cargas 
com capacidade de até 3,6 t, a uma altura 
de até 14 e 17 m, respectivamente. Mais 
compactos, vocacionados principalmen-
te para operações em áreas confinadas e 
com reduzidas áreas de manobra, os no-
vos equipamentos foram desenvolvidos 
para complementar a linha de produtos 
para utilização na construção e na indús-
tria, por meio da maximização de perfor-
mance e versatilidade.

Estes produtos possuem uma tecnologia 
que permite ao operador demandar múl-
tiplos movimentos ao mesmo tempo. Veja 
abaixo as fichas técnicas dos novos produtos. 

 W HTL 3617

HTL 3617

DIMENSÕES

Cumprimento de lança recolhida 6.56 m
Largura máxima 2.43 m
Altura máxima 2.6 m
Distância ao solo 2.89 m
Altura mínima ao chão 50 cm
Largura modo estrada 2 m
Largura da cabine 0.96 m
Largura total - com 
estabilizadores 3.34 m

Altura do ponto de articulação 1.76 m
Ângulo de ataque 29 °
Rotação superior dos garfos 18 °
Rotação inferior dos garfos 104 °
Peso com garfos 11600 kg
Tipo de pneus 405/70 - 24

MOTOR

Modelo motor Deutz Turbo 
TCD2012

Cilindrada 4000 cm3
Potência motor 68 kW / 93 CV
Binário motor 360 Nm
Transmissão Hidrostática
Reservatório de combustível 133 l
Depósito hidráulico 110 l

RENDIMENTO 

Capacidade máxima de carga 3600 kg
Carga máx. a máx. altura 2500 kg
Carga máx. com o alcance máx. 500 kg
Altura máxima 16.7 m
Alcance máximo 12.85 m

Processos construtivos
sem acúmulo de
resíduos e 100%
reaproveitáveis.
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RESUMO : Os canteiros de obras no 
Brasil estão passando por transforma-
ções de diversos fatores. O crescimen-
to da economia em torno de 7,5% em 
2010, trouxe junto uma demanda por 
energia também de 7,5%, devido a isso, 
os investimentos em energia, em quan-
tidade e qualidade, serão fundamentais 
para o desenvolvimento dos Empreendi-
mentos no Brasil.

Dificuldades de logística, distância 
dos grandes centros, cronogramas cur-
tos, a falta de projetos executivos, a falta 
de mão de obra especializada , a falta 
de suprimentos, e os avanços tecnológi-
cos dos equipamentos nos canteiros de 
obras , evidenciam a necessidade de um 
aumento na quantidade de energia elé-
trica a ser fornecida, e não só isso, mas 
também na qualidade dessa energia nos 
canteiros de obras no Brasil.

ARTIGO: Os canteiros de obras 
no Brasil estão passando por trans-
formações quanto à demanda e ao 
consumo de energia elétrica. A causa 
dessas transformações deve-se aos ti-
pos de obras a serem construídas, aos 
cronogramas cada vez mais curtos, às 
pressões de funcionários por melhores 
condições de trabalho ou ainda, aos 
avanços tecnológicos nos equipamentos 
utilizados na produção.

Em 2010 o Produto Interno Bruto (PIB) 
cresceu em torno de 7,5% e segundo os 
especialistas e o Ministro da Fazenda, 
as previsões para 2011/2012 não são 
tão otimistas, porém deve-se manter o 
crescimento onde a economia continua-
rá avançando, no entanto, de uma forma 
sustentável e sem sustos. Paralelamente, 
a demanda por energia elétrica também 
aumentou em torno de 7,5% no mesmo 
período, sendo que no setor elétrico, os 

investimentos foram apenas razoáveis. 
Esse desenvolvimento tem colocado o 
Brasil no cenário de grandes empreen-
dimentos, incluindo as UHE’s do norte 
do país, os Parques Eólicos do nordeste, 
as obras para a Copa 2014 e as Olimpí-
adas 2016, sendo que os canteiros de 
obras para tais empreendimentos reque-
rem uma grande demanda/consumo e 
qualidade de energia elétrica, acima da 
médias dos demais canteiros de obras. 
Além disso, temos como agravante as 
distâncias dos grandes centros como 
nas UHE’s e nos Parques Eólicos, onde o 
suprimento de energia para os canteiros 
é inicialmente escasso.

Durante os processos de orçamentos 
e licitações, a infraestrutura necessária 
à implementação de energia elétrica 
é pouco considerada, tanto que, mui-
tas instalações de canteiros de obras 
são realizadas sem projetos básicos ou 

ENERGIA ELÉTRICA E OS  
CANTEIROS DE OBRAS NO BRASIL

POR JOÃO PAULO LIBERATO MENDES MONTEIRO

Os guindastes Grove para todos os terrenos, para terrenos 
acidentados, montados sobre caminhões e industriais foram 
projetados para serem duráveis, resistentes e executarem os 
trabalhos de elevação diários mais desafiadores, com facilidade, 
precisão e controle. 

Combinando qualidade com baixa necessidade de manutenção, 
características de alta performance e tecnologia de ponta, 
os guindastes trabalham com eficiência para aumentar a 
produtividade. Nossos guindastes oferecem versatilidade para 
a elevação de cargas em praticamente qualquer projeto, com 
capacidades que variam de 8 t a 450 t.

Construídos para elevar
Guindastes telescópicos móveis Grove

Contact your dealer or visit www.manitowoc.com/cranesdealer

 
guindastes Grove varia 

de 8 t a 450 t 

A capacidade dos 

Visite nosso site em www.manitowoc.com/cranesdealer  
ou contate-nos: vendas@manitowoc.com | +55 11 3103 0228
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executivos, ocasionando cronogramas de 
implantação cada vez mais curtos, onde as 
instalações elétricas geralmente não são pla-
nejadas e  relacionadas, e quando o são, não 
consideram o detalhamento ao nível executi-
vo, ficando somente no projeto básico.

Com o crescimento da demanda de obras 
e serviços no Brasil nota-se o “apagão” de 
mão de obra especializada, onde as empre-
sas têm também a necessidade de treinar 
os seus funcionários para assim progredir 
com a sua equipe. Antigamente, colocava-se 
anúncio no jornal e a resposta era grande 
no dia seguinte, com bons candidatos para 
o preenchimento das vagas. Já atualmente, 
o mesmo anúncio é repetido durante toda 
a semana e não há candidatos para suprir 
a necessidade inicial. Essa defasagem de 
mão de obra elevou a procura e a manuten-
ção por funcionários especializados , agre-
gando maior valor de contratação pelo mer-
cado, e ocasionando nos canteiros de obras, 
que funcionários e sindicatos tenham maior 
poder em suas reivindicações, fazendo com 
que as condições de alojamentos, entreteni-
mento e condições de trabalho às frentes de 
serviço sejam melhores. Em contrapartida, 
todos esses itens aumentam a necessidade 
de uma maior demanda e consumo de ener-
gia elétrica nos alojamentos  e refeitórios 
com ar condicionado, nos centros de lazer 
com mais opções de diversão, nas instala-
ções em túneis  com melhor iluminação e 
ventilação, e assim por diante.

