
B E M - V I N D O  À 
E D I Ç Ã O  D I G I T A L

www.khl.com

A VERSÃO DIGITAL DA CLA OFERECE AINDA MAIS:

■   Com apenas um clique, você pode virar as páginas 

■   Clique no conteúdo da página e vá direto à seção editorial escolhida. 

■   Clique no anúncio e vá direto ao website do anunciante. 

■    Pesquise por palavras, acessando ainda mais rapidamente a informação desejada.

Agradecemos seu download da versão eletrônica da Construção Latino-

Americana. Esta versão é idêntica à revista impressa, de ponta-a-ponta, 

editorial e publicidade, mas agora na tela do seu computador.

LATINO-AMERICANA
construçãoconstrução

JULHO-AGOSTO DE 2011
Volume 1, Número 6

Uma publicação do KHL Group

A  R E V I S TA  D A  I N D Ú S T R I A  D A  C O N S T R U Ç Ã O  N A  A M É R I C A  L AT I N A

Plataformas: 
Elevando as expectativas

28

AMÉRICA CENTRAL MARTELOS

32 58

ESCAVADEIRAS ILHA VIVEROS

18

CLA 07-08 2011 Front Cover PTG CA.indd   1 11/07/2011   11:37:36

Welcome pages CLA Portugese.indd   2Welcome pages CLA Portugese.indd   2 7/21/2011   12:48:05 PM7/21/2011   12:48:05 PM



INFORMAÇÃO NA PONTA DE SEUS DEDOS

M A I S  Q U E  U M A  R E V I S T A !
SEUS DEDOS

VOCÊ SABIA QUE  PODE UTILIZAR ESTA REVISTA DIGITAL DE MUITAS 
OUTRAS MANEIRAS QUE A VERSÃO TRADICIONAL IMPRESSA? 

Experimente clicar nesta 
edição. A informação 
colocada à sua  disposição 
poderá ser supreendente!


PESQUISA:
Basta clicar no botão “search” no topo da tela (ou no ícone do binóculo) para você 
procurar a revista inteira por palavras-chave.

PESQUISA EM EDIÇÕES ANTERIORES:
Se você possui Adobe Reader versões 6 ou 7, você pode também procurar todas as 
revistas digitais que você salvou ao longo dos meses!

ACESSO DIRETO A UM MUNDO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Talvez a fonte de informação mais poderosa que a revista digital fornece seja o 
“clicar diretamente” para acessar o site dos anunciantes. Apenas clique sobre 
qualquer anúncio na revista e você será levado diretamente ao website da 
companhia, onde haverá uma quantidade de informação adicional e interessante 
bem na ponta de seus dedos.

www.khl.comw

Welcome pages CLA Portugese.indd   3Welcome pages CLA Portugese.indd   3 7/21/2011   12:48:23 PM7/21/2011   12:48:23 PM



LATINO-AMERICANA
construçãoconstrução

JULHO-AGOSTO DE 2011
Volume 1, Número 6

Uma publicação do KHL Group

A  R E V I S TA  D A  I N D Ú S T R I A  D A  C O N S T R U Ç Ã O  N A  A M É R I C A  L AT I N A

Plataformas: 
Elevando as expectativas

28

AMÉRICA CENTRAL MARTELOS

32 58

ESCAVADEIRAS ILHA VIVEROS

18

CLA 07-08 2011 Front Cover PTG CA.indd   1CLA 07-08 2011 Front Cover PTG CA.indd   1 11/07/2011   11:37:3611/07/2011   11:37:36



AD CLA VERMEER LA TERRAIN LEVELER JUNE 2011 PORTUGUÊS i dd 1 27/06/2011 17 11 00
Untitled-12   1Untitled-12   1 7/11/2011   2:23:25 PM7/11/2011   2:23:25 PM



   

A América Latina está experimentando fortes contrastes 
nos  diferentes países que formam a região.  Por um 
lado, a maioria das nações da América do Sul conta com 

interessantes índices de crescimento e sua preocupação pela melhora 
de sua infraestrutura é cada vez mais evidente. Por outro lado, 
percebe-se que a maioria das repúblicas da América Central, região 
em foco da presente edição, continuam impactadas por resquícios da 
crise fi nanceira mundial, apesar de que em quase todas elas pode-se 
ver melhores perspectivas para o futuro.

