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A pesar da incerteza mundial que ainda existe, a Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) 
prevê boas perspectivas para este ano que acaba de começar. 

De acordo com o informe Balanço Preliminar das Economias 
da América Latina e o Caribe 2012, a região experimentará uma 
aceleração de seu crescimento econômico, alcançando uma expansão 
de aproximadamente 3,8%. 

Cabe citar que, segundo o organismo internacional, a região 
fi nalizou 2012 com uma expansão de seu produto interno bruto de 
3,1%, maior que o crescimento mundial esperado (2,2%), apesar de 
que menor que o 4,3% obtido em 2011. 

Segundo o relatório, Argentina e Brasil, que representam 41,5% 
do PIB regional, voltarão a ser em 2013 um importante motor do 
crescimento regional. A previsão é de que registrem taxas de 3,9% 
e 4%, respectivamente. Ambas as nações tiveram crescimento baixo 
durante o ano passado, de 2,2% no caso argentino e de 1,2% no 
caso brasileiro. 

Por sua vez, o Panamá foi a economia mais destacada da região 
durante 2012, com uma previsão de crescimento 10,5%, seguido 
pelo Peru (6,2%), Chile (5,5%) e Venezuela (5,3%). No entanto, 
as maiores contrações foram registradas pelo Paraguai, San 
Cristóbal y Nieves e Jamaica, com quedas de 1,8%, 0,8% e 0,2%, 
respectivamente. Em conjunto, a América Central cresceu 4,2%, a 
América do Sul 2,7 % e o Caribe 1,1%.

O país foco da nossa edição, a Colômbia, tem uma previsão de 
crescimento de aproximadamente 4,5%, impulsionada pela atividade 
de mineração e por um ambicioso programa de investimento em 
moradia e infraestrutura. Inclusive, como o leitor poderá comprovar 
nesta edição da Construção Latino-Americana, a nação colombiana 
está emersa em um programa de concessões viárias de mais de US$27 
bilhões, referentes à mais de oito mil quilômetros.

As boas perspectivas econômicas vão acompanhadas também de 
boas expectativas no setor da construção, tentando colocar em dia 
a infraestrutura latino-americana. O Chile prevê um aumento nos 
investimentos do setor de 7,3%, a Costa Rica prepara projetos 
de lei para melhorar sua infraestrutura, o Equador começa o ano 
anunciando super-rodovias, o Peru continua com sua rede de metrô 
em crescimento –e existem previsões de um crescimento de cerca de 
10% no setor-, entre outros exemplos. 

Não há dúvidas, o panorama é promissor. Basta esperar e aproveitar 
as oportunidades.

Cristián Peters 
Editor Construcción Latinoamericana
KHL Group Américas
T. +56-2-28850321 / C. +56-9-77987493
Los Militares 5620, of 909. Las Condes, 
Santiago, Chile
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as onze principais companhias 
construtoras do Chile: SalfaCorp, 
Socovesa, Besalco, Claro Vicuña 
Valenzuela (CVV), Echeverría 
Izquierdo, Ingevec, Ingeniería 
y Construcción Sigdo Koppers 
(ICSK), Moller y Pérez-Cotapos 
(MPC), Conpax, Desco e Mas 
Errázuriz, A informação foi 
divulgada pelo jornal local El 
Mercurio. Cabe destacar que esse 
valor representa um aumento 
de 40% em relação aos cerca de 
US$5 bilhões registrados no fi nal 

de 2011.
A SalfaCorp lidera a 

lista das construtoras com 
aproximadamente US$1,6 
bilhão contratados até setembro 
de 2012 na área de engenharia 
e construção, uma cifra que 
representa um avance de 20% 
em comparação com as de um 
ano atrás. Na sequência estão a 
ICSK, empresa que apresenta 
um backlog de US$1,1 bilhão 
(até dezembro de 2012) e 
Besalco, com US$975 milhões 

Construtoras chilenas 
possuem contratos 
de US$ 7 bilhões 

PANAMÁ A indústria 
da construção panamenha 
tem sido um dos setores 
que demonstrou uma 
das maiores taxas de 
crescimento em 2012. 
Segundo informações da 
Câmara Panamenha da 
Construção, o crescimento 
registrado em 2012 é 17% 
maior que o registrado 
em 2011, com relação às 
permissões para construção.

As obras do governo 
alcançaram mais que o 
orçado e os investimentos 
governamentais 
alcançaram US$15 bilhões, 
aproximadamente. Por sua 
vez, os investimentos feitos 
pelo setor privado foram de 
cerca de US$1,2 bilhão, que 
somado leva a um total de 
mais de US$16 bilhões.

A maior parte dessas 
construções se encontra no 
Distrito Capital, Colón, San 
Miguelito, David, Chorrera 
e Arraiján, que concentram 
95% das construções do 
Panamá.

Espera-se que o ritmo de 
crescimento da construção 
continue em alta para 
2013, a pesar de que, 
segundo estimativas, o 
ritmo registrado em 2012 
não será mantido, por mais 
que o investimento seja 
sustentado. 

 EM DESTAQUE
em contratos até o final do 
terceiro trimestre.

Infraestrutura
Cabe destacar que, segundo 

dados da Câmara Chilena 
da Construção (CChC), o 
investimento em construção 
crescerá 7,3% em 2013.  ■

Peru amplia linhas do 
metrô de Lima
Um investimento total de 
pouco mais de US$5,3 
milhões será utilizado para a 
construção da Linha 2 da Rede 
Básica do Metrô de Lima – 
Sistema Elétrico de Transporte 
Massivo de Lima e Callao, que 
unirá o distrito limenho de Ate 
com a província constitucional 
de Callao, e o trecho da Linha 
4, que chegará ao aeroporto 
internacional Jorge Chávez.

O investimento será 
destinado à infraestrutura, 
gastos gerais, estudos, utilidade 
e Imposto Geral às Vendas 
(IGV).

Desse valor, cerca de US$4,1 
bilhões correspondem à Linha 
2 e pouco mais de US$1,2 
bilhão à Linha 4.

Também abrange 
a construção de 
aproximadamente 27 
quilômetros de túnel e 
27 estações de passageiros 

na Linha 2, além de oito 
quilômetros de túnel e oito 
estações na Linha 4.

O projeto oferecerá altos 
padrões de serviço e segurança. 
O método construtivo para 
os túneis considera o uso de 
máquinas TBM (Tunelling 
Boring Machine), o que 

evita os sistemas construtivos 
tradicionais (trincheira aberta 
ou vala), reduzindo o impacto 
na cidade. ■

U ma carteira de projetos 
de US$7 bilhões 
para os próximos 24 

a 36 meses é a que possuem 

Após a inauguração de sua 
primeira linha de metrô em 2011, 
o país busca aumentar o alcance 
desse meio de transporte.

Esse montante supera em US$2 
bilhões o registrado no final de 
2011.
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MARÇO
12-13 / Feicon
São Paulo, Brasil
www.feicon.com.br

19-21 / Brazil Road Expo
São Paulo, Brasil
www.brazilroadexpo.com.br

25-27 / IAPA e outros
Miami, EUA
www.iapa-summit.info

ABRIL
4-7/ Construexpo
Caracas, Venezuela
www.construexpo.com.ve

15-21 / Bauma
Munique, Alemanha
www.bauma.de

MAIO
8-11 / Expo Hormigón
Santiago, Chile
www.expohormigon.cl

  AGENDA

Costa Rica agiliza 
investimento em 
infraestrutura 

Nacional de Investimento em 
Infraestrutura, que contém 
uma lista de obras que a Costa 
Rica precisa para dentro dos 
próximos 25 anos e que serão 
escolhidos de acordo com a 
urgência.

Segundo a presidente 
Chinchilla, o atual sistema 
de concessão de obra pública 
impede o governo de colocar 
em vigor os projetos que são 
do interesse do país, devido 
à deficiências, que no final 
encarecem as obras contratadas. 

POSTOS FRONTEIRIÇOS
Outro passo importante 
que o país está dando em 
termos de infraestrutura é a 
modernização de seus postos 

fronteiriços com Nicarágua 
e Panamá, que abrange a 
privatização de Peñas Blancas, 
Paso Canoas, Tablillas e 
Sixaola durante este ano, como 
complemento à privatização 
de aeroportos (Liberia e 
Juan Santamaría), e portos 
marítimos (Caldera e o futuro 
novo porto para contêineres 
em Limón), como também as 
alfândegas.  ■

De acordo com o anunciado 
pela presidente da Costa Rica, 
Laura Chinchilla, um plano 
especial tornará mais rápido os 
processos de investimento em 
infraestrutura pública. Dessa 
forma, o governo pretende 
melhorar as condições do país 
nessa área.

Este mês serão apresentados 
dos projetos de lei. O 
primeiro pretende reformar 
a normativa com relação à 
contratação administrativa 
que afeta a tomada de 
decisões na execução 
dos fundos disponíveis 
para o investimento em 
infraestrutura. 

O segundo projeto que 
será apresentado é o Plano 

Equador investirá em 
‘super-rodovias’

de viagem entre as principais 
cidades em um país onde as 
cargas se transportam quase 
que exclusivamente pelas 
estradas.

Também informou que o 
investimento em obras viárias 
superou os US$7,6 bilhões nos 
9.200 km de vias construídas e 
em execução.

Neste último ano, o governo 
contratou seis projetos, que 
teriam uma duração de quatro 

anos. Para esses projetos foi 
feito um investimento de cerca 
de US$136 milhões em 775 
quilômetros aproximadamente.

De acordo com o 
subsecretário, o investimento 
em obras viárias superou os 
três governos anteriores juntos.  

Entre os projetos 
governamentais mais 
emblemáticos estão a rota 
Manta (Equador)-Manaus 
(Brasil) que une o Oceano 
Pacífico com o Atlântico. 
Cabe citar a Troncal da Serra, 
da Amazônia e a Rota do 
Spondylus, que percorre o 
perfil litorâneo e tem uma 
extensão de 1000 km. ■

HAITI O Banco 
Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) 
aprovou uma doação de 
US$17,5 milhões para 
ajudar o Haiti na reabilitação 
da infraestrutura de 
transporte, destruída pela 
passagem do furacão Sandy.

Com tempestades e 
inundações, a rede viária da 
região também foi atingida.

O valor será utilizado para 
a remoção de escombros, a 
reparação de vias, pontes e 
valas, e a estabilização de 
ladeiras. 

 EM DESTAQUE

Segundo informações 
anunciadas pelo subsecretário 
de Obras Públicas e Transporte, 
Iván Sempértegui do Equador, 
em 2013 terá início a 
construção de “super-rodovias” 
no país, obras que contarão 
com um orçamento de cerca de 
US$10 bilhões.

Essas vias rápidas permitirão 
encurtar as distâncias, dar 
maior segurança à circulação 
veicular e reduzir o tempo 

O governo apresentará dois 
projetos de lei.

O país conta com um orçamento 
de cerca de US$10 bilhões.
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Líder Mundial em Tecnologia de Pavimentação de Concreto

RUAS E CALÇADAS EM CONCRETO   ❘   AUTO-ESTRADAS E PISTAS DO AEROPORTO   ❘  MEIO FIO E SARJETA   ❘   TRILHAS RECREATIVAS
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GOMACO CORPORATION EM IDA GROVE, IOWA, EUA

info@gomaco.com   ❘   www.gomaco.com

Programem-se agora para visitar as duas mais importantes Feiras de Construção em 2013, a World of Concrete e a Bauma! A 
GOMACO mal pode esperar para mostrar as mais recentes inovações de nossa linha de produtos e sistemas de controle, incluindo 
GOMACO’s G+ Connect  para a GHP-2800 em pavimentação rodoviária e de aeroportos. A GHP-2800, com o novo sistema G+ 
de controle, disponível em vários idiomas, exclusivo da GOMACO, estará em exibição na World of Concrete em Las Vegas, 
Nevada, EUA e na Bauma em  Munique, Alemanha. Teremos nossos especialistas em pavimentação de moldes deslizantes no 
estande, prontos para conversar com sobre seus próximos projetos, sobre pavimentação sem linha guia e suas necessidades de 
equipamentos de construção. Quando fizer os planos para visitar qualquer uma das exposições, informe-nos enviando um e-mail 
para info@gomaco.com. 

Stand C5144
no Central Hall

05-08 fevereiro de 2012

Stand 1210/3, Área Externa F12
Munich Trade Fair Center

15-21 abril de 2013

Irrigação e canais

Irrigação e canais Canais  Versatilidade da Commander III
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 EM DESTAQUE 
CTLA. Já foi confirmada 
a data para a segunda 
Conferência International de 
Guindastes e Transportes 
para a América Latina, que 
será realizada no dia 4 
de junho e sua sede será, 
novamente, o Hotel Tívoli, 
em São Paulo, Brasil. 

O evento é considerado 
imperdível para executivos 
da indústria, que em 
um único dia terão a 
oportunidade de assistir 
conferências de alto nível, 
participar de uma rede de 
intercâmbio de informação e 
discutir as melhores práticas 
do setor.

KHL Group 
adquiriu o CEWEF
A empresa KHL Group, 
fornecedora de informação 
de construção internacional 
e editora da Construção 
Latino-Americana, adquiriu, 
no final de 2012, os direitos 
para a realização do evento 
Construction Equipment 
World Economic Forum 
(CEWEF), que antes era 
realizado pela empresa 
Groeneveld Group, especialista 
em manutenção automática e 
sistemas de segurança.

A KHL planeja continuar 
desenvolvendo o evento com as 
mesmas bases estabelecidas pela 
Groeneveld durante os últimos 
cinco anos, mas também 
pretende expandir o tema 
para atrair um espectro mais 
amplo de público da indústria 
da construção. Por essa razão, 
o fórum terá um novo nome: 
International Construction 

World Economic Forum 
(ICWEF).

O próximo evento 
acontecerá em Amsterdã, 
na Holanda, em novembro 
deste ano. Estará composto 
pela conferência, uma entrega 
de prêmios e um jantar de gala 
em homenagem aos principais 
projetos de construção no 
mundo todo. Cabe destacar 
que a Groeneveld será um dos 
patrocinadores principais da 
edição.

O programa da ICWEF 
incluirá projeções e 
oportunidades no setor da 
construção, gestão de projetos e 
execução de projetos de sucesso, 
como também tecnologia de 

equipamentos e gestão 
de ativos. Por sua vez, os 
prêmios ICWEF serão 
concedidos aos projetos 
que demonstrem 

excelência em sua gestão e 
execução. 

James King, diretor geral 
do grupo KHL, destacou que 
“durante os últimos cinco 
anos, a Groeneveld estabeleceu 
a CEWEF como uma 
conferência de alta qualidade 
e um evento de geração de 
contatos para a indústria de 
equipamentos. A aquisição 
por parte da KHL Group nos 
permitirá levar ao seguinte 
nível, ampliando seu brilho 
e sua consolidação como um 

APEX será realizada 
em Amsterdã em 2014
Mudança de sede. A oitava 
versão da exibição de 
plataformas aéreas, APEX, 
será realizada em Amsterdã, 
Holanda, de 24 a 26 de junho 
de 2014. Cabe lembrar que o 
evento geralmente era realizado 
em Maastricht. Segundo os 
organizadores, a mudança de 
cidade e de data, aumentará 
o número de visitantes e 
dará ao show uma cara mais 
internacional.

O lugar do encontro será 

no centro de exposições RAI, 
o qual, além de ser de nível 
internacional, permitirá ao 
evento aproveitar de um espaço 
exterior mais amplo. 

Além disso, a mudança de 
data para junho permitirá 
que a APEX seja realizada 
paralelamente com a Exposição 
Internacional de Locação (IRE, 
por sua sigla em inglês) e a 
convenção anual da Associação 
Europeia de Locação (RAI, por 
sua sigla em inglês).

A APEX e a IRE serão 
realizadas nas salas adjacentes 
pertencentes ao mesmo recinto 
de feiras. Os visitantes da 
APEX terão acesso livre para 
a IRE, e vice-versa. A APEX 
se beneficiará com o aumento 
do número de visitantes, tanto 
próprios da convenção  como 
da IRE, que atraem diversas das 
maiores empresas de locação da 
Europa.

International Construction
World Economic Forum

ICWEF

INCORPORATING CEWEF

  

verdadeiro lugar de encontro 
para executivos de alto nível de 
todos os grupos interessados 
na indústria da construção no 
mundo todo”.
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ESTÍMULOS. O 
ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, anunciou em 
dezembro novas medidas 
que pretendem estimular o 
setor da construção civil no 
Brasil. A ideia é promover o 
financiamento habitacional e 
reduzir o custo da construção 
de novas moradias.

Entre as medidas anunciadas 
estão a redução do Regime 
Especial de Tributação de 6% 
a 4% sobre o faturamento; 
a diminuição dos custos 
trabalhistas; a concessão de 
créditos com juros menores; 
e a anulação, por um tempo 
indeterminado, do pagamento 
de 20% do valor da folha de 
pagamentos como aporte 
ao Instituto Nacional de 
Segurança Social (INSS).

Os incentivos fiscais 
obrigarão o governo a 
renunciar anualmente a cerca 
de R$2,8 bilhões (US$1,4 
bilhão) em arrecadação 
impositiva.