Anteriormente, nos canteiros de obras 

em instalações de centrais de britagem por 
exemplo, as partidas elétricas dos equipa-
mentos de maior potência (britador) eram 
feitas a partir de chaves isoladas a óleo, 
onde o operador ficava cronometrando o 
tempo após a partida do equipamento e logo 
após a contagem, quando o equipamento 
superava a inércia, fechava o contato dando 
prosseguimento a operação. Além disso, os 
eletricistas costumavam “jumpear” (termo 
usado entre os eletricistas) os relés térmicos, 
pois os mesmos “desligavam os equipamen-
tos desnecessariamente”. Na verdade, os 
relés térmicos estavam apenas efetuando a 
função para a qual foram projetados, ou seja, 
proteger os equipamentos. Nas instalações 
atuais de centrais de britagem, os equipa-
mentos sofreram avanços tecnológicos, que 
ao contrário do que ocorria anteriormente, 
promovem a diminuição da demanda e con-
sumo de energia elétrica. Em contrapartida, 
a infraestrutura para a sua instalação elétri-
ca deve ser mais criteriosa e projetada com 
atenção, pois estes equipamentos são mais 
sensíveis no que diz respeito a qualidade de 
energia, e além disso, o desenvolvimento 
crescente da tecnologia e os componentes 
eletrônicos das instalações podem causar 
distúrbios no sistema elétrico do canteiro de 
obras, danificando ou prejudicando os de-
mais equipamentos da instalação.

CONCLUSÃO:_ Após a identificação das 
dificuldades até aqui observadas, a solução 
para equacionar e resolver os problemas é 

mais simples e óbvia do que parece: neces-
sidade de Planejamento. Isso mesmo, plane-
jamento em todas as etapas para quaisquer 
empreendimentos. A energia elétrica, tanto 
em relação a demanda quanto ao seu consu-
mo, deve ser planejada desde a fase da licita-
ção ou orçamento, devendo estar relacionada 
e obedecer às necessidades do cronograma 
das obras civis. A equipe de projetos, enge-
nharia e produção, deve estar dimensionada 
e capacitada para todas as etapas do projeto 
e, após o seu início em operação, ser moni-
torada para não danificar equipamentos e 
garantir a vida útil deste empreendimento, 
além de fornecer a possibilidade de ser apro-
veitada em outras na seqüência.

(*) João Paulo Liberato  
Mendes Monteiro é

Gerente de obras da Instalo  
Engenharia  e Construções LTDA 

 W Canteiro de 
obras da Linha 4 
do Metrô do Rio 
de Janeiro
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INVESTIMENTOS EM 
INFRAESTRUTURA, 

DESENVOLVIMENTO  
E PAZ SOCIAL

GERALDO ALCKMIN *

São Paulo responde hoje por 1/3 do 
PIB nacional. A sua economia supera a 
de países importantes como a Argenti-
na. É o maior consumidor e produtor 
nacional, com população superior a 41 
milhões de pessoas. Atualmente temos 
uma rede composta por 200 mil quilô-
metros de estradas, o maior porto da 
América Latina, em Santos, e o maior 
aeroporto do Brasil, em Guarulhos.

E o Estado tem como missão contri-
buir cada vez mais para o crescimento 
do Brasil. Para tanto, precisamos esti-
mular continuamente os caminhos do 

desenvolvimento, com a ampliação de 
nossa infraestrutura e logística.

Nesses quatro anos devemos investir 
mais de 80 bilhões de reais no Estado. 
Parte dos recursos também deverá pro-
porcionar uma grande Copa do Mundo 
em São Paulo, com benefícios de longo 
prazo para os paulistas.

Vamos continuar a promover melhorias 
na área dos transportes, com a construção 
dos trechos Oeste e Norte do Rodoanel, a 
recuperação constante das vicinais e no-
vas obras nas estradas estaduais. O metrô 
avançará ainda mais rápido, com diversas 
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* Geraldo Alckmin,  
Governador do Estado de São Paulo

linhas sendo construídas ao mesmo tempo. 
Ampliaremos o maior programa habitacional do País, 

com foco nas famílias de menor renda. São casas que 
seguem um novo padrão construtivo, com itens como 
aquecedor solar e revestimento. Por fim, obras essen-
ciais em saneamento levarão cada vez mais qualidade de 
vida e condições dignas para a população.

Além da infraestrutura, temos procurado investir 
cada vez mais na qualificação da mão de obra. Nesse 
sentido, lançamos o Via Rápida Emprego, com cursos 
de 80, 100, 200 horas para capacitar rapidamente as 
pessoas em determinadas funções. Também criamos a 
Rede Ensino Médio Técnico, integrando os estudos nos 
anos finais da educação básica ao ensino técnico.  

O Governo do Estado está ciente de que a verdadeira 
paz social anda lado a lado com o desenvolvimento. In-
vestir em infraestrutura, em grandes obras, são decisivos 
na geração de renda e empregos para o povo paulista. 
Continuaremos a seguir esse caminho virtuoso, contri-
buindo para a construção de um Estado ainda melhor. 
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O estado de São Paulo projeta um 
investimento total, conforme informa 
o governador Geraldo Alckmin em 
artigo exclusivo para a Revista Gran-
des Construções, de R$ 80 bilhões de 
reais nos próximos quatro anos. Neste 
orçamento estão algumas importan-
tes obras de infraestrutura para o esta-
do, como os trechos Leste e Norte do 
Rodoanel Paulista, as obras da Linha 
5 – Lilás do Metrô, a ampliação da 
Rodovia dos Tamoios e o programa 

de melhorias e de expansão das linhas 
da Companhia Paulista de Trens Ur-
banos (CPTM). 

O estado tem um importante desafio 
pela frente que é se preparar para rece-
ber os investimentos do Pré-sal, os quais 
incluem a ampliação da infraestrutura 
portuária, rodoviária e habitacional em 
toda a região litorânea. Também pre-
cisa expandir rapidamente os serviços 
de metrô e trens, principais gargalos 
sociais da região metropolitana. Sem 

Governo paulista agiliza 

projetos de logística, de olho 

na demanda criada pelos 

investimentos no Pré-sal 

e no fluxo turístico gerado 

pela Copa do Mundo e 

Jogos Olímpicos

 S Melhoria do transporte coletivo é o principal gargalo na região metropolitana do estado

Soluções completas para sua obra.
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falar na expansão dos serviços de sa-
neamento em todo estado, capaz de 
atender a um novo ciclo de expansão 
industrial que se desenha com a en-
trada de novas indústrias, bem como 
precisa perseguir maior excelência na 
área educacional, base da geração do 
emprego e da renda.  