A preocupação pelo meio ambiente também é um aspecto 
interessante e que apresenta diferentes pontos. De um lado está a 
nutrida pasta de projetos energéticos que satisfariam a demanda 
cada vez mais indispensável para o desenvolvimento econômico. Por 
outro lado, a necessidade que a maioria dos países da região tem 
de aumentar sua capacidade de geração tem desencadeado confl itos 
sociais com relação às repercussões meio ambientais que poderiam 
existir pela sua implantação.

Nesta edição são analisadas as dez principais centrais hidrelétricas 
que estão sendo executadas ou estudadas na atualidade (e que somam 
um poder de geração de cerca de 30.300 MW). Entre elas, várias têm 
enfrentado difi culdades. 

Mas enquanto o setor energético enfrenta os ambientalistas, outros 
setores da construção avançam fi rmemente em direção aos métodos 
cada vez mais amigáveis com o meio ambiente. 

A presente edição da Construção Latino-Americana também faz uma 
revisão dos diferentes grupos de equipamentos que estão participando, 
de uma forma cada vez mais ativa, do mercado latino-americano, 
como por exemplo, as escavadeiras, os martelos de demolição e as 
plataformas aéreas de trabalho, máquinas que projetam interessantes 
crescimentos.

E, além disso, os bons indicadores que acompanham estes 
equipamentos de elevação têm feito com que a Federação 
Internacional de Acesso Motorizado recentemente tenha aberto uma 
ofi cina no Chile para atender a América Latina e já tenha confi rmado 
seu primeiro Conselho Regional, justamente no Brasil.
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BRIDGES LATAM 
Nos dias 14 e 15 de junho 
foi realizada no Chile a 
Conferência Bridges Latam 
Chile Edition 2011, a qual 
contou com a presença de 
renomados profissionais 
nacionais e internacionais. 
No evento foram 
debatidos os principais 
desafios no segmento 
de pontes, abrangendo o 
comportamento sísmico, 
novas tecnologias de 
desenho, técnicas de 
construção, como também 
reparos e manutenção 
dessas estruturas.

 
ARGENTINA A atividade 
do setor da construção 
na Argentina cresceu 
18,2% interanual em maio, 
alentada por investimentos 
no setor residencial. 
  Apesar disso, o índice 
Construya, elaborado em 
base às vendas de 12 
companhias líderes no 
setor, retrocedeu 4,9% 
com relação a abril, quando 
registrou um nível máximo 
histórico.

PANAMÁ A Corporação 
Andina de Fomento (CAF) 
emprestará 513 milhões 
de dólares ao Panamá para 
projetos de infraestrutura. 
Quase 80% do valor, 
aproximadamente 400 
milhões de dólares, serão 
destinados à construção 
do primeiro metrô da 
América Central, cujas 
obras iniciadas em fevereiro, 
representam 1,6 bilhões de 
dólares. 

O Panamá obterá também 
outros dois empréstimos: 
um de 100 milhões de 
dólares, para melhorar a 
rede de distribuição de 
água potável, o sistema de 
esgoto e o saneamento da 
baía da capital, e outro de 
13 milhões de dólares para 
a atenção de emergências 
ocasionadas por fenômenos 
naturais.

 EM DESTAQUE 

 EM DESTAQUE 

Capac Expo Hábitat 2011

E ntre 14 e 18 de 
setembro será realizará 
a Capac Expo Hábitat 

2011, feira internacional 
de construção e moradia, 
organizada pela Câmara 
Panamenha da Construção. 