A expectativa, segundo 
o ministro, é de que essas 
medidas estimulem a 
formalização das contratações 
no setor. Segundo Mantega, 
a indústria da construção 
responde por 7,7 milhões de 
empregos diretos, gerando 
receita salarial de R$ 31 
bilhões (aproximadamente 
US$14,7 bilhões). 

 EM DESTAQUE

A presidente brasileira 
Dilma Rousseff   
anunciou a intenção 

do governo de construir cerca 
de 800 novos aeroportos no 
país, medida que pretende 
melhorar a defi ciente 
infraestrutura de transporte 
do país e, também, estimular a 
economia. Segundo estimativas, 
o gigante latino-americano 
cresceu apenas 1% durante 
2012, o que vem a somar ao 
moderado desempenho do ano 
anterior, quando o PIB do país 
se expandiu 2,7%.

“O Brasil é um país 
continental, não precisamos 
apenas de ferrovias. E algumas 
pessoas no Brasil só podem se 
deslocar em avião. Queremos 
que as cidades de mais de 100 
mil habitantes tenham um 
aeroporto a 50 km ou, no 

máximo, 60 km de distância”, 
afirmou Rousseff, durante 
uma reunião com membros da 
associação empresarial francesa, 
Medef.

Segundo a Empresa Brasileira 
de Infraestrutura Aeroportuária, 
existem 66 aeroportos 
comerciais em funcionamento, 
que entre janeiro e setembro 
tiveram um fluxo de 144 
milhões de passageiros, entre 

Portos receberão investimentos 
de US$25,6 bilhões
O governo brasileiro 
anunciou uma carteira de 
investimentos de R$54,2 
bilhões (aproximadamente 
US$25,6 bilhões) até 2017 para 
a modernização de seus portos. 

O plano, que pretende expandir 
o investimento privado no setor, 
reduzir os custos de operação e 
aumentar a eficiência, prevê um 
investimento de R$31 bilhões 
(cerca de US$15,2 bilhões) 
em 2014 e 2015 e o restante 
a partir de 2016 e até o ano 
seguinte.

Uma das medidas do plano 
é criar um novo regulamento 
para os portos com o objetivo 
de eliminar barreiras e agilizar 
os processos de locações e 

esses, 130 milhões eram para 
voos domésticos.

O transporte aéreo no Brasil 
cresceu mais de 120% na 
última década, quando mais de 
30 milhões de pessoas saíram 
da pobreza e começaram a 
viajar de avião pela primeira 
vez. ■

Governo construirá 
800 novos aeroportos 

as licenças ambientais, além 
de reorganizar o setor e a 
integração logística entre 
transportes. “Queremos 
expandir os investimentos em 
base a uma parceria entre o 
setor privado e o público e 
queremos que isso aconteça 
por meio do aumento do 
movimento de carga”, afirmou 
a presidente Dilma Rouseff. 
Cabe lembrar que os portos 
movimentam 95% do comércio 
exterior do Brasil.

Entre os portos designados 
para reformas de modernização 
estão o de Santos, Rio de 
Janeiro, Paranaguá, Porto 
Alegre, Espírito Santo, Itaqui, 
Pecém e Suape.  ■

O transporte aéreo no Brasil 
cresceu mais de 120% na última 
década.

Entre os portos designados 
para a modernização estão 
o de Santos, Rio de Janeiro, 
Paranaguá, Porto Alegre, Espírito 
Santo, Itaqui, Pecém e Suape. 
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CHINA O gigante asiático 
retomou a construção da 
que será a maior central 
nuclear do mundo. As obras 
tinham sido interrompidas 
após o desastre nuclear de 
Fukushima, no Japão, há 
quase dois anos.

A nova central atômica, 
localizada na cidade litorânea 
de Rongcheng, adotará 
medidas de segurança 
desenvolvidas pela China e 
entrará em funcionamento 
no final de 2017, informou 
a Companhia de Energia 
Nuclear da Baía de Shidao 
de Shandong, filial do Grupo 
Huaneng da China.

O reator, desenvolvido de 
forma independente pela 
Universidade Tsinghua da 
China, terá características 
de “segurança inerente” e 
“segurança nuclear passiva”, 
que definem o conceito de 
quarta geração. Segundo 
o comunicado, essas 
características permitirão que 
a central possa ser fechada 
de forma segura em caso 
de uma emergência, sem 
provocar a fusão do núcleo do 
reator ou uma fuga massiva 
de material radioativo.

Os investimentos para a 
construção serão de cerca de 
3 bilhões de yuanes (cerca de 
US$475 milhões), terá uma 
capacidade de geração de 
200 MW, informou a agência 
oficial chinesa Xinhua.

De acordo com um livro 
sobre a política energética 
da China, publicado pelo 
governo em outubro de 
2012, o país contava até 
então com 15 unidades 
geradoras de energia nuclear 
em funcionamento, com uma 
capacidade instalada total 
de 12,54 GW, e outras 26 
unidades em construção que 
agregarão outros 29,24 GW.

 EM DESTAQUE

um barco pirata, entre outras 
atrações. Incluirá também uma 
praia artificial de 5 mil m2 com 
tobogãs gigantes à beira de 
um mar de água doce, sob um 
imenso teto de vidro.

EUA terá edifício em espiral
O escritório de arquitetura 
Bjarke Ingels Group (BIG) 
–com sede em Copenhagen, 
Dinamarca, e Nova Iorque, 
Estados Unidos- é o 
responsável por uma nova 
Torre de Observação de 128 
metros de altura, que terá uma 

superfície de 6.500 m² no 
centro de Phoenix, Arizona, 
Estados Unidos. Desde o 
edifício será possível aproveitar 
de umas das mais espetaculares 
vistas das montanhas da região 
e do pôr do sol. O prédio, 
encarregado pela empresa 
Novawest, pretende ser um 
ponto de atração turística para 
estrangeiros e nativos.

A edificação, conhecida 
como The Pin, será construída 
em base a um alto núcleo de 
concreto armado com uma 
esfera espiral ao ar livre em sua 

China possuirá o maior 
prédio do mundo

parte superior, lugar ao qual 
será possível alcançar por meio 
de três elevadores panorâmicos 
que serão instalados. A 
esfera terá espaços flexíveis 
de exibição e de lazer, o que 
oferecerá aos visitantes uma 
vista privilegiada de 360° da 
cidade e dos programas da 
torre ao subir ou descer dentro 
da mesma.

A Novawest planeja dar 
início à construção da torre 
de US$60 milhões em agosto 
de 2013 para que o projeto 
possa estar terminado antes 
do campeonato de futebol 
americano Super Bowl 2015, 
que será jogado no estádio da 
Universidade de Phoenix, em 
Glendale. ■

 Janeiro-Fevereiro 2013 Construção Latino-Americana

A capital da província 
de Sichuan, Chengdu, 
metrópole de 14 

milhões de habitantes localizada 
no sudeste da China, em breve 
contará com o maior edifício 
do mundo, o Global Centre, 
um paralelepípedo de 100 
metros de altura, 500 metros de 
comprimento e 400 metros de 
largura, com um espaço interior 
que equivale a 20 óperas de 
Sydney (Austrália), segundo 
anunciaram autoridades da 
cidade. 

O complexo, construído 
pela promotora local China 
Exhibition and Travel Group, 
terá escritórios, salas de 
conferências, um complexo 
universitário, dois centros 
comerciais, dois hotéis cinco 
estrelas, um cinema Imax, uma 
“aldeia mediterrânea”, uma 
pista de patinação sobre gelo e 

A superfície total do edifício 
será de 1,7 milhões de m2 
(quase três vezes a superfície 
do Pentágono dos Estados 
Unidos). A previsão é de que 
esteja terminado em abril.   ■

O edifício terá uma superfície total de 1,7 milhões de m2 e estará 
terminado em abril. 

A previsão é de que a 
torre, de US$60 milhões, 
comece a ser construída 
em agosto de 2013.
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o terreno do complexo que a 
Volvo CE tem em Pederneiras, 
mas será administrada de 
forma independente e se 
dedicará, exclusivamente, para 
máquinas da marca chinesa 
SDLG (Shandong Lingong 
Construction Machinery). 

Os trabalhos na nova fábrica 
já começaram e espera-se que 
a produção comece em  2013. 
Durante o primeiro ano de 
funcionamento, está prevista 
a fabricação de 120 unidades 
de escavadeiras sobre esteiras, 
modelos LG6150E, LG6210E, 
LG6225E e LG6250E, as 
quais abrangem categorias de 
peso de 13,8 toneladas a 24,3 
toneladas. 

Esse investimento na 
produção local ajudará a 

reduzir os prazos de entrega, 
entre outros benefícios. 
Enquanto que, o novo 
organismo legal SDLG América 

KWH Pipe concede licença no Brasil
O grupo finlandês KWH 
Pipe Ltd. Concedeu à 
brasileira Armco Staco S.A 
Industria Metalúrgica (o maior 
fabricante de tubulações de 
aço ondulado para drenagem 
e barreiras de contenção 
metálicas para rodovias na 
América Latina) uma licença 
exclusiva para a fabricação e 
comercialização de tubulações 
Weholite no Brasil. A linha 
que consiste em tubulações de 
polietileno de alta densidade 
(PEAD), juntas e peças 
especiais.

Entre as características 
dessas tubulações está sua 
disponibilidade de diâmetro 
interno de até 3.500 mm. 
A Armco Staco planeja 
inicialmente oferecer um 
diâmetro interno de até 3.000 

SDLG fabricará 
escavadeiras no Brasil

 EM DESTAQUE
POWERSCREEN A 
empresa, ligada ao grupo 
Terex, lançou um novo 
britador de impacto móvel, a 
XH320X. 
O novo britador de impacto 
móvel XH320X foi projetado 
pensando no sucesso 
do XH320 no setor das 
pedreiras e a reciclagem.  A 
máquina possui uma pré-
peneira hidráulica totalmente 
independente que vai 
melhorar a eliminação de 
finos e reduzirá os custos de 
desgaste da câmara para o 
cliente. 
A capacidade da tremonha 
também foi aumentada com 
a adição de extensões que 
também podem ser dobradas 
hidraulicamente para seu 
transporte.

O novo XH320X inclui um 
transportador de extensão 
completa, perfeito para 
pedreiras, e um alimentador 
embaixo da caixa opcional 
para tarefas de reciclagem 
de materiais, entre os quais 
pode haver aço. 

Além disso, contém um 
transportador dobrável.

mm. A tubulação tem sido 
utilizada de forma ampla no 
mundo todo em aplicações 
de serviços de baixa pressão/
gravidade com água potável, 
águas pluviais, águas residuais 
e vários outros líquidos. As 
peças fabricadas pela Weholite 
são desenhadas para funções 
especiais, como caixas de 
inspeção, depósitos de retenção 
de águas e, inclusive, unidades 
individuais para o tratamento 
de água residual doméstica em 
regiões remotas.

As concessionárias da 

A Volvo Construction 
Equipment (Volvo CE) 
anunciou a construção de uma 
nova instalação no Brasil, que 
se dedicará exclusivamente à 
fabricação de equipamentos 
SDLG. Esse novo investimento, 
de aproximadamente US$10 
milhões, estará sob uma nova 
companhia independente, 
chamada SDLG América 
Latina.

A nova instalação dividirá 

Entre os equipamentos que a companhia 
produzirá no país está a LG6210E.  

As concessionárias da KWH 
Weholite contam com operações 
de fabricação em outras nove 
instalações na Europa, Ásia, 
África e América Latina (Brasil 
e Chile).

KWH Weholite contam com 
operações de fabricação em 
outras nove instalações na 
Europa, Ásia, África e Latino-
América (Brasil e Chile). 
A companhia também tem 
fábricas próprias.  ■

Latina fornecerá apoio às 
operações da marca, clientes 
e distribuidores em toda a 
América Latina. ■
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 EM DESTAQUE
JCB A JCB começou a 
fabricar a retroescavadeira 
4CX nas novas instalações 
da empresa no Brasil. A 
máquina é comercializada 
no país desde 1996 e 
tem grande aceitação no 
mercado.

Segundo Nei Hamilton, 
diretor comercial da JCB, o 
fato é parte da estratégia 
pré-definida pela empresa 
para aumentar as linhas 
de produtos fabricados no 
Brasil. Hamilton garante que 
é um equipamento muito 
versátil e que pode ser 
utilizada perfeitamente em 
atividades onde já se utiliza 
pás carregadeiras de médio 
porte. 

Ammann na maior refi naria 
da América Latina
Nove rolos compactadores 
ASC 100 da marca suíça 
Ammann operam, desde 
agosto na terraplanagem 
da construção da Refinaria 
Premium I, em Bacabeira 
no Maranhão, uma das 
principais obras em 
andamento do país. 

O ASC 100 é o primeiro 
rolo compactador vibratório 
da marca Ammann vendido 
no Brasil pela BMC - Brasil 
Máquinas de Construção.  
O equipamento utilizado 
nas obras da Premium I 
é um equipamento de 10 
toneladas, tem sistema 
de tração diferenciada 
para um posicionamento 
mais aproximado do solo, 
oferecendo mais estabilidade 
durante os trabalhos.

Durante a fase de 

terraplenagem, serão cerca 
de 26 milhões de m³ de terra 
movimentada. A conclusão 
dos trabalhos está prevista para 
meados de janeiro. 

A conclusão da refinaria, 

que será a maior de petróleo 
da América Latina e a quinta 
do mundo, está prevista para 
o final de 2018, podendo ser 
entregue inclusive no segundo 
semestre de 2017. ■

Linden Comansa no Maracanã
O “Consórcio Maracanã 
Rio 2014”, composto pelas 
construtoras Odebrecht 
Infraestrutura e Andrade 
Gutierrez -responsável pela 
reforma do estádio Maracanã-, 
está utilizando quatro 
guindastes torre 21 LC 400 
do fabricante espanhol Linden 
Comansa, que possuem 
capacidade de carga máxima de 
18 toneladas.

Os guindastes foram 
montados com comprimento 
de lança de 70 metros, 
fato que permite alcançar 
todo o perímetro da obra. 
A função dos guindastes, 
até o momento, tem sido 
principalmente a montagem 
da estrutura metálica das 
arquibancadas, apesar de que 
mais para frente também 
ajudarão na montagem dos 
cabos de aço do teto, que 
cobrirá 96% das cadeiras.

O guindaste mais baixo 
foi montado a uma altura 
auto-estável de 36,3 metros, 
enquanto que a mais alta 

mede 52,8 metros. Os quatro 
equipamentos pertencem à 
empresa locadora Roll-Lift 
Latin America, formada após a 
aquisição da Rino Movimento 
de Cargas pela holandesa Roll-
Lift. 

O novo estádio Maracanã, 
que terá capacidade para quase 
79 mil espectadores, deverá 
estar terminado em fevereiro de 
2013, quatro meses antes que 

sedie seu primeiro campeonato, 
a Copa das Confederações da 
FIFA. Na sequência sediará não 
apenas a Copa do Mundo de 
Futebol de 2014, mas também 
as cerimônias de inauguração e 
encerramento das Olimpíadas 
de 2016. ■

Os quatro equipamentos 21 
LC 400 pertencem à empresa 
locadora Roll-Lift Latin America.

O ASC 100 é o primeiro rolo vibro-compactador da 
marca Ammann vendido no Brasil pela BMC.
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PAÍS EM FOCO

ou internacional, algo que, hoje em dia, 
se torna uma ferramenta fundamental 
para poder complementar o investimento 
público. A debilidade institucional e o 
entorno regulatório tem tornado essa tarefa 
um dos principais desafios. 

É nesse contexto que, em novembro de 
2011, aconteceu a criação da ANI, com o 
objetivo de fortalecer a institucionalidade e 
profissionalizar e acelerar o desenvolvimento 
das Parcerias Público Privadas (PPP), 
esperando elevar o setor da infraestrutura 
a padrões internacionais de eficiência. 
Uma das metas impostas é que um projeto 
comum desenvolva sua etapa de atividades 
de pré-construção em um ano, cinco anos 
para a construção e quinze anos de operação 
e manutenção. 

Por outro lado, explica Andrade, “está 
sendo melhorado o entorno regulatório 

Com um importante défi cit em sua infraestrutura de 

transporte, o país está agilizando as concessões viárias. 

Reportagem de Cristián Peters.

é considerada, por especialistas, insuficiente 
para um país da magnitude da Colômbia e 
que, hoje, é considerada uma das maiores 
economias da região. 

O país deve se preparar para grandes 
desafios. Cabe lembrar os recentes Tratados 
de Livre Comércio fechados com Canadá, 
Estados Unidos, União Europeia e EFTA 
(Suíça, Liechtenstein, Islândia e Noruega).

Segundo cifras de especialista, para 
poder adequar sua infraestrutura, fechar 
a lacuna e atender as metas que impõe o 
desenvolvimento econômico, o país deveria 
investir pelo menos 3% do PIB.