O movimento do pré-sal já come-
çou, com o anúncio de investimento 
por parte da companhia Vale de R$ 
3,5 bilhões na área de logística do 
estado, principalmente direcionado 
para o porto de Santos. O presiden-
te da mineradora, Murilo Ferreira, 
e o governador de São Paulo, Ge-
raldo Alckmin, assinaram um pro-
tocolo de intenções que prevê  um 
grande aporte de recursos no Ter-
minal Marítimo da Ultrafértil, não 
somente com vistas  ao mercado de 
fertilizantes.  Com a construção de 
três novos berços de atracação, o 
terminal terá um potencial de movi-
mentar até 16 milhões de toneladas 
anuais. O TUF terá assim quatro 
berços, sendo dois destinados para 
a importação de enxofre e fertili-
zantes, e os demais para a exporta-
ção de granéis sólidos. A decisão da 
Vale engloba o sistema ferroviário 

do estado, pois o acordo firmado 
com o governo envolve a expansão 
ferroviária, a aquisição de locomo-
tivas e vagões, a ampliação de pátios 
e a construção de terminais ferro-
viários. Segundo Murilo Ferreira, 
a maior integração da malha fer-
roviária permitirá a exportação de 
granéis agrícolas, principalmente 
açúcar e grãos, sendo que o princi-
pal aporte será realizado pela mine-
radora e os investimentos comple-
mentares, como armazéns, serão 
realizados pelos grupos parceiros. 

Outra obra importante, recente-
mente anunciada pelo governador, 
é a ampliação do primeiro trecho 
de duplicação da Rodovia dos Ta-
moios (SP-99), na área de planal-
to. A obra que se estenderia do km 
11,5 até o km 32,8, até a cidade de 
Paraibuna, será aumentada em 31,7 
km, até o trecho do alto da serra. A 
expectativa da administração esta-
dual é de que a licença prévia para a 
duplicação do primeiro trecho seja 
obtida em novembro e, em março, 
seja concedida a licença de insta-
lação para o início das obras, com 
prazo de entrega de 20 meses. A 
duplicação no trecho planalto será 

feita por meio de uma Parceria Pú-
blico Privada (PPP), com um custo 
previsto de R$ 780 milhões. 

O Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER) e a Desenvolvi-
mento Rodoviário S.A (Dersa) as-
sinaram convênio no valor de R$ 
1,5 bilhão que, além do valor da 
obra, inclui custos com desapro-
priações e compensações ambien-
tais. A licitação para a obra será 
feita em dois lotes e o cronograma 
prevê que em agosto seja feita a pri-
meira convocatória para audiência 
pública, sendo lançado o edital de 
pré-qualificação. Até a conclusão 
da primeira fase, programada para 
o final de 2013, o governo estadu-
al espera obter a licença ambiental 
para o segundo trecho da obra, na 
área de serra, cuja extensão é de 
21,4 km. O projeto integral, com-
posto de quatro fases, prevê um 
investimento de R$ 4,39 bilhões e 
pretende suprir a ausência de inte-
gração na região. A duplicação da 
rodovia é uma reivindicação antiga 
e se impõe, tanto pelo risco de aci-
dentes, como por seu papel de rota 
natural para o Porto de Santos. 

Por fim, o governo estadual final-
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mente iniciou as obras da expansão 
da Linha 5-Lilás do metrô, no trecho 
entre as estações Adolfo Pinheiro e 
Chácara Klabin, com o início da de-
sapropriação e demolição.  O trecho 
Largo Treze - Adolfo Pinheiro, que 
corresponde à primeira fase da am-
pliação da linha, teve as obras inicia-
das em setembro de 2009.  O plane-
jamento da obra prevê a operação 
de dois tatuzões na construção entre 
as estações Alto da Boa Vista e Água 
Espraiada, com dois túneis paralelos, 
e um megatatuzão que será emprega-
do na construção do túnel único que 
vai ligar a Avenida Bandeirantes até 
a Chácara Klabin. Com a expansão, a 
Linha 5 terá 11,5 km de extensão e 11 
estações, devendo entrar em operação 
em 2015. Com isso, o fluxo passará de 
atuais 205 mil para 600 mil usuários.

Outro convênio, desta vez com a 
Prefeitura de São Paulo, é a base do  
Programa de Desenvolvimento Viá-
rio da Zona Leste, visando oferecer 



as condições de infraestrutura neces-
sárias para a cidade receber o primeiro 
jogo da Copa do Mundo, no estádio 
do Corinthians, em Itaquera.  As obras 
devem começar no primeiro trimestre 
de 2012, com investimento estimado 
em R$ 470 milhões, de acordo com 
Alckmin. Caberá ao município R$ 105 
milhões de investimentos, enquanto 
o Tesouro do Estado investirá R$ 365 
milhões.  As principais obras serão 
feitas na Radial Leste, melhorando 
o acesso à Jacu Pêssego, com viadu-
to sobre estrada de ferro e passarelas, 
além de investimentos na Linha 11 da 
CPTM e na Linha 3 do metrô. A exi-
gência da Fifa  é de 50 mil passageiros 
hora/sentido no caso do trem, Com 
os investimentos a serem realizados, 
a capacidade oferecida será o dobro, 
de 114 mil hora/sentido. “Esse vai 
ser o legado importante em termos de 
transporte e de sistema viário para a 
Zona Leste de São Paulo, que tem uma 
população de quase 4 milhões de pes-

soas", afirmou o governador.
As obras de melhoria no complexo 

viário da Zona Leste são as seguintes: 
novas alças de ligação no cruzamen-
to da Av. Jacu Pêssego com a Av. José 
Pinheiro Borges (Nova Radial); nova 
avenida de ligação Norte - Sul, trecho 
entre a Av. Itaquera e a Av. José Pinhei-
ro Borges (Nova Radial), incluindo as 
transposições em desnível sobre as li-
nhas do Metrô e da CPTM;  nova ave-
nida, articulando a ligação Norte - Sul 
com a Rua Miguel Inácio Curi, junto à 
adutora da SABESP existente;  passa-
gem em desnível na Rua Dr. Luis Aires 
(Radial Leste), no trecho em frente às 
estações do Metrô e da CPTM;  ade-
quação viária no cruzamento da Av. 
Miguel Inácio Curi com a Av. Eng. 
Adervan Machado. 

A Dersa executará o projeto básico, 
a licitação e a execução do projeto de 
detalhamento construtivo, bem como 
gerenciamento, supervisão, obras bru-
tas, obras complementares e ambien-

tais, apoio às ações de desapropriações 
e interferências.