Mais de 400 expositores 
ocuparão 18 mil m2 do Centro 
de Convenções Atlapa, em 
um evento que oferecerá 
conferências, discussões 
de negócios e exibição de 
equipamentos, gerando um 
cenário propício para expor 
e comercializar os produtos e 

serviços vinculados à indústria 
da construção.

A exposição, considerada a 
maior do Panamá, da América 
Central e do Caribe, também 
será o lugar para a celebração 
do 50o Aniversário da 
fundação da Capac. 

A Capac Expo Hábitat 2011 
apresentará aos visitantes 
as últimas tendências em 
acabamentos, decoração, 
máquinas, tecnologia e 
produtos utilizados na 
indústria, assim como 
também projetos habitacionais 
com ofertas atraentes de 
financiamento hipotecário.

São esperados mais de 

30 mil visitantes, entre 
compradores, designers, 
engenheiros, arquitetos, 
investidores e público em geral 
que veem a feira como uma 
oportunidade para atualizar 
seus conhecimentos e adquirir 
equipamentos, máquinas e 
materiais de última geração.

O evento oferecerá um 
Pavilhão Internacional, no 
qual estarão empresas de 
diversos países, como Canadá, 
México, Colômbia, Venezuela, 
Estados Unidos, Brasil, 
Itália, Costa Rica, Espanha, 
Índia, Coreia, Porto Rico, 
El Salvador e Vietnã, entre 
outros. ■

Titanium defi ne 
chegada à Colômbia
Em setembro a imobiliária 
Titanium – sociedade da 
ASL Sencorp, propriedade do 
arquiteto Abraham Senerman, 

e o grupo Bethia – definirá a 
execução de um edifício em 
Bogotá, selando sua entrada na 
Colômbia.

“Estamos vendo uns terrenos 
na Colômbia, temos um 
interesse real em entrar, 
esperamos definir isso em 
setembro. Este mês viajaremos 
ao país e aí vamos ver que 
possibilidade existe para fazê-
lo”, explicou o empresário.

Sobre as características do 
projeto, Senerman indicou 
que “seria essencialmente 
de escritórios, mas não estamos 
querendo altura, preferimos 
um bom design e que seja 
emblemático”. Também, 
disse que antes do fim do 
ano definiriam a entrada ao 
Peru, onde buscam sócios 
locais para realizar os projetos, 
apesar de que comentou 

que “já conversamos com 
vários grupos no Peru, todos 
possíveis sócios importantes”.

Consultado sobre a opção 
de abrir o Titanium à bolsa, o 
arquiteto disse que “estamos 
esperando novos projetos para 
poder tomar decisões, não 
se pode ir à bolsa sem certa 
quantidade de projetos, tanto 
no Chile como fora”. ■

Mais de 400 expositores 
ocuparão cerca de 18.000 m2 do 
Centro de Convenções Atlapa.

A imobiliária chilena estuda as 
oportunidades no país cafeteiro 
e busca sócios no Peru. 
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RANKING Anunciamos a 
todos nossos leitores que a 
revista Construção Latino-
Americana está trabalhando 
na elaboração de um ranking 
com as principais empresas 
construtoras da região. 

Seguindo o exemplo de 
suas revistas irmãs como 
International Construction, 
Construction Europe, 
International Cranes and 
Specialized Transport, 
e American Cranes and 
Transport, entre outras, 
a CLA gerará esta lista 
que sem dúvida será de 
grande valor não apenas 
para as próprias empresas 
participantes, que poderão 
conhecer exatamente sua 
posição dentro do mercado 
latino-americano, senão 
que  também para analistas 
financeiros, companhias de 
engenharia, consultores e 
leitores em geral.  

O convite vai para as 
companhias construtoras 
da América Latina para que 
participem deste valioso 
estudo, que será publicado 
na edição de outubro de 
2011.