REGULAMENTAÇÃO
Um aspecto importante no atraso da 
infraestrutura na Colômbia tem sido 
a incapacidade do Estado de atrair o 
suficiente capital privado, seja nacional 

Colômbia fortalece 
sua infraestrutura
A infraestrutura viária da Colômbia 

deixa muito a desejar, inclusive, 
segundo o último ranking do 

Fórum Econômico Mundial, o país está 
localizado na posição 129, de um total de 
142 países. Atualmente, não é somente caro 
e exige muito tempo o fato de transportar 
mercadorias do interior do país às costas ou 
fronteiras, mas as vezes se torna impossível. 
Inclusive, em alguns casos, é mais barato a 
exportação de bens da costa colombiana para 
a China que do interior do país até o porto. 

Essa situação é a herança de várias décadas 
de escassos investimentos em infraestrutura 
de transporte que apenas alcançou, excluindo 
a infraestrutura urbana, uma média de 
0,8% do PIB entre 2001 e 2009, cifra que 
aumentou a 1,25% em 2010 e 2011.

Segundo explica Luis Andrade, presidente 
da Agência Nacional de Infraestrutura 
(ANI), “historicamente, na Colômbia, 
apenas tem sido investido 1% do PIB nesse 
item. Isso, junto com as passadas ondas 
invernais, tem deixado em evidência que a 
Colômbia carece de um maior investimento 
em infraestrutura viária”. Essa porcentagem 
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através de quatro medidas fundamentais: 
(1) a promulgação da Lei de Parcerias 
Público Privadas (lei 1508 de 2012) para 
facilitar o ingresso de capitais privados ao 
setor da infraestrutura de transporte; (2) as 
mudanças no Código de Procedimento Civil 
para facilitar as expropriações de prédios, 
(3) a criação da Autoridade Nacional de 
Licenças Ambientais (ANLA), para facilitar 
o trâmite das mesmas, e (4) a formulação 
do projeto de lei que busca aclarar e 
agilizar os procedimentos para as Consultas 
Prévias com comunidades minoritárias na 
Colômbia”.

Ao mesmo tempo, o executivo explica 
que estão sendo promovidas ativamente as 

oportunidades de investimento para atrair 
capital privado, nacional e estrangeiro, 
para complementar os investimentos na 
infraestrutura de transporte. 

PLANEJAMENTO
Segundo anuário estatístico do Ministério 
de Transporte da Colômbia, até dezembro 
de 2010, o país contava com 203 mil 
quilômetros de rede nacional, dos quais 
7.956 quilômetros foram pavimentados 
pelo INVIAS (Instituto Nacional de Vias – 
licitações públicas) e 5.680 quilômetros pela 
ANI (PPPs ou concessões).

A Fundação para a Educação Superior e 
o Desenvolvimento (Fedesarrollo, por sua 
sigla em espanhol)  –centro de investigação 
econômica e social privada e sem fins 
lucrativos-, prevê que o país requer investir 
anualmente, até 2020, 3,1% do seu PIB 
em infraestrutura de transporte (estradas, 
ferrovias e portos). “Vinte por cento do 
investimento deve ser utilizado para fechar 
a lacuna existente e 80% para responder 
ao acréscimo esperado da demanda pelos 
serviços que presta a infraestrutura. O 
investimento em vias deveria destinar 
cerca de 70% a estradas pavimentadas. A 
distribuição entre expansão de capital e 
manutenção deveria ser de 40% a 60%. 
O anterior implica um crescimento 
significativo em infraestrutura de transporte, 
já que o número de vias pavimentadas 
aumentará de 12.979 quilômetros em 2009 Luis Andrade, presidente da Agência Nacional de Infraestrutura da Colômbia.
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para 44.335 quilômetros em 2020. O fluxo 
dos portos cresceria 49% entre os mesmos 
anos da comparação anterior, ao passar de 
2.058 TEU para 2.068 TEU. Por sua vez, as 
ferrovias ativas aumentariam apenas 3,1% 
entre 2009 e 2020, o que pode ser explicado 
principalmente pelas condições específicas 
que deve cumprir este tipo de investimento 
em infraestrutura”, informa a fundação em 
seu relatório mensal de novembro de 2012.

E a Colômbia está trabalhando. Segundo 
conta Andrade, a ANI está desenvolvendo 
a Quarta Geração de Concessões Viárias, 
um programa de mais de US$27 bilhões 
em investimentos, com o qual se pretende 
intervir mais de 8 mil quilômetros de vias 
nacionais (quase 50% do total de 17 mil 
quilômetros de vias nacionais que tem o 
país). A ideia é conceder aproximadamente 
25 contratos em um prazo de 18 meses. 
“Os projetos serão concedidos por meio 
de licitações públicas e serão financiados 
totalmente pelo capital privado, que 
recuperará seu investimento através de 
pagamentos por disponibilidade, financiados 
por pedágios e futuras vigências”, comenta o 
executivo.

Durante o ano passado, foram realizadas as 
primeiras seis licitações com o processo de 
pré-classificação de proponentes. A licitação 
dos outros projetos acontecerá de abril a 
outubro deste ano, com o objetivo de ter 
todos os projetos concedidos até abril de 
2014.

A meta é clara: aumentar o investimento 
a 3% do PIB.

PRÓXIMOS PROJETOS
Durante o desenvolvimento e implantação 
da Quarta Geração de Concessões viárias 
na Colômbia,  a Agência Nacional de 
Infraestrutura (ANI) publicou em seu 
site www.ani.gov.co, os memorandos 
informativos sobre os projetos que estão 
prestes a ser licitados.

Os projetos são: Girardot-Puerto Salgar-
Honda; Mulaló-Loboguerrero; Perimetral 
del Oriente de Cundinamarca; e Cartagena-
Barranquilla-Circunvalar de la Prosperidad.

Os documentos têm o objetivo de 
proporcionar informação preliminar e 
indicativa dos projetos a grandes investidores 
e outros interessados para que avaliem os 
mesmos, além de outras audiências com o 
intuito de conhecê-los. Da mesma forma, 
foram preparados com base em informação 
coletada pela ANI e seus assessores. Os 
documentos não deverão ser exaustivos nem 
deverão ser usados como base para a tomada 
de decisões por parte dos investidores e 
interessados.

Portanto, os investidores interessados 
deverão fazer seus próprios estudos e análises 
técnicas, comerciais e financeiros dos 
projetos para tomar suas próprias decisões 
e conclusões sobre participar de um futuro 

Kits disponíveis  
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Segundo o anuário estatístico do ministério 
de transporte da Colômbia, até dezembro de 
2010, o país contava com 203 mil quilômetros 
de rede nacional.
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www.wirtgen-group.comROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES

Não perca a maior frota de sempre do Wirtgen Group na bauma, com mais de 90 objetos 
expostos. As 29 estreias mundiais ilustram, mais uma vez, a notável capacidade inovadora e 
presença do Wirtgen Group. À sua espera estará uma superfície de exposição emocionante, 
que oferece  conhecimentos profundos e perspectivas surpreendentes.

INNOVATIVE SOLUTIONS 
FOR ROAD AND MINERAL 
TECHNOLOGIES

bauma 2013 · Neue Messe München · Freigelände, Stand F10.1010, F10.1011/1012, F11.1110/1, F11.1111/1 · 15. - 21. April 2013
Mo. - Fr.: 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Sa.: 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr, So.: 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr · www.wirtgen-group.com/bauma

processo de seleção. 
A ANI espera definir os vencedores das 

licitações até o começo do segundo semestre 
de 2013.

AEROPORTOS
Mas nem tudo é infraestrutura viária. No dia 
24 de dezembro, a ANI iniciou sua operação 
no setor aeroportuário com a adjudicação da 
consultoria para a estruturação do Aeroporto 
de Barranquilla e dos terminais El Edén, de 
Armenia; Benito Salas Vargas, de Neiva; 
Guillermo León Valencia, de Popayán; y 
Santa Ana, de Cartago.

A empresa que realizará os estudos de 
viabilidade e as estruturações técnica, 
financeira e legal para o terminal de 
Barranquilla e para os outros quatro 
aeroportos é a Unión Temporal 
Estructuración Aeropuertos, composta pela 
mexicana AFH Consultores y Asociados 
Sociedad Civil (60%), a colombiana 
Estructuras en Finanzas S.A. (30%) e a 
espanhola Aertec Ingeniería y Desarrollos 
S.L.U. (10%). Os estudos terão um valor de 
US$870 mil e um prazo de 16 meses.  ■

COMPOSIÇÃO DA INVESTIMENTO EM 
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE
(MILHÕES DE PESOS COLOMBIANOS - 2010)
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 Construção robusta com grandes dimensões 
 Grande flexibilidade através de compatibilidade
  Acionamento rotativo com grande rendimento 
 Montagem rápida, transporte facilitado

Perfuratrizes Liebherr 
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Viva o 
Progresso.
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Recinto ao ar livre 809-813

Pavilhão A4, Stand 115 

15 a 21 de Abril em Munique

O Grupo

Full Page.indd   1Full Page.indd   1 1/22/2013   9:21:38 AM1/22/2013   9:21:38 AM



Somente a Astec tem o sistema patenteado Double Barrel Green System.

USINAS DE ASFALTO

A Astec é o líder do mercado na América do Norte,  
o maior mercado do mundo em pavimentação de asfalto.

 As usinas portáteis pré-entubadas e pré-programadas da  
       ASTEC são realmente 100% portáteis

As usinas da ASTEC estão aptos para funcionar com até 50% de  
 reciclagem

O sistema de mistura quente de asfalto patenteado pela ASTEC  
 produz uma mistura quente de asfalto sem aditivos caros

As peças e serviços de suporte da ASTEC estão disponíveis em  
 todas as regiões do mundo 

ASTEC
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U m projeto que está avançando 
fi rmemente nas mãos do governo 
da Colômbia é a construção da 

Ruta del Sol (Rota do Sol, em português), 
uma rodovia de duplo sentido de 1.070 
quilômetros de extensão, que unirá o centro 
do país com o litoral caribenho e que exige 
um investimento de cerca de US$2,6 bilhões.

Essa rodovia, também conhecida como 
Ruta Nacional 45, é uma das estradas mais 
importantes do país, devido ao fato de 
que conecta Bogotá, a capital colombiana, 
com as principais cidades portuárias, como 
Cartagena, Santa Marta e Barranquilla, 
todas com alto valor turístico e importantes 
portos para a exportação e importação de 
mercadorias.

A estrada vai melhorar a conectividade e 
pretende reduzir os tempos de viagem entre 
o centro do país e a costa caribenha, o que 
gerará um maior fluxo veicular e aumentará 
a concorrência dos setores de exportação 
que transportam carga por essa rodovia, 

já que assim que esteja terminada por 
completo, fará com que o tempo de viagem 
diminua 37,5%, passando de 16 a 10 
horas, reduzindo os custos de combustíveis, 
lubrificantes, pneus e manutenção.

A Rota do Sol também cruza uma região 
que concentra cerca de 70% do PIB do 
país, considerada a coluna vertebral da 
Colômbia, fato pelo qual será também 
melhorada a conectividade não apenas de 
norte a sul, mas também beneficiará outras 
regiões longínquas.

Devido à magnitude e importância 
estratégica da Rota Nacional 45, o governo 
considera a rodovia como o principal 
projeto de infraestrutura da Colômbia e, 
atualmente, é classificada como o maior 
desenvolvimento de infraestrutura de 
estradas do continente.

No geral, a Rota do Sol é considerada a 
reabilitação, expansão e readequação de mais 
de 993 quilômetros de estradas existentes e 
um novo trecho que será construído, de 
aproximadamente 78 quilômetros. 

Com o objetivo de levar o projeto adiante, 
em 2011, o governo colombiano através da 
nova Agência Nacional de Infraestrutura 
(ANI) antes conhecida como Instituto 
Nacional de Concessões (INCO, por sua 
sigla em espanhol) entregou a rodovia em 
concessão dividida em três setores. 

SETOR 1
O primeiro setor compreende os 78 
quilômetros de construção -e está nas mãos 
do Consórcio Vial Helios-, que abrange 
desde a localidade de Villeta até Puerto 

Um panorama sobre o 

avanço do maior projeto 

viário da América Latina e 

que exige um investimento 

de cerca de US$2,6 

bilhões. Reportagem de 

Harvey Beltrán.

A Rota do Sol

Ponte sobre a fenda Varelas, obra do 
Consorcio Helios. 

O Setor 2 está sob a responsabilidade do 
consórcio Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, 
composto pelas empresas Odebrecht, Episol e 
CSS Constructores.
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Salgar, no departamento de Cundinamarca.
Segundo a empresa, esse trajeto é o mais 

complexo por se tratar da construção de uma 
rodovia nova em plena área montanhosa. 
Esse trecho busca reduzir a distância entre 
Bogotá e o rio Magdalena, diminuindo 25 
quilômetros, e o tempo de viagem entre 
Bogotá e Puerto Salgar em uma hora.

A rodovia terá uma velocidade de desenho 
de 80 a 90 quilômetros por hora, incluindo 
três túneis que somam 3,5 quilômetros de 
extensão. As pontes e os viadutos somam 
outros 5,5 quilômetros.

Como parte do acordo, a Helios deve 
projetar, construir e financiar este trecho 
enquanto os investimentos do governo são 
feitos e desembolsados de acordo com o 
avanço das obras. 

Também terá que executar uma gestão 
predial e ambiental durante o primeiro 
ano, para poder desenvolver as obras de 
construção durante os três anos seguintes.

Atualmente as obras estão sendo 
executadas a um ritmo mais lento enquanto 
são resolvidos temas geológicos na região.

SETOR 2
O segundo setor tem 528 quilômetros 
e é o mais extenso da rodovia. Está 
sob a responsabilidade do consórcio 
Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, 
cujos acionistas são a empresa brasileira 
Odebrecht (62,01%), Episol S.A.S. (33%) 
e CSS Constructores S.A. (4,99%).

Nesse setor a concessionária é 
responsável pela construção, reabilitação, 
melhoramento, operação e manutenção da 
via de duplo sentido entre os municípios 
de Puerto Salgar, em Cundinamarca, até a 
localidade de San Roque, Cesar.

De acordo com dados do consórcio, esses 
trabalhos abrangem a construção de mais 
de cem pontes e seis áreas de serviço, as 
quais terão oficina mecânica, restaurante, 
minimercado, além de obras prioritárias 
e a construção de uma segunda pista. O 
consórcio também será responsável pela 
operação e manutenção de seu setor por um 
prazo máximo de 25 anos.

O investimento nesse trecho é de 
aproximadamente US$2 bilhões, o que 
significa uma grande parte do investimento 
do projeto, e seu sistema de financiamento é 
diferente ao de outras concessões viárias, já 
que não recebe nada de forma antecipada e 
o investimento está nas mãos dos acionistas. 

No entanto, desde que recebeu a concessão, 
o Consórcio faz o arrecadamento dos 
pedágios e, assim que termina a construção, 
reabilitação ou o melhoramento de cada 10 
quilômetros de rodovia, o Estado reembolsa 
o investimento feito nas obras.

Nesse trecho a concessionária deve 
também -por sua própria conta- elaborar os 
projetos, obter o financiamento, as licenças 
ambientais e outras autorizações; adquirir 
os prédios, reabilitar e melhorar a via 
existente, construir a nova pista e operar e 
manter a rodovia. 

No dia 11 de janeiro, o presidente da 
Colômbia, Juan Manuel Santos, visitou 
as obras desse setor, onde verificou que já 
existem mais de 76 quilômetros de rodovia 
de duplo sentido terminados e que, agora, 
se está avançando com outras obras da 
segunda pista em um trecho de mais de 
150 quilômetros, que estarão prontos no 
final de 2013.

“Projetos desse tipo nos convencem ainda 
mais de que a construção de infraestrutura 
é uma das melhores maneiras de gerar 
prosperidade social em um país em via 
de desenvolvimento, como é o caso da 
Colômbia. Por isso, aproveitamos a 
oportunidade para garantir ao Presidente 
que não continuaremos apenas o ritmo 
acelerado das obras, mas também que 
sempre trabalharemos sob os mais altos 
padrões de qualidade”, disse o presidente 
da Concesionaria Ruta del Sol, Eder Paolo 
Ferracuti, durante a visita.

No ano passado, o consórcio responsável 
pelo setor gerou 5 mil empregos diretos 
e capacitou mais de 7 mil pessoas para 

funções operacionais.

SETOR 3
Finalmente, a empresa Yuma Concesionaria 
é a encarregada do Setor 3, que abrange 
cerca de 465 quilômetros e percorre os 
‘departamentos’ (como se fossem estados) 
de Cesar, Magdalena e Bolívar, na costa 
norte do país.

Este setor está dividido em dois corredores 
viários. Um é o trajeto San Roque, em 
Cesar, – La Ye de Ciénaga, em Magdalena. 
O outro é Carmen de Bolívar, em Bolívar - 
Bosconia – Valledupar, em Cesar.

Esses corredores são parte da Rota 45 e 
da Rota 80 da Rede Nacional de Vias da 
Colômbia e estão projetadas para permitir 
uma velocidade de 100 km/h, na totalidade 
do Corredor San Roque – La Ye de Ciénaga 
e, em parte, do Corredor Valledupar – 
El Carmen, de Bolívar, o que permitirá 
ao usuário reduzir significativamente os 
tempos do percurso.