Por fim, outra ação governamental 
que irá alavancar  novos investimen-
tos no estado foi a criação da Região 
Metropolitana de São Paulo, formada 
por 39 municípios que agregam uma 
população de 22 milhões de habitan-
tes. A iniciativa permitirá o desen-
volvimento de projetos em conjunto, 
principalmente na área de habitação e 
saneamento. Será criado um Conselho 
de Desenvolvimento , com a participa-
ção das prefeituras e representantes do 
Governo do Estado, que será respon-
sável pela definição das prioridades. 
Os projetos serão executados com re-
cursos do Fundo de Desenvolvimento. 
Haverá ainda o Conselho de Desen-
volvimento e as Câmaras, para partici-
pação da sociedade civil. Será  criada 
também uma Agência de Desenvol-
vimento Metropolitano, instrumento 
estadual para fomentar as iniciativas 
empresariais na região. 

Em um único lugar, as principais soluçõEs 
para obras dE infraEstrutura do país.
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O presidente da Petrobras, José Sergio Ga-
brielli de Azevedo, apresentou no dia 27 de 
julho, em São Paulo, o Plano de Negócios 
da Companhia para o período 2011-2015. O 
evento contou com a participação de 400 em-
presários paulistas e foi organizado em parce-
ria com a Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo (FIESP) e de várias outras enti-
dades de classe.

O Plano de Negócios, aprovado pelo Conse-
lho de Administração da Companhia no dia 22 
de julho, prevê investimentos de US$ 224,7 bi-
lhões (ou R$ 388,9 bilhões) até 2015. Para a re-
gião Sudeste, estão previstos US$ 139,2 bilhões, 

PETROBRAS INVESTIRÁ  
US$ 224,7 BILHÕES ATÉ 2015

 S Investimento a se cumprir será o maior da história
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sendo que o estado de São Paulo, es-
pecificamente, deverá receber inves-
timentos de US$ 20,9 bilhões. Deste 
total, serão US$ 8,248 bilhões para 
Exploração e Produção, US$ 9,851 
para Refino, Transporte e Comercia-
lização e outros US$ 1,575 para Bio-
combustíveis, entre outros projetos.

De acordo com o presidente Ga-
brielli, o Brasil é o país que mais cres-
ce fora da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (Opep). 
O País é líder em termos de capaci-
dade de produção e desenvolvimento 
tecnológico. O presidente lembrou a 
relevância do Brasil nos últimos cin-
co anos para a indústria de petróleo 
mundial, já que o país responde atual-
mente por um terço das descobertas 
recentes em águas profundas. “Que-
remos duplicar as reservas provadas 
da Petrobras até 2020, mantendo o 
custo de descoberta em torno de dois 
dólares o barril. É um desafio grande, 
mas possível.”

Gabrielli falou ainda sobre os inves-
timentos no Estado do Rio de Janeiro. 
Segundo o Plano de Negócios 2011-
2015, a Petrobras investirá US$ 104,7 
bilhões. Somando os investimentos 
das empresas parceiras, esse número 
sobe para US$ 127,4 bilhões. 

“Temos duas premissas. A primei-
ra premissa fundamental é a de que 
não haverá uma nova capitalização 
para financiar os investimentos da 
Petrobras. A segunda é de que não 
ameaçaremos o grau de investimen-
to com o aumento do endividamen-
to da Petrobras. Consideramos que 
este plano, do ponto de vista finan-
ceiro é um plano viável, saudável e 
que mantém a companhia como in-
vestment green e que não vai diluir 
os nossos acionistas atuais”.

Gabrielli reconheceu que se tra-
ta de um plano ambicioso, mas as-
segurou que a proposta é técnica e 
financeiramente rentável. Entre as 
principais alterações no portfólio – se 

comparado ao plano anterior – estão, 
por exemplo, o acréscimo de US$ 
8,7 bilhões em investimentos em Ex-
ploração e Produção (E&P), devido 
principalmente ao aumento substan-
cial de importância do pré-sal. 

No total, o E&P receberá US$ 
117,7 bilhões. “Hoje o pré-sal repre-
senta 2% da produção da Petrobras 
e em 2020 corresponderá a 40,5% 
deste total”, justificou Gabrielli. Ele 
ressaltou ainda que serão investidos 
mais de US$ 4 bilhões por ano na 
busca por novas áreas exploratórias. 

O Plano de Negócios conta 
com 688 projetos com custo aci-
ma de US$ 25 milhões e mais de  
3 mil projetos com investimento in-
ferior a este valor. Segundo Gabrielli, 
“cerca de 34% desses projetos acima 
de US$ 25 milhões foram aprovados 
pela direção da Companhia antes de 
2009, e outros 50% antes de 2011. 
Com isso, pode-se afirmar que os pro-
jetos que compõem o Plano possuem 

Rua José João da Silva,98 - Vespasiano - MG   Fone (31) 3621.0566

Visite nosso site: 
www.monthiequipamentos.com.br

Empresa Certificada: ISO 9001

Nossos Equipamentos são  
certificados pela Falcão Bauer

FALCÃO
BAU E R

Alugamos Também:
• Blindagens para Poço de Visita  
• Blindagens para Guia de Estaca Prancha  
• Escoramento Contínuo  
• Escoramento Descontínuo  
• Pontaleteamento                                                                    

SEGURANÇA EM ESCORAMENTO DE VALAS BLINDAGENS MONTHI



100 / Grandes Construções

PETRÓLEO E GÁS

um grau de maturidade, conheci-
mento e aprovação interna muito 
significativos”. 

Entre os destaques do Plano, es-
tão a instalação de 19 grandes pro-
jetos de produção, com incremen-
to de produção de 2,3 milhões de 
barris de petróleo por dia de capa-
cidade. A Companhia prevê a per-
furação de mais de mil novos poços 
offshore, sendo 40% deles explora-
tórios e 60% para desenvolvimento 
da produção.

Para as áreas de Refino, Petroquí-
mica e Logística serão destinados 

mais de US$ 70 bilhões. A capaci-
dade de refino da Companhia será 
acrescida de 395 mil barris de pe-
tróleo por dia até 2015 e os investi-
mentos também serão direcionados 
para a conclusão do processo de 
modernização do parque de refino. 
“Em 2010 a importação líquida al-
cançou 5% da demanda total, e se 
não fizermos esse investimento em 
refino o País pode chegar em 2020 
com importação de 40%, o que 
representaria uma grande depen-
dência do mercado internacional”, 
lembrou o presidente da Petrobras. 

Gabrielli destacou ainda o papel 
fundamental da cadeia de fornece-
dores da Petrobras para que o Plano 
de Negócios da Companhia alcance 
seus objetivos. Entre os recursos 
necessários para o crescimento da 
produção estão a contratação de 
28 sondas a serem construídas no 
Brasil até 2020, com conteúdo na-
cional superior a 65%. O presidente 
ressaltou que cerca de 255 mil for-
necedores diretos e indiretos deve-
rão ser impactados pelo Plano de 
Negócios da Companhia nos próxi-
mos anos.