Para qualquer outra 
informação, entre em 
contato com o editor 
da Construção Latino-
Americana, Cristián Peters 
pelo e-mail cristian.peters@
khl.com. 

 EM DESTAQUE 

Brasil acelera 
infraestrutura esportiva
A Câmara dos Deputados 
brasileira aprovou um projeto 
de lei para acelerar as obras 
públicas para os próximos 
eventos esportivos, para os 
quais o Brasil será sede, e 
tende principalmente a resolver 
atrasos que têm afetado os 
planos para construir novos 
estádios e expandir aeroportos.

O projeto de lei, que espera 
receber o apoio do Senado, 
simplificará as licitações do 
governo para projetos de 
infraestrutura para o Mundial 
2014 e os Jogos Olímpicos do 
Rio de Janeiro de 2016.

Caso seja aprovada a 
iniciativa, o governo realizará 
uma única licitação para 
projetos de obras públicas, 

uma mudança ante a atual 
prática de leiloar o desenho e 
a construção de um projeto de 
maneira separada.

BID APOIA 
INVESTIMENTOS 
Cerca de nove bilhões 
de dólares concederá o 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento para a 
preparação do Brasil para a 
próxima Copa do Mundo.

Segundo informou o diário 
brasileiro Valor Online, o 

representante regional do BID, 
Fernando Carrillo-Flórez, 
informou que “nos próximos 
quatro anos, o BID pretende 
concentrar 80% de seu plano 
de investimentos totais, 
entre 10 bilhões de dólares 
e 12 bilhões de dólares, para 
preparar as 12 cidades sede 
para o evento esportivo”.

O financiamento será 
complementado por 
investimentos do governo 
federal e dos governos estatais e 
municipais.

As cidades sede do Mundial 
são Rio de Janeiro, São 
Paulo, Brasília, Salvador, Belo 
Horizonte, Cuiabá, Curitiba, 
Fortaleza, Manaus, Natal, 
Porto Alegre e Recife. ■

Construtoras chilenas 
continuarão investindo no 

A eleição de Ollanta Humala como presidente do Peru 
não deixará de incentivar o investimento chileno.

Conforme afirmou o 
presidente da Câmara Chilena 
da Construção (CChC), 
Gastón Escala, a eleição 
de Ollanta Humala como 
Presidente do Peru não vai 
desestimular o investimento 
chileno no setor da construção.

Também explicou que “o 
Peru duplicou seus ingressos 
per capita nos últimos 
10 anos, então é muito 
importante que continuem 
sendo feitos investimentos 
que provenham de países 
como o Chile, isso ajuda a 
dar trabalho e a que cresçam 
as empresas lá”. Destacou 
que “seria um absurdo que 
um país que vem crescendo 
firmemente, que faz as coisas 
muito bem e investe cerca 
de 6% do PIB anual em 
infraestrutura, tome uma 

decisão totalmente diferente”.
Escala acrescentou que 

“podem existir diferenças 
no tema social do país, mas 
quanto ao investimento e o 
que fazem as empresas nossas 

lá, acho que tudo vai continuar 
igual. Por isso estamos 
tranquilos e continuaremos 
investindo no Peru, porque a 
política econômica não deverá 
ter mudanças”. ■
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OIKOS O Grupo 
Empresarial Oikos informou 
que suas vendas em 
construção apresentaram 
um aumento importante no 
exercício econômico do ano 
passado. 
No último mês, cresceram 
20%, demostrando que a 
conjuntura invernal ajudou 
a desenvolver e programar 
novos projetos de moradia 
em todos os extratos sociais.

O presidente da Oikos, 
Gabriel Díaz, garantiu que 
apesar dos inconvenientes 
gerados pelo excesso de 
chuvas, a verdade é que 
a situação incentivou a 
construção de moradias.

Para a Oikos, o inverno 
trouxe benefícios: em apenas 
uma semana vendeu o que 
venderia em dois meses, 
devido aos prejuízos em Chía 
e outros municípios 
inundados.