AVANÇOS
No final de 2012, a Yuma Concesionaria 
deu início às obras de reabilitação 
e melhoramento da rodovia de 10 
quilômetros entre as cidades de Bosconia – 
Valledupar, com trabalhos como escavação 
para estrutura de pavimento, construção 
de obras de drenagem, adição de material 
de base, preenchimento, colocação da capa 
de pavimento, compactação, limpeza e 
recolhimento de material.

A expectativa é que os três consórcios, 
que estão a cargo de cada um dos setores, 
entreguem as obras em 2016. ■

Avanço da obra Aguaclara cruzamento para Ocaña, no Setor 2. 
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Guindastes Telescópicos sobre Esteiras da Link-Belt

Versáteis. Móveis. 

Altas capacidades
Giro de 360°, carregado
Confiabilidade comprovada
Extensão sincronizada da lança
Controles hidráulicos de última geração
Esteiras extensíveis  lateralmente
Fácil transporte. Máximo de 4 caminhões
Rápida montagem
Múltiplas opções de acessórios

TCC-450
40,8 t

www.linkbelt.com

TCC-750
70 tTCC-1100

100 t

Os guindastes telescópicos sobre esteiras da Link-Belt TCC 
apresentam um excelente desempenho em locais de obras onde 
outros guindastes simplesmente não se adaptam ao espaço.

Ligue HOJE!!
Tel: # (11)3036-4000
www.brasilmaquinas.com
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Cúpula IPAF 
na América

Pela primeira vez a Federação Internacional de 

Plataformas Aéreas realizará a Cúpula Mundial na 

América. Além disso, acontecerão também o IPAF Summit 

e os prêmios IAPA. Reportagem de Cristián Peters. 

A Federação Internacional de 
Plataformas Aéreas (IPAF) realizará 
no dia 26 de março, em Miami, 

Estados Unidos, a primeira Cúpula Mundial 
na América. No mesmo evento, será realizada 
a conferência da Cúpula da IPAF e serão 
entregues os Prêmios Internacionais  IAPAs 
(International Awards for Powered Access) 
às empresas e aos profi ssionais que foram 
destaque durante o ano de 2012.

Além disso, também haverá um evento 
especial para os participantes que falam 
espanhol. Exatamente um dia antes do 
congresso, dia 25 de março, a Federação 
realizará uma reunião aberta para todos 
os membros e não membros da América 
Latina (que falem espanhol) e da Espanha. 
Os debates contarão também com uma 
apresentação das atividades da IPAF no 
mundo todo e, também, especificamente, 
na América Latina: seus objetivos principais, 
metas alcançadas, acontecimentos e a 
estratégia que será seguida nos próximos 
anos.

Depois do encontro, haverá uma recepção 
informal que vai permitir aos participantes 
conhecer diferentes executivos de diversas 
partes do mundo e compartilhar experiências 
sobre o mercado das plataformas de trabalho 

aéreo. 
A Cúpula da IPAF será realizada no hotel 

Hilton Miami Downtown e a programação 
consiste em uma jornada completa de 
palestras e seminários, durante os quais 
serão debatidos temas relacionados com as 
plataformas de trabalho aéreo (PTAs) e as 
plataformas de trabalho de deslocamento 
de mastros (PTDMs), abrangendo 
diversos temas que vão desde inspeções e 
manutenção, até comunicação de acidentes 
e formação em segurança.

A sessão que será realizada durante a tarde 
reunirá todos os participantes, os quais 
receberão recomendações valiosas, para que, 
ao voltar à sua cidade de origem, possam 
contribuir com o setor das plataformas 
aéreas de forma mais profissional e segura. 
Entre os expositores, destacam-se Ron 
DeFeo, presidente e diretor executivo da 
Terex, e Michael Kneeland, presidente e 
diretor executivo da United Rentals. 

Também merece destaque a apresentação 
de Sérgio Kariya, diretor executivo da divisão 
de aluguel da Mills Estruturas e Serviços de 
Engenharia, do Brasil, quem comentará 
sobre os conceitos de Lean Manufacturing 
e de como a empresa está implementando 
o VSM (Value Stream Mapping) em seus 

DADOS ÚTEIS

QUANDO:
De 25 a 27 de março
ONDE:
Hotel Hilton Miami Downtown
1601 Biscayne Boulevard
Miami, Flórida, EUA
www.hiltonmiamidowntown.com

COMO CHEGAR:
O Hilton Miami Downtown se localiza no 
centro do Biscayne Boulevard, no centro 
da cidade, a cinco minutos do Porto 
de Miami, a três minutos de South 
Beach e a quinze minutos do aeroporto 
internacional. 

EVENTOS IPAF:
25 de março: Coquetel informal. 
26 de março: Cúpula IPAF
27 de março: Visitas a canteiros de 
obra.

ORGANIZADORES: 
Os prêmios IAPA são um joint venture 
entre a empresa KHL Group e a 
federação IPAF. O evento conta com o 
apoio das revistas Access International 
e Access, Lift & Handlers. 
A Cúpula IPAF é organizada pela 
Federação.

WEBSITE: 
www.iapa-summit.info

CLA 01-02 2013 IAPA PTG.indd   26CLA 01-02 2013 IAPA PTG.indd   26 22/01/2013   10:28:5822/01/2013   10:28:58



IAPA

Janeiro-Fevereiro 2013 Construção Latino-Americana 27

cursos. Além disso, o executivo explicará 
como a Mills tem trabalhado junto com 
a empresa mineradora brasileira Vale 
na difusão do conceito de segurança de 
trabalho das PTAs.

“As PTAs estão mudando a cultura na 
forma de trabalhar em altura no Brasil e 
outros países da América Latina. Nosso 
país precisa aumentar a produtividade e 
diminuir os custos de mão de obra, e o uso 
das PTAs, com certeza, ajudará as empresas 
nesse processo”, comenta o diretor executivo 
da Mills. 

Além disso, Kariya destacará o papel da 
IPAF na tarefa de dirigir a indústria das 
plataformas aéreas da região em direção à 
segurança. “Estamos focados na segurança 
e a IPAF vem apoiar esse processo. É, 
realmente, um prazer dizer que a Mills foi 
responsável por mais de 80% dos cursos de 
formação da IPAF no Brasil durante 2012 
e ainda temos muitas oportunidades para 
aumentar o conceito de formação”, finaliza.

As apresentações da cúpula serão feitas 
em inglês, com tradução simultânea ao 
espanhol, português e italiano. A entrada à 
cúpula é gratuita. 

Em 27 de março serão realizadas 
visitas a canteiros de obra. A IPAF está 
organizando visitas a obras de empresas 
locais que trabalham com PTA’s. Essa será 
a oportunidade de conhecer operações, 
procedimentos e padrões de serviço que 
oferecem essas empresas com o objetivo de 
obter referências das melhores práticas na 
gestão negócio. 

PRÊMIOS IAPA
Junto com o congresso, serão entregues 
pela quinta vez os prêmios IAPAs, que 
homenageiam os melhores profissionais e 
melhores trabalhos no setor das plataformas 
de trabalho aéreo.

Os prêmios IAPA são entregues durante um 
jantar de gala. 

>
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Escaneie este código com 
seu smartphone ou visite 
ezdrill.com/yellowdrillwill.

A yelloW drill 
       ENCARA

QUALQUER PROJETO QUALQUER PRAZO

Perfurar buracos de forma rápida? A Yellow consegue
Gastar menos tempo? A Yellow consegue
Oferecer serviço e suporte em tempo real? A Yellow consegue

Terminar um trabalho bem feito antes do prazo? A Yellow consegue

A linha de equipamentos de perfuração dowel pin da EZ Drill está 
desenhada com tecnologia avançada para a máxima precisão, segurança, 
consistência e, principalmente, produtividade. Quer ver o que a Yellow Drill 
pode fazer por você? 

Acesse hoje mesmo ezdrill.com/yellowdrillwill ou ligue +1 405-372-0121

A gente se vê na Bauma, estande C4.603F

As categorias gerais, abertas a todas as 
empresas e pessoas da indústria das 
plataformas de trabalho aéreo, são:
■ Campeão de Segurança IPAF
■ Empresa do ano de Locação de 

Plataformas
■ Contribuição ao Trabalho Seguro em 

Altura
■ Produto do ano – Montado em veículo/

reboque
■ Produto do ano – Autopropelido (lanças, 

tesouras, lanças com escoras)
■ Produto do ano – Plataformas de 

cremalheira/guindastes
■ Produto do ano – Plataformas de baixa 

elevação
■ Prêmio para Excelência em Serviços de 

Pós-Vendas
■ Projeto de Acesso do Ano
■ Prêmio de Mérito Especial IPAF/Access 

International
Também merecem destaque outras três 
categorias exclusivamente para empresas e 
pessoas afiliadas à IPAF:
■ Melhor novo centro de formação IPAF

■ Instrutor da IPAF do ano
■ Melhor campanha de marketing para a 

formação e a segurança IPAF
Os cinco juízes da premiação, expertos 
da indústria, já estão confirmados: Ebbe 
Christensen, presidente da Reachmaster; 
Stefan Kulawik, diretor geral da Palfinger 
Platforms; Wayne Lawson, presidente da 
IPAF; Enrica Pege, diretor da Venpa; e Ken 
Pustizzi, CEO da Trico Lift.

CONCURSO FOTOGRÁFICO
Durante a premiação, haverá também um 
concurso fotográfico patrocinado pela 
organização britânica Facelift Hire, que 
doará um prêmio de €1.000.

Os juízes buscarão uma fotografia que 
incentive o uso do equipamento de acesso 
ou destaque algum aspecto importante de 
segurança ou produtividade.

Outras informações, favor entrar em 
contato com o editor da revista Access 
International, Euan Youdale (telefone +44 
(0)1892 786208, ou pelo e-mail euan.
youdale@khl.com). ■

No ano passado, a Mills ganhou o prestigioso 
prêmio IAPA de Melhor Locadora do Ano. 
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Seus clientes precisam de plataformas e equipamentos de acesso que sejam resistentes, 
confi áveis e prontos para movimentar cargas e elevar trabalhadores a áreas difíceis de 
acessar. A JLG pode ajudá-lo a montar sua frota de forma a dar suporte a seus clientes com 
o equipamento certo para o trabalho.

JLG. Ajudando você a alcançar seu potencial. www.JLG.com/reachla

REACHING OUT.  
ALCANÇANDO 
MAIS LONGE PARA 
SATISFAZER VOCÊ
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Lonking: O rei das pás carregadeiras de pneus
Até o final de 2012, pelo menos uma de cada cinco pás carregadeiras de pneus vendidas no mundo foi fabricada pela Lonking. 

Principal fabricante de pás carregadeiras de pneus da China.
46 mil unidades vendidas em 2011

Mais 200 mil unidades operando no mundo
Sistema de controle piloto, nivelamento automático

Linha completa de aplicações e acessórios
Manutenção simples e excelente pós-venda

Marca de qualidade superior, confiável e proporciona uma economia de mais de 20%
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a série EK, montada com um sistema de 
paralelogramo. Essa linha foi desenhada para 
passar facilmente de barras Kelly a aplicações 
CFA e que também é capaz de adaptar uma 
perfuratriz hidráulica para a cravação de 
estacas ou uma cabeça de rotação dupla para 
paredes com estacas secantes.

A empresa tem máquinas operando em 
mais de 25 países nos cinco continentes, 
sendo o Brasil seu principal mercado (60% 
de participação), sendo que também está 
presente na Argentina, Uruguai, Paraguai, 
Equador, Colômbia, Venezuela, República 
Dominicana, Cuba e Trinidad e Tobago. 

A companhia se dedicou a melhorar seus 
serviços de pós-venda inaugurando, em 
2011, uma nova sucursal em São Paulo e, 
em 2012, uma instalação de montagem 
em Savannah, Georgia, Estados Unidos. 
Além disso, a companhia possui sociedades 

com distribuidores na América Latina 
(Drillmine), na América do Norte (HMC) 
e Europa (AGD). 

Atualmente os equipamentos CZM 
estão operando em todos os estádios que 
estão sendo construídos para a Copa do 
Mundo de 2014 e na maioria das obras de 
infraestrutura para as Olimpíadas de 2016, 
além das principais refinarias da Petrobras, 
como a Coperj, no Rio de Janeiro, e na 
fábrica de cimento Três Lagoas, no Mato 
Grosso do Sul. 

JUNTTAN
A finlandesa também direcionou seus 
esforços para melhorar a própria tecnologia 
e, durante os últimos anos, se dedicou 
a atualizar seus produtos das séries X. 
“Essa ‘nova geração de estacas’, como a 
chamamos, combina uma moderna 

Novos métodos estão 

sendo aplicados na 

região. Reportagem de 

Cristián Peters. 

Inovando

Com 350 HP e um 
peso operacional de 

aproximadamente 80 
toneladas, a EK250 da CZM 

é a máquina mais forte e 
produtiva de sua categoria.

O s fabricantes de equipamentos 
para fundações devem produzir 
equipamentos robustos e confi áveis 

para operar em ambientes difíceis, de 
grande altitude, com péssimas condições 
de solo e, inclusive, de água. Além disso, os 
equipamentos precisam ser fl exíveis e, em 
algumas ocasiões, compactos para trabalhar 
em espaços estreitos como pode ser o 
centro de uma cidade. Também precisam 
considerar aspectos meio-ambientais, o 
que leva a muitos equipamentos a produzir 
baixas emissões de gases, menores vibrações 
e economia de energia. A tecnologia tem um 
papel chave. 

CZM
Lucas Lemos, coordenador de vendas 
internacionais da brasileira CZM, empresa 
que oferece uma ampla gama de plataformas 
de perfuração para uma variedade de 
aplicações de cimentação, como estacas 
escavadas, estaca helicoidal de fundação, 
CFA (Continuous Flight Auger), micro 
estacas, estacas para muros de contenção, 
estacas secantes e melhoramento do solo.

Segundo o executivo, com o objetivo de 
obter uma vantagem sobre seus concorrentes, 
a empresa adotou a construção com estacas 
de hélice contínua, a qual entra no solo 
e, na sequência, se faz a concretagem por 
bombeamento pelo tubo central existente 
no interior da mesma.  Esse sistema é ideal 
para solos moles, instáveis e com presença 
de água.

“O sistema patenteado é denominado 
fundo de acionamento CFA, nome que 
responde à posição do cabeçote giratório que 
fica ao pé da torre de perfuração. Quando 
comparado ao sistema tradicional, destaca-
se por ser extremamente leve e equilibrado, 
graças ao fato de que seu centro de gravidade 
está na parte inferior, o que permite que 
a broca chegue a maiores profundidades e 
diâmetros de perfuração”, explica. 

A CZM está frequentemente agregando 
novos modelos à linha de produtos, como 

FUNDAÇÕES

CLA 01-02 2013 Foundations PTG.indd   31CLA 01-02 2013 Foundations PTG.indd   31 22/01/2013   10:37:4122/01/2013   10:37:41



Construção Latino-Americana Janeiro-Fevereiro 201332

engenharia de máquinas de construção com 
as três décadas de experiência da Junttan 
em equipamentos de cravação de estacas”, 
comenta Tommi Lähteinen, diretor de 
marketing e distribuição. 

As séries X da companhia possuem um 
sistema hidráulico completamente renovado 
para um rendimento eficiente e com 
maior versatilidade. O ‘coração’ dos novos 
equipamentos é o sistema de controle da 
companhia, que supervisa toda a operação 
de forma efetiva e econômica. Também 
entrega todos os resultados ao operador. 

A série conta com os modelos de plataformas 
de cravação de estacas PMx20, PMx22, 
PMx240, PMx25, o power pack XCU10, 
além das plataformas de estabilização de 
profundidade DSx15 e DSx18. 

“Outra novidade importante é a série de 
perfuratrizes hidráulicas SHK, que é a mais 
silenciosa do mundo, reduzindo a emissão 
de ruídos da cravação de estacas até 10 dB, 
alcançando 80 a 90dB no manuseio do 
concreto”, comenta Lähteinen.

Atualmente a empresa está trabalhando 
em diversos projetos na América do Sul, no 
entanto destaca a implantação do método 
DCIS (Driven Cast in Situ) no Brasil. Já foi 
enviada a primeira perfuratriz para a Keller 
Brasil (empresa de engenharia e geotécnica), 
e serão enviadas outras.  

BSP
A britânica BSP International Foundations 
oferece perfuratrizes para cravação de 
estacas com blocos de impacto de uma a 
40 toneladas. As perfuratrizes podem ser 
montadas na maioria das escavadeiras ou 
equipamentos de perfuração, como também 
podem operar suspensos por guindastes. 
“Levando em consideração que o design do 

MEDIDOR DE INJEÇÃO DE CONCRETO

A italiana DAT Instruments oferece um produto específico para o Jet Grouting (tecnologia 
com a qual é produzida uma melhoria das características técnicas do terreno, diante 
da injeção de um fluído de alta pressão, rompendo a estrutura do solo, misturando 
e substituindo o mesmo pelo cimento) que é capaz de medir e registrar diferentes 
parâmetros essenciais para certificar uma obra perfeita.