PETROBRAS FACILITARÁ 
CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES 

A Petrobrás decidiu facilitar o processo de cadas-
tramento dos seus fornecedores. Falando para po-
tenciais fornecedores de bens e serviços, Fernando 
Magalhães, gerente de cadastro de fornecedores da 
Área de Materiais da Petrobras, explicou as condicio-
nantes para se tornar um prestador de serviços para 
a Petrobras. “Estamos trabalhando para simplificar 
o processo de cadastramento.Temos feito modifica-
ções crescentes, como tornar o sistema de informáti-
ca mais robusto”.

XX SergioXGabrielli:X
planoXambicioso
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cimento 
pode atingir 97% da 
capacidade produtiva 
em 2011

Produção de

A venda de cimento no Brasil continua aquecida e deve ter 
atingido 5,4 milhões de t em junho desse ano, de acordo 
com os dados do Snic, sindicato que reúne os produto-
res do setor. Esse volume representa um crescimento 

de 11,5% em relação ao mesmo período de 2011, ou seja, o merca-
do interno está comprando mais o insumo do que no ano passado. Se 
as estimativas do sindicato forem comprovadas, bateremos um novo 
recorde de vendas em 2011, atingindo um consumo de 65 milhões 
de toneladas até o final do ano. Com isso, a indústria brasileira terá 
atingindo incríveis 97% de sua capacidade de produção, que é de 67 
milhões de toneladas. Com tal métrica, fica difícil não validar que esta-
mos vivenciando um ciclo de consumo histórico. 

Os dados do Snic indicam que o primeiro semestre desse ano tam-
bém foi bem movimentado, totalizando vendas de 30 milhões de to-
neladas ou 7,8% de aumento em relação ao mesmo período de 2010. 
Nos últimos 12 meses, fechados em junho desse ano, as vendas tota-
lizaram 61,3 milhões ou 11% de incremento em relação aos 12 meses 
anteriores. Resumidamente: o peso do segundo semestre se fez valer, 
confirmando que estamos operando com incremento acima de 10%.

Apesar do crescimento nas vendas e da alta ocupação da capacida-
de produtiva, o sindicato afasta a possibilidade de não termos como 
atender a demanda interna. Isso porque os fabricantes continuam si-
nalizando a ampliação de sua produção, inclusive com novas plantas. 
Os produtores trabalham com a expectativa de crescimento de 10% 
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ao ano até 2016 no consumo. Como 
os projetos em andamento dariam ao 
Brasil uma capacidade de produção 
de 100 milhões de toneladas dentro 
de cinco anos, a contar de 2011, a 
indústria nacional teria margem para 
atender a demanda do País. 

Nos dados consolidados até março 
desse ano, o Snic aponta que a Região 
Sudeste continua como maior produ-
tora de cimento do País, com pratica-
mente 50% dos cerca de 14,3 milhões 
de toneladas apuradas entre janeiro e 
março. Minas Gerais é o maior pro-
dutor, respondendo por 23% de toda 
a produção nacional no trimestre. 
Esse volume seria quase duas vezes o 
volume produzido por toda a Região 
Centro-Oeste. São Paulo responde 
pela segunda colocação, com 14,6% 
da produção consolidada no trimes-
tre, sendo o Paraná o terceiro maior 
produtor, com praticamente 10% do 
volume nacionalmente produzido. 

O Snic também mapeia o perfil dos 
consumidores de cimento no primei-
ro trimestre do ano. Na média bra-
sileira, os revendedores respondem 
por 54,5% do consumo. No segundo 

posto estão os consumidores indus-
triais, que teriam consumido 30% do 
volume produzido. Nesse rol, o sindi-
cato inclui concreteiras, produtores 
de fibrocimento, produtores de pré-
moldados de concreto, fabricantes de 
artefatos de concreto e produtores de 
argamassa. Os consumidores finais 
representariam os 14,5% e são repre-
sentados por construtoras e emprei-

teiras, prefeituras e órgãos públicos e 
estatais. 

No Sudeste, a relação entre reven-
dedores e consumidores industriais 
é mais equilibrada, com os primeiros 
respondendo por 53% da produção 
regional, enquanto os consumidores 
industriais responderiam por 37,5% 
do volume consumido. Dentro do 
mercado industrial, as concreteiras 
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representaram 64% do volume consu-
mido no Sudeste, que demandou pra-
ticamente a metade da produção de 
cimento no Brasil entre janeiro e mar-
ço. Quase um quarto do volume con-
sumido de cimento no Sudeste (24%) 
foi puxado por esse segmento. Com 
isso, acreditamos que essa indústria 
merece uma avaliação mais de perto, 
de forma a identificar seus gargalos e 
antecipar problemas. Ou ainda mais: 

trata-se de um mercado importante 
para os fabricantes de equipamentos e 
para quem oferece novas tecnologias. 

Embora pequenas consumidoras 
quando comparadas a outros seto-
res, as prefeituras nordestinas são 
um mercado à parte. A Região con-
sumiu um quinto da produção de ci-
mento apontada no Sudeste, mas as 
prefeituras nordestinas, em seu con-
junto, consumiram mais do que suas 

correspondentes em Minas Gerais, 
São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito 
Santo. Os governos municipais nor-
destinos compram mais diretamente 
do que no Sudeste? Finalmente, de 
acordo com os dados do Snic, de 
janeiro a março desse ano, a forma 
mais usual de despacho do cimen-
to produzido são os sacos (70%). A 
produção despachada a granel fecha 
as opções. 
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As enquetes semanais da revista Grandes Construções 

têm o objetivo de conhecer o ponto de vista de seus leito-

res a respeito de temas relevantes para o setor. Muitos dos 

quais são polêmicos, resultando no confronto de idéias, o 

que consideramos salutar para o setor, uma vez que é da 

discussão que nascem o esclarecimento, o entendimento e 

a visão privilegiada das questões. 

Como em toda enquete, os resultados das pesquisas 

que realizamos não tem valor científico. Tampouco con-

cordamos sempre com eles. No entanto, entendemos que 

devemos dar-lhes atenção, na medida em que expressam 

as opiniões dos nossos leitores, suas preocupações e ansie-

dades, até mesmo antecipação de tendências do mercado. 

Isso foi o que aconteceu, por exemplo, com as enque-

tes que publicamos nesta edição sobre “Indústria Cimen-

teira” e “Estruturas Metálicas”.  Sabemos, com base em 

matérias realizadas anteriormente, que algumas das mais 

representativas empresas desses setores vêm realizando 

expressivos investimentos para ampliar sua capacidade de 

produção. Entendemos que tais investimentos têm varia-

dos prazos da maturação e que muitos, só agora, começam 

a apresentar resultados que se traduzem em um melhor 

atendimento às demandas do mercado. 