AGOSTO
10-13 / M&T Peças e 
Serviços
São Paulo, Brasil
www.mtexpops.com.br

17-20 / Construir Bahia 
2011 
Salvador, Brasil 
www.feiraconstruir.com.br

18-20 / Constructo 2011 
Monterrey, México 
www.constructo.com.mx/

31-2 / Concrete Show 2011
São Paulo, Brasil
www.concreteshow.com.br 

SETEMBRO
1-4 / ExpoFerretera 2011 
Buenos Aires, Argentina
www.expoferretera.com.ar

6-11 / Hábitat Guayaquil 
2011 
Guayaquil, Equador
www.expoplaza.ec/ferias/
habitat

14-16 / APEX Aerial 
Platform Exhibition
Maastricht, Holanda
www.APEXshow.com

  AGENDAHistórico investimento 
em portos mexicanos

O México está potencializando 
seu papel dentro do comércio 
marítimo internacional. Pelo 
menos esse é seu objetivo e é 
nesse contexto que as últimas 
administrações têm investido 
mais de 2,7 bilhões de dólares 
em infraestrutura portuária, 
54,3% concedidos pelo Estado. 
Apenas durante 2011, foram 
desembolsados 720 milhões de 
dólares (77,3% correspondem a 
gastos estatais).

O investimento inclui a 
ampliação da infraestrutura 
portuária, mas também 
tem se transformado na 
conectividade com outros 
meios de transporte, tanto 
em infraestrutura viária como 
conectividade ferroviária e a 
construção de alfândegas em 

algumas cidades.
A infraestrutura de portos do 

Pacífico do México é a mais 
importante em volume. O 
Lázaro Cárdenas, por exemplo, 
gerencia una carga maior, tanto 
em valor económico como 
em volume (em 2010 mexeu 
29,5 milhões de toneladas) 
dado que seu foco está, em sua 
maioria, vinculado aos minerais 
e produtos agrícolas, enquanto 
o Veracruz tem uma vocação 
diferente com cargas mais 
diversificadas.

O país está consciente que 
contar com rotas marítimas 
diversificadas incrementa as 
possibilidades de comércio 
internacional. É dessa maneira 
como Topolobampo, cuja 
vocação é de carga agrícola, está 
transportando carga mineral a 
granel. Por sua vez, o Guaymas 
está mudando seu enfoque 
petroleiro também para granel 
mineral e outros produtos 
agrícolas e fertilizantes.

O investimento é equilibrado 
porque existem portos que são 
considerados concentradores 
e desde os quais portos 
menores são alimentados, 
como é o caso do Golfo do 
México, Veracruz e Altamira 
no Atlântico; Manzanillo e 
Lázaro Cárdenas no Pacífico; 
para o Caribe, Majahual e 

 EM DESTAQUE 

Apenas durante este ano foram 
investidos 720 milhões de 

dólares, 77,3% correspondem a 
gastos estatais.

PERU REDUZ PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO 

Segundo projeções apresentadas pelo Banco Central do Peru, o setor que mais desacelerará este ano 
será a construção, já que seu crescimento anual, estimado em 11,3% em março, agora está em 6,6%, 
como reflexo de um menor investimento público e da desaceleração do setor imobiliário.

Com relação ao comportamento do investimento privado, a entidade reduziu em 4,9 pontos 
percentuais sua projeção de crescimento para este ano e em 5,5 pontos percentuais no caso do 
investimento público.

Em troca, tem elevado as estimativas de investimento estrangeiro direto no país para este ano, 
passando de 8,1 bilhões de dólares, estimados em março, para 8,5 bilhões de dólares.