O coletor de dados para Jet Grouting da DAT Instruments permite medir, em tempo real, 
parâmetros de perfuração, mostrando instantaneamente em seu monitor LCD a média dos 
valores, gráficos de resumo e relatórios. O sistema da companhia pode também produzir o 
arranque automático de perfuração quando tem início a gravação e determinar uma parada 
automática ao alcançar o nível de profundidade pré-estabelecido. Todos os dados podem 
ser descarregados a um computador através de um porto USB, com o objetivo de arquivar, 
elaborar e imprimir. 

Os sensores do equipamento permitem medir (tanto quando a barra sobe ou desce): 
profundidade, força de avanço, velocidade de translação da barra, velocidade, rotação e 
torque da barra, inclinação, fluxo e pressão do cimento, água e ar, longitude da coluna 
injetada e energia relativa de campo, entre outras características. 

O coletor de dados para o Jet Grouting da DAT Instruments permite medir em tempo real 
parâmetros de perfuração.

O EM8000HH tem uma altura de operação 
de 19.150 mm, um peso total de 57,6 
toneladas e uma potência instalada de 
200 kW. 

A britânica BSP 
International 

Foundations está 
trabalhando em uma 

ampliação da Embraport, 
no Porto de Santos, 

Brasil.

FUNDAÇÕES
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atuador hidráulico da BSP é um sistema 
muito eficiente, a operação da perfuratriz 
consome relativamente pouco poder 
hidráulico, o que gera um menor consumo 
de combustível, menores custos e menores 
emissões de C0²”, comenta Richard Melton, 
diretor de vendas da empresa.

A BSP também fabrica uma ampla gama 
de equipamentos de compactação montados 
em escavadeiras conhecidas como RIC 
(Rapid Impact Compaction - compactação 
de impacto rápido), as quais podem ajudar 
os apoios das fundações, aumentando a 
capacidade de suporte do solo tratado e 
reduzindo o assentamento. Também podem 
ser usados para aumentar os módulos de 
ondas de corte para ajudar a suportar a classe 
sísmica de um lugar. “Tudo isso é possível 
utilizando um impacto controlado de um 
bloco sobre um pé colocado diretamente 
em contato com o solo. Devido ao fato 
de que o pé de impacto está em contato 
constante com o solo, elimina-se o risco dos 
escombros no ar”, explica o executivo. 

A companhia, este ano, lançará uma 
versão ‘revisada’ de uma perfuratriz de 
40 toneladas, além de uma variação da 
perfuratriz DX para estacas-prancha. 

Na América Latina, a companhia está 
presente na Argentina, Brasil, Colômbia, 
Guiana Francesa, Jamaica, Panamá e 
México. Atualmente está trabalhando em 

uma ampliação da Embraport, 
no Porto de Santos, Brasil, onde 

estão sendo utilizados três bate-
estacas BSP CG240. 

EVERDIGM
A coreana Everdigm também está 
preocupada em inovar e se desenvolver 
na fabricação de seus produtos, entre os 
quais estão equipamentos de perfuração 
e fundações. Segundo a companhia, 
destacam-se as plataformas de perfuração 
ECR 12 e ECR 18. 

A unidade de rotação é um eixo vazio 
impulsionado por engrenagens, o que faz 
que o trabalho de perfuração seja feito 
sem dificuldades e com a menor geração 
de calor. Outras de suas características é a 
rigidez da estrutura e um porta-barras de 
aço aperfeiçoado. 

O motor utilizado é, de preferência, 
o Cummins 6CTAA8.3 C Tier II, que, 
segundo a empresa, é um dos motores 
preferidos pela indústria de perfuração. 

CONTROLE DE QUALIDADE
A empresa norte-americana Pile Dynamics 
(PDI) oferece ao mercado latino-americano 
diversos sistemas de controle de qualidade 
de estacas de fundação, entre os quais se 
destaca um instrumento para a execução de 
testes de carga dinâmica, o Analisador de 
Cravação de Estacas, que é utilizado para 
testar qualquer tipo de estaca cravada ou 
moldadas in loco. 

A norma brasileira exige que sejam 
efetuados testes de carga estática em cerca 
de 1% das estacas da obra, enquanto que os 
mesmos testes podem ser substituídos por 
testes de carga dinâmica com uma proporção 
de cinco a um. Segundo informações 
cedidas pela PDI, devido ao fato de que 

os testes dinâmicos são mais econômicos 
que os testes estáticos, o instrumento da 
companhia ganhou grande popularidade 
nos últimos anos.  

Cabe destacar, também, que, 
recentemente, a PDI desenvolveu, junto 
com a empresa norte-americana FGE, uma 
ferramenta para avaliar a integridade das 
estacas de concreto moldado in loco. O 
instrumento, chamado Analisador Térmico 
de Integridade de Estacas, ou TIP (Thermal 
Integrity Profiler), mede a temperatura do 
elemento durante a cura do concreto.

A empresa atende o mercado latino-
americano tanto com vendas diretas 
como através de seus representantes no 
México (PDPSA), Chile (INDEX) e Brasil 
(CARMIX Brasil).   n

A Keller do Brasil está operando um 
equipamento Junttan PM25H no Condomínio 
Mayaan, no Rio de Janeiro. 

A Geo Estac e a PDI Engenharia utilizaram o 
Pile Driving Analyzer para testes de obras de 
um edifício residencial em São Paulo. 

A plataforma ECR18 da 
Everdigm pode perfurar 
até 1.180 metros com 

barras HQ. 
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Chegamos para construir.
Antes de mais nada,
bons relacionamentos.

JohnDeere.com.br

Chegamos com o objetivo de ouvi-lo, conhecer suas necessidades e 

ajudá-lo a melhorar o seu trabalho, através de nossa ampla linha de 

equipamentos, da excelente disponibilidade de peças e de uma equipe 

bons relacionamentos e grandes projetos.
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RUD Correntes Industriais LTDA
Mogi das Cruzes/SP · Tel/Fax.: +55 (11) 4723-4944 · rud@rud.com.br · www.rud.com.br

A melhor em tecnologia de correntes!

O ponto de içamento ideal para qualquer aplicação!

Novo!
Ø 6 + 16 mm

...cap. 200t!

PONTOS DE
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Nesse sentido, e de acordo com a atual 
situação da região latino-americana, o 
executivo defende que existem dois fatores 
principais que determinam o alto nível 
tecnológico que possuem alguns setores e 
que é utilizado na topografia. 

O primeiro é o mandante da obra e a 
origem da engenharia do projeto. “Na 
nossa região é muito comum que quando os 
projetos vem com engenharias ‘herdadas’, 
os construtores se sentem obrigados a seguir 
determinado projeto e controle, o que obriga 
as diferentes instâncias, que desenvolvem o 
projeto, a aderir à tecnologias avançadas”, 
indica López Airaghi.

O segundo fator, reitera, é a situação 
econômica do país. “Muitas vezes os estados 
ou governos incentivam que as empresas 
de serviço invistam em tecnologia para 
desenvolver projetos de maior valor. Em 
troca, as empresas recebem importantes 
benefícios tributários”, explica.

No geral, é possível afirmar que o 
nível tecnológico dos equipamentos tem  
aumentado, a pesar de que o executivo 
adverte que, com a entrada dos produtos de 
fabricação chinesa, o critério econômico se 

O fl uxo das novas tecnologias no 
setor da topografi a é constante 
no que se refere a adições e 

melhorias. Desde as estações totais aos aviões 
não tripulados controlados à distância, 
os construtores nunca tinham tido tantas 
ferramentas disponíveis para ajudar a 
registrar informação tão precisa de seus 
estudos de solo.  

No entanto, não são todos os países 
que têm acesso a esses avanços. Segundo 
explica Gonzalo López Airaghi, 
gerente de distribuição da Leica 
Geosystems, “o desenvolvimento 

tecnológico da topografia 
depende do país e da situação 
econômica que impere, ou seja, 

o nível tecnológico dos eventuais 
instrumentos topográficos utilizados 
tem uma relação próxima com o 
desenvolvimento exibido pelo setor 
e pelos serviços associados que os 
utilizam”. 

Facilidade 
e acesso

O fluxo das novas tecnologias no setor da 
topografia é constante com relação à adições 
e melhorias.

A estação total Leica Viva TS15 
conta com tecnologia de imagem 
avançada e com o Leica Smart-

Worx Viva.

A tecnologia aplicada nos equipamentos 

para estudos topográfi cos é cada vez mais 

complexa, no entanto sua utilização foi 

simplifi cada. Reportagem de Cristián Peters.
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impõe com mais força.
Entre os últimos 

lançamentos anunciados 
pela Leica Geosystems, 
merece destaque o receptor 
GNSS (Global Navigation 
Satellite System)  Leica GS14, que possui 
um módulo integrado de comunicações 
móveis e modem UHF para se adaptar 
a qualquer tarefa de medição. O Leica 
GS14 recebe comprovações RTK (real-time 
kinematic) GNSS para alcançar os padrões 
máximos de tecnologia de medição.

Além disso, o executivo destaca o escâner 
P20, um escâner ultrarrápido (de até um 
milhão de pontos/segundo), que se destaca 
pela alta velocidade de escaneio e pelo nível 
de detalhe. 

Também oferece uma qualidade de dados 
sem precedentes, alcance de até 120 metros, 
assim como capacidade de adaptação meio 
ambiental, compensador de eixo duplo 
topográfico e a função ‘Comprovar e 
Ajustar’. Essa função permite aos usuários 
comprovar eletronicamente a precisão 
de seus instrumentos e ajustá-la para 
garantir o maior nível de rendimento, 
sem ter que enviar o equipamento à 
fábrica, nem a nenhum tipo de serviço 
técnico. 

Por último, cita a estação total Leica 
Viva TS12, equipamento que conta 
com o sensor PowerSearch -que localiza 
o prisma sem importar onde o mesmo 
esteja-, o controlador Leica CS10 que é 
bastante leve –e que conecta o equipamento 
à estação total por wi-fi-, e o software Leica 
SmartWorx Viva, fácil de usar. 

Com relação aos projetos nos quais a 
companhia está trabalhando, o executivo 
destaca que os principais setores são: 
desenvolvimento de mineração, construções 
de campos esportivos, implantação de redes 
de monitoramento com plataformas multi-
sensor, construções de estruturas em grande 
escala e construção ou melhoramento de 
aeroportos.

POSICIONAMENTO
“A tecnologia de posicionamento está se 
tornando cada vez mais fácil de usar e 
mais acessível para as pessoas”, comenta 
Anders Rhodin, gerente geral da divisão de 
topografia de Trimble. O executivo indica 
que, inclusive, o papel de topógrafo está 
mudando, deixando de ser um simples 

equipamentos que sejam fáceis de usar, 
resistentes e que possam suportar as 
condições mais duras, e que definitivamente 
proporcionem maior valor. “As tendências 
atuais na indústria são similares às tendências 
mundiais: equipamentos menores, mais 
leves, mais rápidos e fáceis de usar”, destaca. 
Essas características estão incorporadas pelo 
novo sistema GNSS Trimble R10, lançado 
em outubro.

Rhodin destaca que o novo modelo 
é o menor e mais leve receptor de sua 
categoria. Também combina características 
potentes com tecnologias inovadoras, 
como o Trimble HD-GNSS, o Trimble 
SurePoint, o Trimble 360, e o Trimble xFill. 
Características que ajudam a produtividade 
no trabalho dos topógrafos. 

Entre os equipamentos da companhia 
mais utilizados na região, o executivo cita as 
estações totais Trimble S3 e S6, e os sistemas 
GNSS de uma ou de dupla frequência, tais 
como o Trimble R4, R6 e R8. São utilizados 
tanto para RTK como para os processos 
seguintes. 

Com relação à América Latina, a 
companhia está tendo forte atividade na 
região. Está trabalhando na expansão do 
Canal do Panamá. “O contrato do projeto 
requer que as operações normais do Canal 
continuem sem interrupção, o que exige 
um monitoramento extenso. Estações 
totais Trimble S6 e o software Trimble 4D 
Control são alguns dos equipamentos que 
estão sendo utilizados”, comenta Rhodin. 

coletor de 
dados para ser 

um administrador 
de dados geoespaciais. 

“Tecnologias revolucionárias, 
como a fotogrametria aérea 
e terrestre, também estão 
conquistando seu espaço na 
topografia e estão começando a 
ter cada vez mais adeptos, graças 
ao fato de que a qualidade e 
precisão estão presentes na vida 
real”, indica.
Os construtores estão buscando 

TRIMBLE EXPANDE LINHA DE PRODUTOS PARA 
PLANIFICAÇÃO DE ALINHAMENTO 

A empresa Trimble lançou, durante 2012, a versão 7.3 do sistema Trimble Quantm 
para o planejamento e alinhamento viário e ferroviário. Essa nova versão introduz o 
Trimble Quantm Enterprise, desenhado para as agências de planejamento dos governos e 
consultores grandes e multidisciplinares que realizam planejamento de transporte. 

A Quantm Enterprise é uma solução que oferece toda a funcionalidade do sistema 
Quantm, operando desde a intranet e servidores do usuário. Com a Quantm Enterprise, 
as organizações tem a flexibilidade para aplicar o sistema Quantm em múltiplos projetos 
viários ou ferroviários dentro de sua 
organização, desde linhas curtas e 
by-passes até grandes planos nacionais 
de transporte.

A Trimble Quantm 7.3 já está disponível 
no mundo todo. Para obter mais 
informação ou baixar o software gratuito 
de demonstração, acesse www.trimble.
com/alignment.

O Leica Viva GS08plus oferece a 
configuração de um receptor de 
GNSS controlado por sistema sem 
cabos mais compacto.
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Acessórios de perfuração

Perfuratrizes para 
espaços restritos

Perfuratrizes hidráulicas 
patenteadas

ACESSO ILIMITADO 
PARA O SUCESSO

TEI Rock Drills  |  Montrose, Colorado EUA  |  +1 (970) 249-1515  |  teirockdrills.com

Visite nosso estande na 
Bauma (estande N815/2)

Entre outros projetos está o edifício 
mais alto da América do Sul, o Costanera 
Center, que se localiza no Chile, projetos 
de construção para a Copa do Mundo e as 
Olimpíadas no Brasil, usinas nucleares na 
Argentina e usinas hidrelétricas na Costa 
Rica. 

“A Costa Rica pretende ser o primeiro 
país em neutralizar as emissões de carbono. 
E a energia hidrelétrica e geotérmica é 
fundamental para alcançar esse objetivo. 
Por tanto, uma geo-localização precisa 
é indispensável para obter sucesso. O 
Instituto Costarriquenho de Eletricidade 
(ICE), que é a agência que supervisa a 
geração de energia do país, está construindo 
sua própria rede de alta precisão geodésica. 
Os equipamentos GPS têm revolucionado a 
topografia no país”.

ON-LINE
Scott Langbein, diretor de marketing de 
produtos da Topcon Positioning Systems 
está de acordo com o enfoque atual do 
desenvolvimento de tecnologias que tornam 
os equipamentos mais precisos e fortes, 
para poderem ser utilizados em diversas 
aplicações de uma construção. 

No entanto, adverte que, “além de este 
desenvolvimento de hardware existe uma 
mudança muito mais notória na conexão 
dos trabalhos nos canteiros de obras com 
os do escritório. Os construtores estão 
buscando ferramentas que possam torná-
los mais produtivos e a tendência é usar 
planos digitais e melhorar a conexão com 
o escritório, além de uma interface de 
software fácil de usar”, agrega.

Essa é a direção que a empresa está 
seguindo. As ferramentas de produtividade, 
como um controlador de campo e a conexão 
on-line para armazenamento em uma 
‘nuvem’ (cloud on line storage), permite 
utilizar os dados da obra no escritório assim 

que estão prontos. 
“Imagine um equipamento de topógrafos 

fazendo medições a 322 quilômetros e, na 
sequência, compartilhar a informação por 
meio de armazenamento em ‘nuvem’. A 
Topcon está comprometida com o método 
através do desenvolvimento de soluções 
Magnet”, explica o executivo.

Magnet  é, essencialmente, um contexto 
web baseado no armazenamento ‘nuvem’, 
de onde se conectam diversos usuários de 
uma mesma empresa. 

O sistema abrange desde a coleta de 
dados, até CAD, manipulação de dados e 
apresentação de informes para o intercâmbio 
de dados.

Entre os equipamentos da Trimble mais 
usados na região, está a estação total 
Trimble S6.
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Langbein também destaca o novo 
lançamento: HiPerSR. Um avançado 
receptor GNSS RTK totalmente integrado 
com design compacto e leve, fácil de 
usar e mais barato,  que permite mais 
aplicações, destinado também a usuários 
não tradicionais que precisam de uma 
solução de cartografia de baixo custo  ou 
posicionamento de alta precisão 3D.

O sistema HiPerSR não tem canais de 
rádio complicados, nem requer licença de 
emissão. O sistema funciona como em pares 
e pode operar até três exploradores em cada 
base do ponto de controle. 

Os exploradores e a base se conectam 
automaticamente entre si, quando tem 
início um trabalho e proporciona uma 
visualização do mapa do projeto. .