Mas como prova de respeito aos nossos leitores e em 

consideração às suas preocupações, reproduzimos aqui 

sua percepção sobre a capacidade de produção deste setor, 

sobretudo sua preocupação com o risco de um “apagão” 

do abastecimento. 

Não concordamos, necessariamente, com as opiniões 

aqui retratadas, mas achamos que eles devem ser analisa-

das pela cadeia da indústria da construção, no sentido de 

melhorar, cada vez mais, seu desempenho. 

Desde que iniciamos a publicação dessas enquetes, 2 

mil leitores já responderam espontaneamente os 20 temas 

propostos. Esta é uma amostragem significativa. A revista 

Grandes Construções é porta-voz das empresas e das enti-

dades setoriais para divulgação de suas ações. Sendo assim, 

se coloca à disposição daqueles que queiram divulgar infor-

mações de interesse do mercado. 

O_LEITOR_FALA!_LÍDERES_
SETORIAIS_COMENTAM_OPINIÕES!

Opinião do leitor

Infelizmente a estrutura metálica não é usada em edificações no Brasil, ao con-
trário de países como EUA e Reino Unido. Enquanto no Brasil edifícios estruturados 

em aço não tem sequer 1% de market share, nos EUA atinge 58,5% e no Reino 
Unido 74%.

A média de produção de estruturas metálicas nos últimos 3 anos aqui no Brasil 
foi de 1,1 milhão de toneladas, incluindo obras de todos os portes. Entretanto, 

desse total, apenas 25% delas foram reconhecidas pelo cliente como estruturas 
de qualidade esperada. Conclusão: 75% delas servem de contra-exemplo ao uso, 

retardando o desenvolvimento de mercado.

Alexandre_L._Vasconcellos

Construção metálica
A pesquisa semanal da revista Grandes Construções 

constatou que o mercado de construção metálica pode 
atingir novos patamares de crescimento. O segmento de 
obras industriais é o mais demandante desse tipo de cons-
trução, de acordo com 81% dos respondentes, somente 
12% indicaram as obras de infraestrutura pesada e 7% 
apontaram a obras de aeroportos e construção de estradas.



Editorial

Indústria cimenteira
A exemplo do Estado do Ceará, outros 
Estados também deverão ter a sua 
capacidade de produção de cimento 
operando no limite até o final de 2011?

Opinião do leitor

Acredito que com maior apoio dos governos locais alia-
dos a alguns incentivos fiscais a serem concedidos e menor 

pressão dos órgãos ambientais, isso possa num "futuro" 
próximo ser minimizado. Porém cabe salientar que não se 
implanta uma nova fábrica em menos de 30 meses e uma 

expansão como essa demanda mais de 15 meses. Devemos 
levar em consideração o valor do investimento (acima de 

U$$ 150,00/ton a instalar), que uma nova planta abaixo de 
1 milhão de toneladas anuais é economicamente inviável 
pela média de preço dos últimos 10 anos levando pois o 
baixo valor agregado do cimento atrelado ao alto valor 

do transporte rodoviário faz com que o produto consiga 
atender bem apenas um raio de 300 km da planta.

Renato_T._S._Guariglia

A falta de cimento bem como de vergalhões de aço 
não se dá por excesso de procura ou problemas estrutu-

rais, mas, no sentido de forçar um aumento de preços

Dr._Rinaldo_Maciel_de_Freitas

Acredito que vocês, competentes como são, têm infor-
mações sobre as ampliações de fábricas, construção de 

novas linhas de produção, certo? Têm noção dos prazos? 
Se não tem, que vergonha soltar uma reportagem desta. 
Qual o conhecimento de vocês com relação à expansão 

da indústria fabricante de cimento ?

Fabio

A revista Grandes Construções 
publicou em sua edição número 8 
entrevista com Marcelo Chamma, di-
retor Comercial da Votorantim, sobre 
a indústria cimenteira no Brasil. Na 
entrevista, Chamma falou sobre os 
investimentos previstos na amplia-
ção da capacidade de produção da 
empresa. Recente notícia publicada 
no jornal Diário do Nordeste, toda-
via, trouxe o tema de volta para o 
centro das discussões, informando 
que a capacidade de produção da 
indústria cimenteira no Estado do 
Ceará chegará ao limite até o final 
do ano, segundo o Sindicato que re-
presenta o setor no local.

A revista Grandes Construções ques-
tionou os seus leitores sobre o tema. 
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Um oferecimento de:

Participe do maior e mais completo evento da América Latina de soluções 
em concreto para toda a cadeia da construção civil

Apoio Parceiros de Mídia 
Internacional

Local

Agência Oficial 
de Viagens

Realização

Cia.Aérea Oficial:

Novo
LocaL

31 DE AGOSTO  
A 2 DE SETEMBRO 
dia 31 - 11h às 20h 
dias 01 e 02 - 10h às 20h

 
CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES
São Paulo - Brasil

AINDA MAIS COMPLETO

• Mais de 500 expositores nacionais e internacionais
• 46% maior que a edição anterior
• 5º Concrete Congress: 150 palestras simultâneas sobre 
 os principais desafios da construção civil
  Habitação e Infraestrutura
  Normalização, Qualidade e Competitividade
  Industrialização da Construção
  Capacitação e Qualificação Profissional

  Construção Sustentável

mais informações: 11 4689.1935 • concrete@concreteshow.com.br

www.concreteshow.com.br
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A construção imobiliária e a de estradas 
saem na frente quando a questão é reci-
clagem de resíduos. Essa é a opinião dos 
leitores da Grandes Construções. Para 53% 
deles, a área imobiliária é quem mais re-
cicla. Outros 29,5% apontam as estradas 
como maior fonte de reciclagem. As áreas 
de saneamento e construção pesada apa-
recem como lanternas.

Opinião do leitor

Apesar de a Resolução CONAMA determinar o gerencia-
mento dos resíduos da construção civil, com apresentação 
de projetos de gerenciamento por parte das construtoras 

e legislação específica por parte dos Municípios, bem 
como locais apropriados para destinação destes, isto não 
tem acontecido. Os municipios, em sua maioria, ignoram 

totalmente a determinação da resolução e a reciclagem ou 
reaproveitamento tem acontecido em escala muito pequena 

por empresas que, em busca de certificações de qualidade, 
buscam desenvolver em seus quadros uma conciencia de 

não desperdicio e reaproveitamentos.

Rogerio_dos_Santos

Na verdade ainda são projetos inexpressivos e 
somente utiliza-se nas bases e subbases. Sou um 

apoiador deste processo que por falta de incentivo, 
conscientização e conhecimentos dos que executam 

obras. Já estudei muito sobre isso e preparei um 
projeto, mas não tive oportunidade de colocá-lo em 

prática ainda. Acredito muito que possamos utilizar os 
agregados reciclados, brita e areia em peças premolda-
das sem carater estrutural, tijolo ecológico, contrapisos 

, etc.. Também se pode trabalhar com concretos com 
borracha, pet e agregados reciclados de demolição.