Cozumel, cuja vocação é de 
cruzeiros turísticos; e Puerto 
Progreso que além de ser um 
porto turístico, também conta 
com uma importante atividade 
comercial pela conexão com 
Panamá City na Flórida. ■
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CIMENTO As vendas 
de cimento no mercado 
brasileiro em maio 
alcançaram 5,4 milhões 
de toneladas, um aumento 
de 10,9% em relação as 
4,8 milhões de toneladas 
vendidas em maio do ano 
passado.

Entre janeiro e maio, as 
vendas de cimento no país 
somaram 24,6 milhões de 
toneladas, 7,1% a mais que 
as 23 milhões de toneladas 
vendidas nos cinco primeiros 
meses do ano passado.

Os dados constam nos 
resultados preliminares 
de maio, divulgados pelo 
Sindicato Nacional da 
Indústria de Cimento 
(Snic), e mostram que, no 
acumulado em 12 meses, 
as vendas internas somam 
60,7 milhões de toneladas, 
uma alta de 11,2% frente às 
54,6 milhões de toneladas 
vendidas nos 12 meses 
imediatamente anteriores.

SETEMBRO
14-18 / Capac Expo Hábitat 
2011 
Ciudad de Panamá, Panamá
www.capacexpo.com

17-24 / Bienal 
Internacional de Arquitetura 
de Buenos Aires 2011 
Buenos Aires, Argentina
www.bienalba.com

21-23 / Construexpo 2011 
Guadalajara, México
www.construforoexpo.com/

OUTUBRO  
5-8 / Fematec 2011 
Buenos Aires, Argentina
www.fematec.com.ar/

NOVEMBRO
8-10 / Seminário 
Internacional de agregados
Atibaia, Brasil
www.anepac.org.br

9-10 / Tecno Edifi cios 2011 
Medellín, Colômbia
www.tecnoedifi cios.com

25-26 / Alugar Brasil 2011
São Paulo, Brasil 
www.feloc.com.br

 EM DESTAQUE 

 AGENDABrasil quer renovação 
de aeroportos
O Brasil planeja a formação 
de consórcios público-privados 
para renovar os três principais 
aeroportos do país como parte 
de um esforço para acelerar os 
preparativos para a Copa do 
Mundo de 2014.

A proposta das associações 
público-privadas permitirá 
construir e operar novos 
terminais nos aeroportos de 
Viracopos e Guarulhos, no 
estado de São Paulo, e também 
o da capital, Brasília, conforme 
informou o gabinete da 
presidência. 

A autoridade aeroportuária 
brasileira, a Infraero, terá 

uma participação de até 
49%, enquanto que as 
empresas privadas deverão ser 
responsáveis pela parte restante. 

Cabe destacar que também 
existem planos para a 
construção de um terceiro 
terminal de 233 mil metros 

quadrado em Guarulhos, que 
com uma capacidade de 19 
milhões de passageiros ao ano, 
permitirá dobrar o fluxo atual. 

O projeto exigirá um 
investimento de 716,6 milhões 
de reais (cerca de 450 milhões 
de dólares). ■

Entre os principais planos está a construção de um novo terminal em 
Guarulhos, que duplicará a atual capacidade do aeroporto.

O Metrô elege 
empresas para linha 
17 em São Paulo
O Metrô de São Paulo 
escolheu a proposta do 
Consórcio Monotrilho 
Integração como a vencedora 
da licitação para implantar o 
sistema de monotrilho para a 
linha 17-Ouro.  

O contrato envolve a 
construção de um sistema 
de monotrilho de 18 km. A 
extensão fará parte da futura 
linha 17-Ouro do Metrô, 
que terá 18 estações ligando 
as regiões do Jabaquara ao 
Morumbi. O consórcio é 
formado por Scomi, Andrade 

Gutierrez, CR Almeida 
e Montagens e Projetos 
Especiais. 