O usuário pode ver sua posição atual com 
uma precisão de cinco milímetros e pode 
ver o desenho de planos na tela do controle 
de mão. ■ 

D E S E N V O L V I M E N T O . V E N D A  D E  L I C E N Ç A S  . V E N D A  D E  E Q U I P A M E N T O S  

BAM AG . Neugasse 43 . 9000 St. Gallen . Switzerland . Phone +41 71 222 20 61 . Fax +41 71 222 20 63. info@bamtec.com . www.bamtec.com . www.beeplate.com

- redução do tempo de instalação em até 80%
- economia de armação para concreto em até 40%

Maior competitividade com armação pré-fabricada
> rápido > fácil > seguro 

15 a 21 abril
Messe München
Pavilhão C3
Stand 107/206

O HiPerSR é um avançado receptor GNSS 
RTK totalmente integrado com design mais 
compacto e leve.
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demanda de locação e à queda dos preços. 
“O mercado de locação de máquinas no 
Brasil vem se consolidando e foi descoberto 
pelos bancos e fundos de Private Equity. 
Apesar disso, a maioria das empresas não 
alcançou as metas de 2012”, afirma. 

Segundo pesquisas realizadas em parceria 
com a Alec, o número de empresas dedicadas 
à locação vem crescendo no Brasil. Em 2008, 
existiam 1.850 companhias e, em 2010, 
esse número alcançou 2.400 empresas, o 
que significou um crescimento de 29,7%. 
Atualmente, segundo Da Cunha, o número 
de locadoras está entre 5.000 e 6.000. 

 
VOZES DO MERCADO
O diretor da empresa de locação Solaris, 

Paulo Esteves, está, de certa forma, de 
acordo com o presidente da Alec no que 
se refere ao ano de 2012 e garante que foi 
um ano de menor crescimento para todos. 
“Todo o setor foi afetado pela diminuição ou 
o atraso dos investimentos em infraestrutura 
e construção civil. Enfrentamos a elevação 
dos custos e a redução dos preços de 
locação”, comenta. Na opinião de Esteves, 
os grandes eventos esportivos e os projetos 
de infraestruturas previstos para o Brasil 
atraíram muitas empresas novas ao mercado 
de locação, o que gerou um ambiente mais 
competitivo. 

“Em 2011, tínhamos crescido 40%, com 
um faturamento de R$ 180 milhões (cerca 
de US$88,5 milhões). Em 2012, os números 
devem ter chego a 15%”, afirma o diretor 
da Solaris, companhia que possui uma frota 
de mais de 3 mil máquinas. “Acreditamos 
que 2013 será muito parecido a 2012, mas 
com uma aceleração dos negócios a partir do 
segundo semestre”, comenta. 

A empresa, que possui máquinas locadas 
trabalhando em alguns dos estádios do 

Apesar de 2012 ter sido 

pouco positivo, o mercado 

brasileiro de locação de 

equipamentos esbanja 

otimismo com relação a 

este ano. Reportagem de 

Clarise Ardúz. 

Makro adquiriu 129 
equipamentos novos em 

2012. Este guindaste  
trabalhou no estádio 

Castelão, em Fortaleza.

Em 2013, a Mills pretende investir US$70 
milhões em sua área Rental, garante Sérgio 
Kariya, diretor da área Rental da empresa, 
que possui máquinas trabalhando nas obras 
de diversos estádios da Copa do Mundo e 
refinarias do país. 

O ano passado não foi muito 
animador para as companhias de 
locação de equipamentos para a 

construção, no entanto, as expectativas dos 
envolvidos no mercado, com relação à 2013, 
parecem muito mais otimistas.

“O ano 2012 foi extremamente difícil 
para o mercado de locação de equipamentos 
no Brasil. No entanto, espera-se para 2013 
uma maior consolidação do setor através 
de fusões e aquisições realizadas com maior 
eficiência e competitividade”, afirma Marco 
Aurélio da Cunha, presidente da Associação 
de Empresas de Locação de Bens Móveis 
para a Construção Civil (Alec).

Da Cunha explica que a maior dificuldade 
enfrentada em 2012 esteve vinculada à 

Ansiosos 
por 2013

LOCAÇÃO
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Brasil, nas obras do metrô de São Paulo e Rio 
de Janeiro e ampliações de refinarias, entre 
outras atividades, investirá aproximadamente 
US$49,2 milhões em suas principais linhas 
de equipamentos (plataformas aéreas, 
manipuladores de carga e grupos geradores). 
“A previsão é de um crescimento de 20% da 
frota em 2013”, comenta. 

Outra companhia que demostrou ter 
fé em 2013 é a divisão Rental da Mills, 
responsável pelos negócios de locação de 
plataformas e manipuladores telescópicos. 
“Este ano investiremos US$70 milhões, já 
que o mercado de acesso brasileiro deverá 
continuar crescendo”, garante Sérgio Kariya, 
diretor da área Rental da Mills, empresa que 
possui máquinas trabalhando em diversas 
obras de diversos estádios da Copa do 
Mundo e refinarias do país. 

Para Kariya, 2012 apresentou dificuldades 
como a escassez de mão de obra, o aumento 
do custo de aquisição e de peças de reposição, 
além da depreciação da moeda brasileira 
frente ao dólar. Mas, apesar disso, não 
resume o ano passado como um ano cinza. 
“O mercado de locação se alimentou das 
obras e projetos em execução em todo o país. 
A Mills Rental registrou um crescimento de 
receitas e frota, o que foi muito interessante 
para a companhia”, afirma. 

TUDO POSITIVO
Apesar de que para alguns o ano de 2012 
não foi tão bom, existem outros que 
enxergam apenas resultados positivos. O 
diretor comercial da empresa de locação de 
equipamentos Makro Engenharia, David 
Rodrigues, é um desses. Defende que 

este é um momento de consolidação do 
mercado. “Nunca se alugou e comprou tanto 
equipamento destinado à essa área no Brasil 
como nos últimos cinco anos”, garante.

Rodrigues conta que, para a empresa, 2012 
não foi um ano tão negativo. “Adquirimos 
um total de 129 equipamentos novos, 
ampliamos nossas unidades do Pará e do 
Maranhão e investimos em capacitação de 
mão de obra e em novas áreas, como o 
segmento de transportes especiais”, comenta. 
Com relação à 2013, se mostra otimista. 
“Será um ano de fortes investimentos em 
infraestrutura, devido à Copa do Mundo e 
as Olimpíadas, e de renovação de contratos, 
que garante um crescimento garantido para 
a Makro. Além disso, temos planos de 
abrir novas filiais”, completa o diretor, que 
também informa que serão investidos cerca 
de US$59 milhões na companhia durante o 
primeiro semestre.

Por outro lado, a Locabens Equipamentos, 
empresa com 45 anos no mercado de locação 
de equipamentos e representante da marca 
Potain no Brasil, também viveu um 2012 

satisfatório, segundo seu diretor técnico, 
Paulo Carvalho, quem não nega que o 
mercado viveu um momento complicado, 
com investimentos em infraestrutura que 
não saíram do papel e cenários econômicos 
externos e internos que poderiam ter 
sido melhores. “O mercado não cresceu 
o esperado, mas, a pesar disso, pudemos 
crescer em 2012 e ampliar o número de 
equipamentos em operação”, afirma. A 
companhia ampliou também sua estrutura 
operacional e criou duas novas unidades (em 
Curitiba e Salvador), além de aumentar sua 
frota em 25%.  

Carvalho afirma que a empresa –a qual tem 
máquinas operando em obras importantes, 
como a Usina Nuclear Angra III, a Vila 
Olímpica no Rio de Janeiro, entre outras-, 
está otimista com o panorama atual. Mas 
não esconde que está à espera de dias 
melhores, principalmente com o aumento 
e a consolidação da frota de locação de 
elevadores de cremalheira e da renovação da 
frota de guindastes, que deverá crescer 200% 
nos próximos 18 meses.  ■

2012: DIFÍCIL, MAS NÃO TANTO

Não foi apenas o mercado brasileiro de locação que viveu um momento de dificuldade em 
2012. Outros países latino-americanos também perceberam algumas dificuldades no ano 
que passou e esperam que 2013 seja mais positivo. Panamá é um desses países.

Cristian Quadri, vice-presidente e gerente geral da Power Gen, empresa localizada no 
Panamá, que trabalha principalmente com a locação de equipamentos de manuseio de 
materiais, equipamentos de potência e equipamentos de construção em geral, informa que 
em 2012 “o recrutamento de pessoal capacitado e com experiência no negócio de locação 
e venda de máquinas foi o mais difícil”, afirma, apesar de que destaca que o nível de 
investimento se manteve igual aos dos três anos anteriores. “Mantivemos um crescimento 
similar ao dos últimos sete anos, com a abertura de novas sucursais e ampliações de 
linhas”, informa. 

Apesar disso, enxerga 2013 com bons olhos. “Atualmente possuímos dois mil 
equipamentos, mas, para 2013, estamos esperando um acréscimo de 30%”, finaliza.  

A Power Gen, empresa que se encontra no Panamá, tem atualmente dois mil 
equipamentos para locação. Para 2013, espera um crescimento de 30% da frota.

A Solaris investirá em 2013 
aproximadamente US$49,2 milhões em 
suas principais linhas 
de equipamentos.
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Não perca a 
oportunidade 
de participar 
deste evento 
para a indústria 
de acesso. 

Os prêmios International Awards for Powered Access (IAPAs) e a 
Cúpula da IPAF são, juntos, um fantástico evento que combina 
educação e redes de negócios para a indústria de acesso.

A Cúpula da IPAF é um evento já estabelecido e, 
normalmente, atrai mais de 400 pessoas, sendo um dos 
mais populares no calendário da indústria de acesso.

Os prêmios International Awards for Powered Access 
prestam homenagem aos melhores usos e ao excelente 
trabalho realizado na indústria do acesso motorizado. 
Os participantes poderão aproveitar de uma noite de 
primeira classe com prêmios, comida e entretenimento. 
Essa é uma oportunidade excelente de fazer novos 
contatos. Não perca!

Para saber mais sobre pacotes de viagens e outras 
informações, visite o nosso site.

Ron DeFeo
Terex

Tim Hatch
JLG Industries

Sérgio Kariya
Mills Estruturas 
e Serviços de 
Engenharia SA

Michael 
Kneeland
United Rentals

PARCERIA PATROCINADOR DA 
RECEPÇÃO DA IPAF 

PATROCINADOR DA 
RECEPÇÃO DA IPAF 

PATROCINADORES OURO

PATROCINADOR PRATA

Palestrantes da Cúpula da IPAF

Reserve agora 

e receba um 

desconto

válido até 28 de fevereiro. 
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ATUALIDADE

recentemente construído que, segundo um 
comunicado da companhia, precisa de um 
novo quebra-mar para poder entrar em 
funcionamento.  O novo dique terá quase 
2,5 quilômetros de extensão e mais de 20 
metros de altura. 

O contrato também inclui outras 
atividades como a dragagem de mais de 
4,1 milhões de m³ para alcançar uma 
profundidade média de 31 metros, trabalhos 
de superestrutura no cais e o fornecimento 
de equipamentos náuticos e boias. 

O projeto é complexo e, devido às 
limitações que o porto possui atualmente, 
a FCC construirá os primeiros nove 
depósitos do cais em Algeciras (Cádiz). 
Os mesmos serão transferidos a Açu em 
navios semissubmersíveis, em uma viagem 
de aproximadamente 15 dias. 

SUPERPORTO
O porto está localizado dentro do Complexo 
Industrial Superporto Açu, que ocupa uma 
área de 90 quilômetros quadrados (2,5 
vezes o tamanho de Manhattan) e que 
comprometerá dois terminais com 17 
quilômetros de cais e 40 portos de atraque, 

com uma capacidade para receber navios de 
até 400 mil toneladas. 

As novas instalações estarão equipadas 
para executar exportações de ferro, petróleo, 
aço, carvão e granito e será capaz de 
receber navios Capesize, de mais de 220 mil 
toneladas. Segundo o comunicado da FCC, 
o novo Superporto Açu será de grande 
benefício para a indústria do petróleo e 
gás devido à sua proximidade com a Bacia 
de Campos, uma das principais áreas de 
produção de petróleo do Brasil.

FCC NA AMÉRICA LATINA 
A entrada da FCC ao Brasil fortalece 
a presença da companhia nos principais 
mercados da região, como parte de seu 
processo de expansão global. Cabe lembrar 
que a companhia está trabalhando no 
Metrô do Panamá, além da ampliação 
do Canal do Panamá. Na Costa Rica 
está expandindo a rodovia nacional Cañas-
Liberia e conta com a concessão (por meio 
da Globalvía) do pedágio San José-Caldera. 
Também será responsável pela construção 
da nova torre de controle de El Dorado, na 
Colômbia.  ■

Espanhola FCC 
aterrissa no Brasil

A empresa obteve 

um contrato de 

aproximadamente US$530 

milhões para construir o 

maior porto da América 

do Sul e o terceiro maior 

do mundo. Reportagem de 

Cristián Peters. 

A companhia brasileira especialista 
em logística LLX (propriedade 
do famoso empresário brasileiro 

Eike Batista), junto com a subsidiária da 
multinacional Anglo American (uma das 
principais companhias de mineração do 
mundo), Minas-Rio, concederam um 
contrato de ampliação do Superporto Açu 
a um consórcio liderado pela espanhola 
Fomento de Construcciones y Contratas 
(FCC), fato pelo qual a hispânica aterrissa 
no Brasil. 

A instalação, localizada aproximadamente 
315 quilômetros ao norte do Rio de Janeiro, 
será o maior porto da América do Sul e o 
terceiro no mundo, com uma capacidade 
anual de 350 milhões de toneladas. 

O contrato, que estabelece um prazo 
de execução de 32 meses e representa um 
investimento de 407 milhões de euros 
(cerca de US$530 milhões), consiste na 
construção do terminal TX-1 do porto 
brasileiro de Açu, localizado no município 
de São João da Barra, área na qual é 
produzido 85% do petróleo e do gás do 
país. 

O projeto inclui a expansão de um cais 

A FCC construirá o terminal 
TX-1 do porto brasileiro de Açu.
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19 A 21 DE MARÇO DE 2013 
San Antonio, Texas, EUA

NO LUGAR        

CERTO
para CRESCER   

Propriedade conjunta y 
organizador da feira:Localizado com: Propriedade conjunta de: 

  

O segredo para aumentar o lucro da sua indústria está em se 
tornar mais produtivo e eficiente. Os detalhes estão num só 

lugar – World of Ashpalt (O Mundo do Asfalto).

É o maior local de encontro para ver, comparar e conhecer os 
produtos mais recentes, as melhores práticas e inovações da 

indústria que são essenciais a um futuro lucrativo.

Faça a sua inscrição hoje e poupe 40%!
www.worldofasphalt.com
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EQUIPAMENTOS

XCMG se fortalece na 
América Latina
A empresa chinesa implantou um agressivo plano de 

expansão na região. Reportagem de Cristián Peters. 

venda é muito importante e, de acordo 
com Shang, durante 2013 serão investidos 
mais de US$250 milhões para ajudar seus 
clientes  nesses itens. “Ajudamos e apoiamos 
nossos distribuidores a estabelecer centros 
de peças de reposição em diferentes regiões. 
No momento, contamos com centros 
logísticos na Argentina e na Venezuela”, 
afirma. A empresa está, também, instalando 
um centro de serviços em Guarulhos, Brasil. 
Segundo o executivo, a XCMG terá um 
inventário de mais de US$10 milhões em 
peças e serviços no país. 

“Durante 2013, a XCMG pretende 
aumentar sua quota no mercado brasileiro 
nos principais equipamentos, como 
guindastes sobre caminhões e máquinas 
para  terraplenagem. Também vai introduzir 
a linha de equipamentos de concreto e 
outros equipamentos especiais, como 
caminhões Off-Road para a mineração”, 
explica Rubens Azevedo, diretor para a 
América Latina da filial de São Paulo.

Para conseguir esse objetivo, a companhia 
autorizou novos distribuidores em diferentes 
regiões do país. “Em termos gerais, 
poderíamos dizer que a XCMG tem certeza 
de que será a principal marca internacional 
de equipamentos para a construção no 
Brasil em 2013”, destaca.

PEDIDO HISTÓRICO
Ao falar da expansão da XCMG na América 
Latina, é impossível não mencionar o 
maior contrato histórico que uma empresa 
chinesa tenha recebido no exterior 
em todos os tempos. Durante 2012, a 
asiática entregou ao governo venezuelano 
6.025 equipamentos avaliados em mais 
de US$7,5 bilhões. Segundo comenta 
Tang Dexin, presidente da XCMG para 
a América do Sul, foi entregue, em seis 
partes, diversos tipos de equipamentos: para 

concreto, terraplenagem, construção viária e 
guindastes, entre outros.

Dexin destaca que, além desse pedido 
de equipamentos, que tinha o objetivo de 
contribuir com o projeto de moradia social 
impulsionado pelo presidente venezuelano 
Hugo Chávez, a XCMG instalou o maior 
centro de logística e peças de reposição que 
a empresa tem fora da China. A instalação 
possui mais de 10 mil m² e é dirigida por 
mais de 60 técnicos da marca. ■

A XCMG tem como objetivo estratégico 
alcançar, até 2015, receitas anuais de 
300 bilhões de yuanes (US$48,174 

bilhões) para se tornar uma das cinco maiores 
empresas internacionais do setor de máquinas 
de construção. Atualmente a companhia é o 
décimo primeiro maior fabricante do mundo, 
segundo o Ranking Yellow Table elaborado 
pela International Construction, com receitas 
de US$5,259 bilhões (2011), fato que também 
a coloca como a terceira maior companhia 
chinesa da área. 