Rubens_Benbassat

Construção imobiliária recicla mais

Opinião do leitor

Acredito que as avaliações deveriam ser mais técnicas feita por profissionais com 
conhecimento da obra que estão avaliando, e avaliar os contratos de forma geral e 
não somente aqueles itens que favorecem o Estado. Avaliar também a origem dos 

problemas encontrados, pois muitas vezes os problemas estão fora dos contratos e 
estes apontam como causa a execução da obra.

Anibal_Cardozo_Alves

O TCU é órgão de assessoria da comissão de orçamentos do congresso, em resu-
mo, se a comissão não aprovar o relatório o TCU tem que alterar. Afim de não ocorrer 

paralizações ao longo das obras sugiro que, previamente ao edital, seja analisado 
os documentos da licitação. Se for preciso mudar, muda antes do edital. Durante 

a execução da obra os aditivos sejam analisados tbém pelo TCU. Para agilidade é 
razoável implantar um representante do TCU nos órgãos (Dnit, Infraero, Valec, etc).

Paulo Fraga

Angelo_Carlos_Bettin

Os Tribunais de Contas ajudam ou atrapalham nos projetos 
de infraestrutura do Brasil? Essa foi uma das perguntas de 
nossas enquetes semanais. Para os leitores da Grandes Cons-
truções, edição online, a resposta deu empate técnico: 55% 
deles acredita que o TCU, TCE e TCM prejudicam. Um terço 
de todos os respondentes avalia que eles prejudicam e ain-
da agem politicamente. Para 20%, eles prejudicam causando 
atrasos. E para 5,5%, o prejuízo acontece, mas é necessário. 

Mas, atenção: para 45% dos leitores, os Tribunais não só aju-
dam como deveriam ser ainda mais rigorosos.

A capacitação técnica dos Tribunais para avaliar as obras de in-
fraestrutura foi outro tema destacado na enquete. Para 75% dos 
leitores, as instituições não estão preparadas, sendo que 60% dos 
respondentes acreditam que esse é um dos problemas mais sérios 
envolvendo os Tribunais e as obras de infraestrutura. 

Tribunais de conta na mira do leitor da Grandes Construções



Um oferecimento de:

Participe do maior e mais completo evento da América Latina de soluções 
em concreto para toda a cadeia da construção civil

Apoio Parceiros de Mídia 
Internacional

Local

Agência Oficial 
de Viagens

Realização

Cia.Aérea Oficial:

Novo
LocaL

31 DE AGOSTO  
A 2 DE SETEMBRO 
dia 31 - 11h às 20h 
dias 01 e 02 - 10h às 20h

 
CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES
São Paulo - Brasil

AINDA MAIS COMPLETO

• Mais de 500 expositores nacionais e internacionais
• 46% maior que a edição anterior
• 5º Concrete Congress: 150 palestras simultâneas sobre 
 os principais desafios da construção civil
  Habitação e Infraestrutura
  Normalização, Qualidade e Competitividade
  Industrialização da Construção
  Capacitação e Qualificação Profissional

  Construção Sustentável

mais informações: 11 4689.1935 • concrete@concreteshow.com.br

www.concreteshow.com.br

Concrete2011-visitantes-210x280mm-p.indd   1 28/06/11   17:42



112 / Grandes Construções

AGENDA 2011

POR UM TRANSPORTE LIMPO E 
SUSTENTÁVEL

Em sua 17ª edição, a Semana de Tecnologia 
Metroferroviária, a ser realizada de 13 a 16 de 
setembro, no Centro de Convenções Frei Ca-
neca, em São Paulo (SP), tem como proposta 
reunir técnicos, entidades, empresas e órgãos 
públicos municipais, estaduais e federais para 
discutir novas tecnologias do setor de transpor-
tes no Brasil e no mundo. O encontro tem ainda 
o propósito de promover o debate de estraté-
gias de investimentos, tanto para o transporte 
de passageiros como para o de cargas.

O evento, promovido pela Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos do Metrô de São Pau-
lo (AEAMESP), justifica-se pela constatação de 
que, para que o Brasil desponte como uma das 
lideranças no cenário global, são necessários 
maiores investimentos em infraestrutura, prin-
cipalmente em sistemas estruturantes sobre tri-
lhos, para organizar o transporte, a mobilidade 
e a acessibilidade em suas principais cidades.

“O Futuro está nos Trilhos – Os caminhos 
para o desenvolvimento” é o tema principal da 
17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. Por 
meio deste tema, os organizadores do encontro 
buscarão mostrar a importância da união dos 
esforços dos governos, da indústria, das ope-
radoras, das entidades de classe, dos profis-
sionais da área tecnológica e dos cidadãos 
brasileiros na construção de um novo País, 
com projetos metroferroviários e de in-
fraestrutura, para serem implantados a 
curto, médio e longo prazo.

Nesta edição do evento, serão apre-
sentados vários trabalhos técnicos, 
desenvolvidos por profissionais e por 
empresas, abordando novas tecno-
logias nas áreas de engenharia 
civil e de sistemas, bem como 

novos modais de transportes que atualmente 
estão sendo discutidos e implantados no País: 
Monotrilhos, VLTs e TAV, proporcionando o in-
tercâmbio de conhecimentos.

Nos painéis de debates estarão em pauta: 
as políticas públicas e sua integração; a impor-
tância do planejamento urbano nas cidades; os 
projetos sustentáveis na ocupação do solo; as 
diversas ações e soluções para a preservação 
do meio ambiente; os investimentos permanen-
tes no setor de transporte público sobre trilhos, 
nas cidades e na ligação entre elas, com trens 
regionais ou de longo percurso; a logística in-
tegrada no transporte ferroviário de carga e 
passageiros e a expansão da malha metrofer-
roviária no Brasil.

“Procuraremos mostrar para a sociedade 
organizada, órgãos de governo e agentes fi-
nanceiros a importância de se considerar, no 
cálculo da taxa de retorno dos investimentos, 
também os ganhos das externalidades moneti-
záveis”, afirma José Geraldo Baião, presidente 

da AEAMESP.
Em paralelo à 17ª Semana de Tecnologia Me-

troferroviária, será realizada a Metroferr 2011, 
feira de exposição de produtos e serviços de 
empresas do setor, que mostrará o que há de 
mais moderno na área de transporte público 
sobre trilhos.

A 17ª Semana de Tecnologia Metroferro-
viária tem o patrocínio da Alstom e apoio de 
entidades como a CPTM, Metrô-SP, Instituto de 
Engenharia, Sindicato dos Engenheiros do Es-
tado de São Paulo, Governo do Estado de São 
Paulo, Associação Brasileira da Indústria Ferro-
viária, entre outras.  

Mais informações pelo telefone  
(11) 3284-0041, pelo email aeamesp@
aeamesp.org.br, ou pelo site http://semana.
aeamesp.org.br/17/default.aspx  
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TRACBEL,
eleita pela terceira vez consecutiva

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

Maiores da revista EXAME 2011.

Presente em 10 estados
e no Distrito Federal.

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

Reprodução dos Anuários Melhores e Maiores da revista EXAME 2009, 2010 e 2011.

Distribuidor autorizado:
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0
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0
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BRASIL

AGOSTO 
AEROINVEST 2011 - Fórum Nacional 
de Investidores em Aeroportos. Dias 29 e 
30 de agosto, no Hotel Blue Tree Premium 
Morumbi, em São Paulo (SP). Promoção: 
Viex-Americas. 

INFO
Tel.: (11) 5051-6535
E-mail: atendimento@vxa.com.br 
Site: www.viex-americas.com.br 

3º WORLD CUP INFRASTRUCTU-
RE SUMMIT - Será a terceira edição do 
encontro para discutir assuntos relacionados 
à infraestrutura para a Copa do mundo de 
2014 no Brasil. 

INFO
Tel.: (11) 5051-6535
E-mail: atendimento@viex-americas.com.br
Site: www. viex-americas.com.br

Setembro
GLOBAL INFRASTRUCTURE FÓ-
RUM. Dias 1 e 2 de setembro, no Centro 
de Exposição Imigrantes, em São Paulo (SP). 
O tema central do evento são os investi-
mentos para um desenvolvimento rápido 
e eficaz para projetos de infraestrutura no 
Brasil e em outros países da América Latina. 

INFO
Tel.: (11) 4689-1935
Fax .: (11) 4689-1926
E-mail : contato@globalforum-infra.com.br
Site: www.globalforum-infra.com.br/index.php

Outubro 
II CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE MEIO AMBIENTE SUBTERRÂ-
NEO.  De 4 a 6 de outubro, no Centro 
Fecomércio de Eventos em São Paulo (SP). 
Evento internacional técnico-científico com 
enfoque especializado e exclusivo no meio 
ambiente subterrâneo. Promoção da As-
sociação Brasileira de Águas Subterrâneas 
(Abas) e Acqua Consultoria. 

INFO
Tels/Fax .: (11) 3868 0726
E-mail : cimas@abas.org
Site: www.abas.org/cimas 

7ª CONGRESSO BRASILEIRO 
DE RODOVIAS E CONCESSÕES 
– CBR&C. De 24 a 26 de outubro, no 
Bourbon Cataratas Convention Resort, 
em Foz do Iguaçu (PR). Paralelamente ao 
congresso acontece a 7ª Exposição Interna-
cional de Produtos para Rodovias – Brasvias 
201. Promoção da Associação Brasileira de 
Concessionárias de Rodovias – ABCR.

INFO 
Tel.: (19) 3368-4100, (19) 7809-7006
E-mail: contato@cbrcbrasvias.com.br
Site: www.abcr.org.br/Conteudo/Secao/7/
cbr+c+e+brasvias.aspx

Novembro 
TRANSPOQUIP 2011.  De 22 a 24 de 
novembro, no Pavilhão Azul do Expo Center 
Norte, em  São Paulo (SP). Promovido pela 
Associação Brasileira de Municípios, o evento, 
focado em infraestrutura, tem o objetivo de 
discutir o papel das cidades na gestão do 
trânsito. O tema do seminário será Responsa-
bilidades e Atribuições Municipais na Gestão 
do Trânsito. Organização: Real Alliance.

INFO 
Tel.: (11) 3263 1124
E-mail: egom@assessoriadeimprensa.com.br
Twitter: www.twitter.com/egom_assessoria
Site: http://www.transpoquip.com.br/

2ª EXPO URBANO 2011. Feira e con-
ferência para espaços urbanos estéticos, con-
fortáveis e seguros. De 22 a 24 de novembro, 
no Expo Center Norte – Pavilhão Azul,  São 
Paulo (SP). Acontece paralelamente à Trans-
poQuip 2011. A Expo Urbano é uma feira 
e conferência para o desenvolvimento da 
estética, conforto, segurança e bem-estar nos 
espaços urbanos. O foco está em espaços 
públicos ao ar livre, incluindo ruas, praças, 
parques, jardins, parques infantis, instalações 
desportivas, praias, áreas de lazer e estacio-
namento. Organização:  Real Alliance. 

INFO
Tel.: (21) 2233 3684
Fax .: (21) 2516 1761
E-mail: info@real-alliance.com
Site: www.expo-urbano.com.br / 
www.expo-estadio.com.br

EXPO ESTÁDIO 2011. De 22 a 24 de 
novembro, no Pavilhão Azul, Expo Center 
Norte, São Paulo (SP). Acontece paralela-

mente à TranspoQuip 2011. A Expo Estádio, 
uma feira e conferência para design, 
construção, equipamento e gestão de 
estádios e instalações esportivas, terá lugar 
em paralelo à Expo Urbano 2011. Os temas 
principais são design, construção, equipa-
mento e operação de estádios e instalações 
esportivas. Organização: Real Alliance.

INFO
Tel: (21) 2233 3684
Tel / Fax: (21)  2516 1761
E-mail: info@real-alliance.com
Site: www.expo-estadio.com/br/about.html

INTERNACIONAL
Setembro
XXIV CONGRESO MUNDIAL DE 
CARRETERAS. De 26 a 30 de setembro, 
no Centro Banamex, cidade do México. 
Organização: World Road Association, SCT, 
Associação Mexicana de Engenharia de Vias 
terrestres (Amivtac), Vivir Mejor.

INFO
E-mail: rfelix@aipcrmexico2011.org
Site: http://aipcrmexico2011.org

Outubro 
11TH BICES - Beijing International Cons-
truction Machinery Exhibition & Seminar.  
De 18 a 21 de outubro, no Pequim Jiuhua 
Centro Internacional de Exposições, em 
Pequim (China). 

INFO
Tel: + (86) - (10) -88075716
Fax: + (86) - (10) -68030747
Site: http://www.e-bices.org/

ECOBAT MARSEILLE 2011 – Feira da 
Construção Ecológica e Sustentável.  De 21 a 
23 de outubro, no Parque de Exposições de 
Marseille (Parc Chanot Marseille), Sala 3. O 
evento apresenta soluções para a construção 
com alto desempenho ambiental. Questões 
como eficiência energética, materiais verdes, 
energias renováveis e saúde são alguns dos 
temas apresentados.

INFO
Tel.: 01 45 56 09 09
Fax : 01 44 18 99 00
E-mail: contact@salon-ecobat.com
Site: www.salon-ecobat.com
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