A empresa quer aproveitar sua posição no 
mercado mundial e a América Latina é uma 
das principais peças em sua plataforma de 
crescimento. Segundo Sam Shang, diretor 
da companhia para América e Oceania, os 
planos são ambiciosos. Durante os últimos 
anos, a empresa criou, em cada um de 
seus mercados-foco da região, uma série de 
companhias para ter presença direta e apoiar 
seus distribuidores. A XCMG Argentina, 
XCMG Brasil, XCMG Chile, XCMG 
Colômbia, XCMG Peru, XCMG Uruguai e 
XCMG Venezuela são algumas das empresas 
que a asiática abriu nos últimos tempos, 
e agora se prepara para continuar esse 
trabalho em países como o México.  

Um dos investimentos mais importantes foi 
a instalação de uma fábrica em Pouso Alegre, 
ao sul de Minas Gerais, no Brasil, onde 
foram investidos aproximadamente US$200 
milhões. A produção de pás carregadeiras 
de pneus, compactadores, retroescavadeiras, 
entre outros equipamentos começará em 
maio de 2013. 

As alternativas de crescimento são grandes. 
Segundo Shang, “atualmente temos 25 
modelos disponíveis no Brasil, mas a XCMG 
tem mais de 100 modelos diferentes”. 

Além disso, o executivo está consciente 
que a demanda latino-americana com 
relação a serviços de financiamento e pós-

Durante 2012 la asiática entregó al gobierno 
venezolano 6.025 equipos avaluados en más 
de US$7.500 millones.
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A RODOVIA PARA O CRESCIMENTO

ROADTEC
800 MANUFACTURERS RD  CHATTANOOGA, TN 37405 EUA 1 423 265 0600 F m

é uma empresa da Astec Industries

Boas rodovias são a base para o crescimento econômico. A roadtec fornece equipamentos que permitem aos 
construtores de estradas construir e manter pavimentação de qualidade com excelente economia e lucratividade.

roadtec.com

Contato direto para América Central, América do Sul e Região do Caribe: Paul Lavaud, PLavaud@roadtec.com
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Novos recordes
A Bauma China conseguiu 

novamente. Superou 

números já registrados 

mais uma vez. 

Reportagem de 

Cristián Peters. 

M ais visitantes, mais expositores 
e mais espaço. Apesar da 
desaceleração do mercado e da 

diminuição das cifras de vendas da indústria 
no mundo todo, a sexta edição da Bauma 
China, a Feira Internacional de Máquinas 
para a Construção, Máquinas de Materiais 
para Construção, Veículos e Equipamentos 
de Construção, bateu todos os recordes, 
de novo. A equipe da Construção Latino-
Americana foi testemunha desse fato.

Cerca de 180 mil visitantes (15,6% acima 
dos 155.615 visitantes de 2010) de 141 
países visitaram o evento, que foi realizada 
no Shanghai New International Expo 
Centre, do dia 27 a 30 de novembro. Depois 
da China, os dez países com maior número 
de visitantes no evento foram Rússia, Coreia, 
Índia, Malásia, Singapura, Japão, Tailândia, 
Taiwan, Hong Kong e Turquia, nessa ordem.  

Pela primeira vez na história, o evento 
utilizou um espaço de exposição de 300 
mil m², o que significou um crescimento 
de 30% com relação à área de 2012. Além 
disso, a feira bateu recordes com relação 
ao número de empresas expositoras: foram 
mais de 2.718 companhias de 38 países (em 
2010 foram 1.858 expositores de 37 países), 
um aumento de 46,2% comparado com a 
versão anterior. 

As empresas chinesas foram a grande 
maioria, com 1.837 expositores. No entanto, 
a organização do evento informa que o 

número de representantes internacionais 
também cresceu consideravelmente e que, 
depois da China, os países com maior 
número de expositores foram: Alemanha 
(172 expositores), Itália (122), Estados 
Unidos (116), Coreia (67) e Japão (49). A 

A Shantui apresentou ao mercado o SD90-5, o 
maior bulldozer da China, segundo a empresa, 
de 105 toneladas.

A Terex exibiu a 
nova Powerlift 
1000, um guindaste 
sobre esteiras com 
capacidade de 55 
toneladas. 

A Caterpillar 
expôs o guindaste 
utilizado no último 
filme de James 
Bond, Skyfall. 

A coreana 
Hyundai teve 
um estande 
imponente 
durante a 
feira. 

>
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FOTON LOVOL: COM OS OLHOS 
NA REGIÃO SUL-AMERICANA
A América do Sul é um mercado estratégico para a Foton Lovol, segundo Dennis Chai, 
vice-diretor da companhia. A empresa vende  equipamentos agrícolas, máquinas de 
construção e veículos e possui uma rede de vendas e serviços que cobre quase todos os 
países da América do Sul. 

Segundo o executivo, nos últimos anos, a empresa, apesar de que tenha entrado um 
pouco mais tarde que seus concorrentes a alguns mercados, continua fortalecendo seu 
investimento, fato que proporcionou à Foton uma posição interessante no mercado.

Países como Argentina, Chile, Colômbia e Peru são interessantes para a asiática 
e é, dessa forma, como a exportação de equipamentos na região teve um importante 
crescimento em 2012, buscando não apenas aperfeiçoar sua rede de vendas e serviço 
das concessionárias, mas também fortalecendo a marca. 

presença latino-americana registrada ficou 
por conta do estande da brasileira Wolf e 
pelo evento Construction Expo, organizado 
pela também brasileira Sobratema (que 
recentemente mudou o significado dessa 
sigla para Associação Brasileira de Tecnologia 
para Construção e Mineração). 

A Bauma China também contou com 
alguns pavilhões nacionais da Áustria, 
Finlândia, Reino Unido, Itália, Coreia, 
Espanha e Estados Unidos.

A próxima edição da Bauma China será 
realizada de 25 a 28 de novembro de 2014. 

NOVIDADES
Não faltaram novidades no evento e as 
companhias utilizaram todo seu potencial 
em equipamentos, tornando a Bauma China 
uma plataforma de lançamento para vários 
produtos novos. 

A chinesa Shantui, por exemplo, apresentou 
ao mercado o SD90-5, de 105 toneladas, 
o maior bulldozer da China, segundo a 
empresa. Equipado com um motor de 708 
kW, o equipamento está desenhado para 
projetos de terraplenagem de grande escala. 
Possui uma pá de 45 m³ de capacidade e 
uma cabine certificada ROPS e FOPS.

Por sua vez, a coreana Doosan apresentou 
um protótipo de escavadeira hidráulica, 
equipamento de 21,5 toneladas com um 

motor de 110 kW. Segundo explica o 
gerente de produtos Ye Bin, o modelo, por 
enquanto, só é vendido na Coreia do Sul, 
mas a ideia é poder ganhar mais interesse na 
tecnologia hibrida. “O acionamento diesel 
elétrico tem demonstrado que produz uma 
economia de combustível de até 20%”, 

comenta.
Por sua vez, a Perkins 

aproveitou o momento para 
apresentar um novo motor 
a diesel que será fabricado 
nas instalações chinesas de 
Wuxi e que abastecerá a 
todos os mercados Tier 3 
do mundo. Cabe lembrar 
que a previsão é de que o 
Brasil, até 2016, comece a 
regulamentar suas emissões 

sob a norma Tier 3.
A companhia trabalhou junto ao fabricante 

local Bosch Weifu para desenhar um novo 
sistema de combustível para seu motor de 
controle elétrico 1106D-E70TA, que possui 
uma potência de 89 kW a 205 kW. 

Simon Gray, gerente de marketing de 
produtos afirmou que “é muito difícil 
controlar a qualidade do combustível fora 
dos mercados regulamentados como Estados 
Unidos, Europa e Japão. Trabalhamos com 

A fabricante chinesa Pengpu anunciou a busca 
de representantes no exterior. 

a
a
a 
n
W
to
d
q
B
re

b T 3

A XCMG expôs 
novas tecnologias e 
equipamentos na Bauma 
China. Foram mais de 41 
máquinas em exibição. 

A Global Crane Sales e a Zoomlion lançaram o 
guindaste RT100.
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a Bosch Weifu para desenvolver um sistema 
de filtro que pudesse controlar combustíveis 
com água, pó e sujeira. O sistema de 
combustível do 1106D-E70TA é muito 
tolerante e robusto”.

A chinesa XCMG teve uma nova iniciativa 
para o mercado de caminhões articulados: 
lançou uma nova unidade de 60 toneladas. A 
companhia já possui uma gama de modelos 
de 30 e 45 toneladas. 

O DAE60 pode alcançar uma velocidade 
máxima de 45 km/h e uma capacidade de 

A COMANSA JIE exibiu um guindaste 
torre flat top 21 CJ 400, com capacidade 
máxima de 18 toneladas. 

O estande da LiuGong atraiu uma grande 
multitude pelo lançamento de suas 
escavadeiras da Série E. 

A britânica JCB realizou o habitual balé de 
maquinas. 

Manitowoc exibiu um guindaste móvel Grove 
GMK6300L. Com 300 toneladas de capacidade 
e um braço de 80 metros, o equipamento 
pode elevar até 12 toneladas com a lança 
totalmente esticada. 

ENTENDEMOS DE GUINDASTES. 
ENTENDEMOS DE SEGURANÇA.
Sistemas de Segurança Para Guindastes | Sistemas LMI | Células de Carga

Sistemas A2B | Anemômetros | Medidor de Comprimento de Ângulo e Lança

Transmissores Sem Fio | E Mais

Sis

Sis

Tra

to de Ângulo e Lança

sales@loadsystems.com loadsystems.com | lsirobway.com.au

Os produtos agora estão 
disponíveis em 
ESPANHOL, PORTUGUÊS 
E FRANCÊS

Assistência e apoio técnico aos clientes disponível em espanhol

Internacional/Direto Tel: +1.281.664.1330

USA/Canadá Toll Free: 1.888.819.4355

Europa Tel: +44 (0) 1224.392900

Dubai Tel: +971.6.557.8314

Austrália Tel: +61 (0) 8.8238.3500
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subida em inclinações de até 45°. 
Por sua vez, a Zoomlion lançou a maior 

escavadeira desenvolvida em China, a 
ZE3000ELS, com uma capacidade de 17m3.

AMÉRICA LATINA
Apesar de não ter apresentado nenhum 
lançamento, cabe destacar a presença da 
única companhia latino-americana no 
evento, a brasileira Wolf, empresa dedicada 
aos equipamentos e peças de reposição 
hidráulicas e de ar. 
Segundo Tiago Wolf, diretor de importação 
e exportação, a empresa conta com um 
nível interessante de exportação em todo o 
mundo e a presença nesse tipo de evento é 
extremamente importante para fortalecer a 
marca.   ■

d é 45°

A Sany e a 
Foton Lovol 

exibiram seus 
gigantescos 

robôs. 

Entre os equipamentos da Wirtgen Group 
estava a pavimentadora Super 1800-2 HD, da 
Vögele, e o rolo compactador tándem HD 128 
da Hamm.

A Sandvik expôs uma interessante variedade 
de equipamentos de britagem e peneiramento, 
martelos rompedores, perfuratrizes e muitas 
outras ferramentas. 

www.pile.com/pda            sales@pile.com

O melhor sistema 
para ensaios de 
carregamento 
dinâmico em todo 
tipo de estacas

Ensaios em 
campo ou 
remotos com 
SiteLink®

Atende  
à NBR 13208

CAPWAP®

inclui iCAP®: capacidade de carga  
por análise numérica durante  

o próprio ensaio

SiteLink®SiteLink

Analisador de Cravação de Estacas PDA

Cleveland, OH EUA
+1 216-831-6131                                         

Equipamentos de Alta   
Performance para Fundações

COMPACTAÇÃO DE IMPACTO RÁPIDO (RIC)

BSP RIC é uma técnica dinâmica de compactação 
que impacta o solo a uma velocidade de 40 ou 60 
vezes, por minuto, com pilões de 5, 7, 9, 12, ou 16t. 
Este equipamento é perfeito para fundações de  
baixo custo em solo granular.

MARTELOS HIDRÁULICOS PARA 
HINCA DE PILOTES  
Uma solução econômica e versátil para instalar pilotes  

 

em todos os tipos de ferro ou concreto em terra ou  
 

em ambientes marítimos. O equipamento pesa de
1,5 a 60 toneladas e tem uma energia de 20kNm 

 
 

a 900 kNm. 

BSP INTERNATIONAL 
 FOUNDATIONS LTD

Claydon Business Park, 
 Gt Blakenham, 

 Ipswich, Suffolk,    
REINO UNIDO, IP6 0NL

Tel :  +44 (0) 1473 830431
Fax:  +44 (0) 1473 832019
email: sales@bspif.co.uk
www.bsp-if.com
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Se aproxima una de las más importantes ferias para 

la industria de la construcción y la minería del mundo. 

Reporta Clarise Ardúz. 

A s luzes que darão brilho à trigésima 
edição de uma das feiras mais 
importantes da indústria de 

equipamentos para a construção civil e 
mineração começaram a ser acesas. Vem aí a 
Bauma Munich 2013, o Salão Internacional 
de Máquinas para Obras, Materiais de 
Construção e Mineração, e Equipamentos e 
Veículos para Obras. 

O evento, que será realizado de 15 a 
21 de abril em Munich, Alemanha, vem 
acompanhado por muito otimismo, apesar 
da crise europeia. “Esperamos que 3.300 
empresas do mundo todo participem da 
Bauma, que ocupará uma área de exposição 
de 570 mil m². A expectativa é de alcançar 
os 450 mil visitantes”, comenta Eugen 
Egetenmeir, diretor geral da Messe München 
International (MMI), empresa organizadora 
do evento. Também se espera que a feira 
gere, até 2015, uma demanda sustentável de 
máquinas e equipamentos que garanta uma 
média de crescimento anual no setor de mais 
de 4% no mundo todo.

Na última edição da feira, em 2010, apesar 
dos problemas ocasionados pelas cinzas 
vulcânicas provenientes da Islândia, os 550 
mil m² de área de exibição foram ocupados 
pelos 3.256 expositores de 53 países 
e receberam mais de 420 mil visitantes. 
“Temos a certeza de que a Bauma 2013 
superará esses números”, garante o diretor. 

Egetenmeir também explica que a feira 
desse ano trará novidades em tecnologias e 
produtos focados na economia de energia, 
diminuição de custos, produção lucrativa 
e tecnologia construtiva. Mas também 
haverá novidades em outros sentidos: “Este 
ano, a Indonésia será o país parceiro da 
Bauma”, comenta, fato que deverá ser de 
grande interesse para os fabricantes de 
equipamentos para mineração e construção 
do mundo, já que esse país é o maior do 
sudeste asiático e possui grandes reservas de 

DADOS ÚTEIS

QUANDO: de 15 a 21 de abril de 2013 
HORÁRIO: de segunda a sexta das 9h30 
às 18h30, sábado das 8h30 às 18h30 
e domingo das 9h30 às 16h30
ONDE: The Munich Trade Fair Centre, 
Munique, Alemanha

RESERVA DE ENTRADAS: 
A compra das entradas para a feira 
pode ser feita diretamente pela internet, 
por meio do Print@home. Através 
desse sistema é possível obter algumas 
vantagens: a entrada é mais econômica 
e em poucos minutos você pode adquirir 
a sua, sem fazer filas para isso. 
Reservas e outras informações: 
www.bauma.de/tickets/en

COMO CHEGAR:
Munique oferece uma excelente rede 
de transporte através da qual se 
torna muito fácil chegar ao centro de 
exposições.
Planeje todos os detalhes da sua 
chegada com as informações do site 
www.bauma.de/travel e para sua 
hospedagem, acesse 
www.bauma/accommodation.

A feira deste ano trará novidades em 
tecnologias e produtos, focados na 
economia de energia, diminuição de 
custos, produção lucrativa e tecnologia 
construtiva.

promete

Aproxima-se uma das 

feiras mais importantes 

para a indústria da 

construção e mineração 

do mundo. Reportagem 

de Clarise Ardúz. 
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matéria prima (principalmente de estanho, 
cobre e carvão).  Cabe destacar que as 
previsões de investimento na Indonésia são 
alentadoras e as estimativas de investimentos 
até 2025, chegam a US$465 bilhões apenas 
em projetos de infraestrutura. 

Para o representante da MMI, a Bauma 
é uma excelente plataforma internacional 
de contatos, que oferece a oportunidade 
de atualização com relação aos mercados 
mundiais em desenvolvimento. “O evento 
atrai um público profissional tomador de 
decisões, além de um enorme número de 
compradores e especialistas da indústria 
global. Não sabemos exatamente quantos 
equipamentos são vendidos durante a 
feira, mas sabemos que muitos contatos e 
negócios, gerados no evento, são fechados 
pouco depois”, afirma.

De acordo com as declarações do executivo, 
a Bauma não será apenas uma exibição de 
produtos novos e de alta tecnologia, será 
muito mais que isso. “Na Bauma Munich 
haverá diversas apresentações ao vivo. As 
empresas não apenas exibirão seus produtos, 
mas também realizarão verdadeiros shows 
em seus estandes”, comenta.

SUCESSO E CONFIANÇA
Segundo o diretor da empresa organizadora, 
a feira tem tido sucesso por muitos anos 
e, inclusive, ajudou a formar o mercado 
para os equipamentos de construção. 
“Muitos expositores mantém o ciclo de seus 
lançamentos vinculados ao ciclo da Bauma”, 
reconhece.

As feiras são muito importantes, na 
opinião de Egetenmeir, porque ajudam a 
movimentar o mercado. “Em momentos 
como o que estamos vivendo agora, onde 
alguns mercados estão se tornando lentos, 
as feiras têm um papel muito importante. 
Pode-se dizer que um exemplo real 
disso foram nossas feiras Bauma China 
e bC India”, comenta. Segundo conta o 
profissional, em novembro de 2012, Bauma 
China rompeu todos os recordes com relação 
ao número de expositores, visitantes e espaço 
de exposição. “A feira na China provou 
ser a plataforma de negócios da região, e a 
feira bC Índia, marcada para fevereiro de 
2013, também está superando números de 
expositores, visitantes e espaço da exposição”, 
garante. Apesar de que o mercado nesses 
dois países esteja enfrentando uma ligeira 

EXPOSITORES LATINO-
AMERICANOS NA 
BAUMA MUNICH 2013
BRASIL
■ ABIMAQ (Associação Brasileira 

da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos)

■ CIBI (Companhia Industrial Brasileira 
Impianti)

■ CZM Foundation Equipment 
■ Dedini S/A Indústrias de Base
■ Drillmine Exportadora e Importadora 

Ltda.
■ Henfel Indústria Metalúrgica Ltda.
■ Jaraguá Equipamentos Industriais 

Ltda.
■ Máquinas Furlan Ltda.
■ Menegotti Indústrias Metalúrgicas 

Ltda.
■ Menegotti Máquinas e Equipamentos 

Ltda.
■ Metalúrgica Wolf 
■ Metisa Metalúrgica Timboense S/A
■ Scheck Process Equipamentos 

Industriais Ltda.
■ CSCM (Câmara Setorial de Máquinas 

e Equipamentos para a Indústria de 
Cimento e Mineração)

■ Sobratema (Associação Brasileira 
de Tecnologia para Equipamentos e 
Manutenção

■ WCH Industrial Ltda.
■ Wolf Rock Drills

CHILE
■ Equipos Mineros S.A.

MÉXICO
■ Odisa

PERU
■ Instituto de Ingenieros de Minas del 

Perú (IIMP)
■ Resemin S.A.

Fonte: site oficial Bauma Munich 2013 
(10 de janeiro de 2013)

Em 2010, foram 420 mil visitantes. 
Este ano, a expectativa é de que 450 

mil pessoas visitem a feira.

O foco do fórum nesta edição será a 
mineração. O mercado de mineração 
brasileiro será um dos temas.
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A UNISPAN, especializada na venda e locação de andaimes e formas para a construção, oferece ao 

cliente um serviço integral e especializado para o desenvolvimento de cada tipo de obra, com um 

suporte técnico contínuo que abrange desde a análise do projeto, até a implantação no canteiro de 

obra da solução mais adequada. Para isso, a UNISPAN dispõe de profissionais altamente capacitados 

e de equipamentos marca PILOSIO, fabricados sob as mais rígidas normas certificadas de qualidade 

internacional, que garantem versatilidade, segurança e economia. A PILOSIO, desde 1961, representa a 

excelência italiana na produção de andaimes de fachada e multidirecional, coberturas provisórias, formas 
para muros e lajes, escoramento para escavações seguras, como também estruturas para eventos. 

CONSTRUÍDO PARA IR MAIS ALTO.

www.pilosio.com

Unispan Chile_www.unispan.com_Tel. 56 2 27849000 

Unispan Peru_www.unispan.com.pe_Tel. 51 1 2641242 

Unispan Colômbia_www.unispan.com.co_Tel. 57 2 6664040 

Unispan México_www.unispan.com.mx_Tel. 52 55 58885588 

Unispan Panamá_www.unispan.com_Tel. 507 220 6438

April 15 - 21. Munich

www.bauma.de/en

Visit us! F10.N1020/1
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Drive systems, fluid engineering, equipment and replacement
parts for construction machinery and construction vehicles,
construction pumps

Compaction equipment for earth-works and road-building, 
machinery for the construction of galleries and tunnels, 
construction vehicles and lifting equipment

Plant and machinery for producing cement-, lime- and gypsum-
based components and for tooling natural stone, concrete
mixing, control systems for building materials

Plant and machinery for the cement, lime, gypsum, sand, clay,
gravel and crushed stone industry and for recycling building
materials

Construction equipment and tools,
site installations, formworks, scaffoldings and
accessories

Plant and machinery for processing
concrete-reinforcing steel

THINK BIG! 
Work & Careers

MINING
with
bauma Forum

Open-air area

recessão, Egetenmeir defende o poder das 
feiras. “Os resultados das feiras comprovam 
que a indústria da construção confia nesses 
eventos”, destaca.

AMÉRICA LATINA PRESENTE
Quem acha que pelo fato de que uma feira 
como esta se realiza em outro continente 
conta com uma quase nula presença latino-
americana, se engana. 

“Na Bauma 2010, tivemos 14 expositores 
provenientes da América Latina”, informa 
o diretor geral da MMI. Mas esse número 
já foi superado na edição de 2013. No site 
oficial do evento, até o dia 10 de janeiro, 
21 empresas latino-americanas apareciam 
registradas como expositoras na feira. E 
o Brasil leva o estandarte: 17 expositores 
registrados. “Também existem outros países, 
como Chile, México e Peru, que expressaram 
seu interesse pela edição de 2013”, garante. 

Com relação ao número de visitantes 
latino-americanos presentes na edição de 
2013, a ideia também é quebrar recordes. 
“Na edição anterior foram 4.300 visitantes 
latino-americanos. Para este ano esse 
número deve aumentar”, afirma Egetenmeir, 
que conta que os brasileiros ficaram com 
o primeiro lugar entre os países com mais 
visitantes latino-americanos na edição de 
2010: 1.444 pessoas. Os argentinos ficaram 
com a segunda colocação, com 401 visitantes. 
O terceiro lugar ficou para os chilenos, com 
342 participantes. 

A Bauma Munich é uma feira que, a 
pesar de que é realizada na Alemanha, 
tem uma grande influência nos mercados 
latino-americanos graças ao importante 
momento que vive a região, com uma 
grande quantidade de importantes projetos 
de infraestrutura e de moradia em execução 
ou por executar, além dos mais diversos 
investimentos que o Brasil está recebendo 
com esse objetivo tanto para a Copa do 
Mundo de 2014 como para as Olimpíadas 
de 2016. “No geral, todos esses projetos 
precisam de equipamentos especializados e 
nossos expositores terão os produtos ideais 
para seu desenvolvimento”, afirma. O diretor 
diz que a Bauma Munich será perfeita para 
o público latino-americano e garante que 
nosso mercado já conquistou seu espaço. 
“Esperamos receber mais latino-americanos 
nesta edição, já que a região mostrou ser 
um mercado emergente no que se refere à 
indústria da construção”, finaliza.

ORGANIZAÇÃO E PRÊMIO
A organização e programação da trigésima 
edição da Bauma Munich contará com 
algumas novidades. 

A exposição estará dividida em quatro 
categorias: Construção (que incluirá todos os 
setores), Mineração, Materiais de construção 
e, por último, Componentes e Fornecedores 
de Serviço.

Com relação aos debates no fórum, o tema 
central será a mineração. Um dos temas 
latino-americanos que serão discutidos será 
o mercado de mineração brasileiro.

A 30ª edição da Bauma Munich será realizada 
do de 15 a 21 de abril, na Alemanha.

Mapa da feira (em inglês)

Por outro lado, uma premiação terá espaço 
durante a feira: o Innovation Award, que fará 
homenagem aos avanços de tecnologia das 
empresas e instituições e estará dividido em 
cinco categorias (máquinas, componentes de 
máquinas, processos de construção, pesquisa 
e design). 

Jornalistas escolhidos pela organizadora do 
evento serão os responsáveis por votar em 
seus projetos favoritos. 

Segundo o site da premiação, foram 
recebidas 156 inscrições. Cabe lembrar que 
poderão participar apenas empresas que 
exponham produtos na feria.

O jurado analisará as inscrições e anunciará 
os indicados ao prêmio até o final de janeiro. 
Os vencedores serão homenageados na 
cerimônia de premiação, que será realizada 
em Munique, no dia 14 de abril.  ■

O prêmio Innovation Award reconhecerá 
os avanços da tecnologia das empresas e 
instituições.
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A INTEGRAÇÃO DA CADEIA DA CONSTRUÇÃO
LA INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE LA CONSTRUCCIÓN

De 5 a 8 de junho de 2013/ Del 5 al 8 de junio de 2013   Centro de Exposições Imigrantes  |  São Paulo  |  Brasil   www.constructionexpo.com.br

A Construction Expo 2013 é apoiada pelas principais entidades, construtoras e fornecedores do setor, por reunir, em um único local, serviços, 
materiais e equipamentos para obras e o Sobratema Congresso – Edificações e Infraestrutura. 

Se a sua empresa faz ou quer fazer negócios no mercado brasileiro da construção, esta é a oportunidade. Participe da Construction Expo 2013. 

Construction Expo 2013 está auspiciada por las principales asociaciones, empresas constructoras y proveedores del sector, por reunir, en un único lugar, servicios, 
materiales, máquinas y equipos para obras y el Congreso Sobratema – Edificación e Infraestructura.

Si su empresa hace o quiere hacer negocios en el mercado brasileño de la construcción, esta es la oportunidad. Participe en la Construction Expo 2013.

2a Feira Internacional de 
Edificações & Obras de Infraestrutura
Serviços, Materiais e Equipamentos.

REALIZAÇÃO/REALIZACIÓN: LOCAL/LUGAR:

II Feria Internacional de Edificación y Obras de Infraestructura
Servicios, Materiales y Máquinas

Informações e reservas de áreas / Información y reserva de espacio: contato@constructionexpo.com.br  |  11 3662-4159 

SETORES REPRESENTADOS: Edificações – Residenciais, Comerciais, Industriais, Shopping Centers, Hospitais e outras.
Infraestrutura – Rodovias e Ferrovias, Portos e Aeroportos, Pontes, Energia, Metrôs e Saneamento.

SECTORES REPRESENTADOS: Edificación – Residencial, comercial, industrial, centros comerciales, hospitales y otros
Infraestructura – Carreteras y vías férreas, puertos y aeropuertos, energía, metros, saneamiento y otros.

ENTIDADES DO CONSELHO/ENTIDADES DEL CONSEJO:

CONSTRUTORAS APOIADORAS/CONSTRUCTORAS QUE APOYAN LA FERIA:
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Éxito Total: 95% stands comprometidos.
¡Ya crecimos 2.500 m2 más! 

El Poder de Negocios de nuestras 
ferias es reconocido por las 

empresas más importantes del sector
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Registre su visita en 
www.edifica.cl

Patrocinan: Colabora:

Contacto Comercial:

coordinadora@edifica.cl
( 56-2) 2530 7214  (56-2) 2530 7000

Además:á
deAdAAdemás:

Además:
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E sta é a hora do Brasil se lançar 
defi nitivamente no processo de 
melhorias em infraestrutura, a fi m 

de atender todas as demandas e efetivar 
seu lugar como uma das grandes potências 
mundiais. Os próximos anos serão decisivos 
para o setor de infraestrutura brasileiro e, já 
que grande parte dos produtos circula nas 
estradas do país, torna-se imprescindível o 
debate para o aprimoramento do setor.

Pensando nisso, os organizadores da 
Brazil Road Expo - evento Internacional de 
Tecnologia em Pavimentação e Infraestrutura 
Viária e Rodoviária – preparam para a 
próxima edição, um evento focado em 
infraestrutura viária e rodoviária, no qual os 
melhores profissionais do setor irão reunir 
as novidades e debater as tendências para o 
segmento nos próximos anos.

O foco da Brasil Road Expo está em reunir, 
em um mesmo espaço, debate sobre o setor 
que representam e exposição de produtos 
relacionados, o que facilita a visualização da 
importância da proximidade entre discussão 
e prática. 

Para a terceira edição da Brazil Road Expo 
– que será realizada entre os dias 19 e 21 de 
março, no Transamérica Expo Center, em 
São Paulo, a expectativa de crescimento é de 
20% em relação à edição anterior, podendo 
chegar a R$ 500 milhões em geração de 
negócios.

O evento vai reunir em um só lugar, os 
principais players do mercado nacional e 
internacional a fim de promover a troca 
de informações qualificadas e apresentar 
as últimas novidades em equipamentos, 
produtos e serviços relacionados a todos 
os elos da cadeia de infraestrutura, desde o 
projeto até a manutenção de vias e rodovias, 
incluindo construção e reparo, além da 

Sucesso garantido 
A terceira edição da Brazil Road Expo será realizada 

de 19 a 21 de março. Escrito por Guilherme Ramos (*). 

Guilherme Ramos, diretor da Brazil Road 
Expo. 

preocupação com a sustentabilidade.

EDIÇÃO 2013
Na edição deste ano, a Brazil Road 
Expo pretende atrair aproximadamente 
270 expositores, sendo 30% empresas 
internacionais interessadas em desenvolver 
seus negócios no Brasil. Durante os três 
dias em que acontece o evento também 
será realizado um amplo Programa de 
Conferências – o Brazil Road Summit, que 
contará com workshops e seminários sobre 
temas ligados ao setor de infraestrutura, 
que engloba assuntos como: máquinas e 
equipamentos, pavimentação em asfalto e em 
concreto, geotecnia, sinalização, segurança 
rodoviária, obras de artes especiais (pontes, 
viadutos e túneis), contenção de encostas, 
drenagem de rodovias, entre outros.

Parece óbvio, mas neste momento em 
que todos os olhares do País estão voltados 
para o setor de infraestrutura, este tipo de 
ação é imprescindível para que tenhamos 
planos e soluções eficazes a fim de expandir 
nossas fronteiras e nos fixarmos como uma 
das principais economias mundiais em 
condições de competirmos em igualdade 
com nossos concorrentes internacionais.

Estamos no momento de capacitar 
estruturalmente o nosso país para trilharmos 
a estrada de sucesso que vem por aí. Neste 
sentido, ações que fomentam o debate sobre 
o setor e que aproximem a discussão e a 
prática. 

Como já foi dito anteriormente, iniciativas 
como a Brazil Road Expo 2013 são primordiais 
para que as grandes oportunidades que o 
país apresenta sejam ponto de partida para 
melhorias que perdurem e que tragam ainda 
mais desenvolvimento e competitividade ao 
Brasil. ■

(*) Guilherme Ramos é engenheiro civil e diretor da Brazil Road Expo, o maior evento 
latino-americano focado 100% nos setores de pavimentação e infraestrutura viária.
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Pequenos Guindastes…    para Grandes Ideias.

 

Novas Possibilidades de Elevação em 
áreas internas e pequenos espaços.

Tel: (1) 713-715-1500
www.maedausa.com

Email: cranes@maedausa.com

OITO MODELOS
• Desde 590 mm de Largura
• Alturas de Elevação de até 22 Metros
• Capacidades de até 6,0 Toneladas Métricas
• Estabilizadores Multiposicionáveis 
• Acionamento a Diesel, Gasolina e Elétrico Procuramos Distribuidores. Entre em Contato.
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BAIXE A ÚLTIMA EDIÇÃO!
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Para informações de vendas ou locação ligue para 813-247-1963 

1902 N. 38th St, Tampa, FL 33605, 813-247-1963
www.certifiedboomrepair.com

Agora representamos os guindastes torre e de cidade de montagem rápida San 
Marco, a linha de acessórios Boscaro e a linha de geradores e torres de luz Magnum.

Ampliaram seus serviços para incluir 

VENDAS E LOCAÇÃO
De guindastes torre de montagem rápida e seus acessórios.

MANUTENÇÃO DE CELOSIA DE LANÇA E MANUTENÇÃO DE LANÇAS HIDRÁULICAS 

tyler.smith@certifiedboomrepair.com

ESPECIALISTAS 
EM 

MANUTENÇÃO 
DE GUINDASTES 

E LANÇAS

Falamos
Español!
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  Mais de 580 expositores nacionais e internacionais

  62.500 m² de exposição indoor e outdoor

  30.000 visitantes

  7º Concrete Congress - seminários, workshops e 
 fóruns de debate

28 - 30 Agosto
Centro de Exposições Imigrantes

APOIO

UM OFERECIMENTO DE 

Outras informações: Tel 11 4878 5990 - concrete@concreteshow.com.br

www.concreteshow.com.br REALIZAÇÃO 

MEDIA PARTNERS

Untitled-1   1Untitled-1   1 22/01/2013   12:00:1922/01/2013   12:00:19



Full Page.indd   1Full Page.indd   1 12/4/2012   12:27:58 PM12/4/2012   12:27:58 PM