A construção começará em 
julho e deve levar 42 meses 
para ser completada. O 
projeto faz parte dos planos de 
mobilidade da cidade de São 
Paulo para a Copa de 2014 e 
deverá interligar o aeroporto 
de Congonhas à rede de metrô 
da capital paulista. ■

EQUADOR Investirá este 
ano 120 milhões de dólares 
na construção de escolas 
e, até 2013, ano em que 
termina o atual mandato do 
presidente Rafael Correa, 
pretende construir 104 
Unidades Educativas do 
Milênio. A área educativa 
tem sido uma das que 
mais atenção recebeu por 
parte do Governo com um 
investimento total, até 
2010, de 940,7 milhões, o 
qual refletiu um substancial 
aumento da matrícula 
escolar.

 EM DESTAQUE 
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PUXARAM A VALENTIA
DOS IRMÃOS MAIORES

Para saber mais, acesse o nosso site:

www.terex.com.br

Ou ligue:

0800 602 5600

A família de Compactos Terex®

acaba de chegar ao Brasil

Foi a qualidade, a durabilidade e a confiabilidade dos maiores
equipamentos para construção que consagraram a marca Terex
em todo o mundo. E agora, todos estes atributos vieram 
na bagagem da linha de compactos Terex® que acaba de 
desembarcar ao Brasil. Eles chegaram para trazer uma enorme 
gama de oportunidades para o mercado da construção. São 
minicarregadeiras, carregadeiras de rodas, compactadores, 
miniescavadeiras e retroescavadeiras, todos com a performance 
que você espera da marca Terex. Soluções que trazem ao seu 
alcance os mesmos avanços das máquinas de grande porte, e 
que vão ajudá-lo a ampliar seus negócios. Venha conhecer de 
perto os compactos Terex®. Você vai descobrir que valentia é 
mesmo uma questão de família!

COMPACTOS TEREX®

ENORMES OPORTUNIDADES
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IPAF De acordo ao informe 
IPAF European Powered 
Access Rental Report 2011, 
elaborado pela Federação 
Internacional de Plataformas 
Elevatórias (IPAF, na sigla 
em Inglês), os lucros gerados 
pela locação de plataformas 
aéreas foram estimados em 
2,2 bilhões de euros para 
2010 nos 11 países que 
participaram do estudo.

Essa cifra representa 
85% do total do mercado 
europeu (composto por 27 
países, mais a Noruega), 
que alcançaria um valor total 
de aproximadamente 2,6 
bilhões de euros.

A Europa é um mercado 
diversificado para a locação 
deste tipo de equipamentos 
e 2010 foi um ano de 
fortes contrastes, com um 
primeiro semestre muito 
complexo e importantes 
melhorias na segunda 
metade. Espera-se que o 
crescimento seja gradual, 
em torno a 5% por ano, 
para 2011 e 2012.

FRANÇA A construção 
de moradias novas no país 
cresceu 11,4% durante o 
trimestre entre março e maio 
de 2011, alcançando 89.837 
unidades em comparação 
ao mesmo período do ano 
anterior. Por sua vez, o 
número de licenças para 
construir novas moradias 
aumentou 4,3%, até alcançar 
as 105.548 moradias.

Entre junho de 2010 e 
maio de 2011, o número 
de obras aumentou um 
15% com relação aos 12 
meses anteriores, chegando 
a 345.407 moradias. 
Nesse mesmo período, 
o número de licenças de 
obra concedidas aumentou 
14,3%.

 EM DESTAQUE Energia eólica 
gerará economia de 
US$124 bilhões

A s energias renováveis 
vão ganhando 
espaço e não 

permitirão apenas um entorno 
mais saudável e menos 
contaminante, senão que 
também economias enormes, 
segundo o que foi calculado 
pela Agência Internacional 
de Energia (EIA, na sigla em 
inglês).

Segundo o organismo, a 
energia eólica permitirá a 
economia de 23,7 bilhões de 
euros (33,8 bilhões de dólares) 
em combustíveis entre o 
carvão, o gás e a eletricidade, 
que poderão ser substituídos 
em 2015 pelo poder do vento. 
A EIA calculou que, nos 

próximos anos, a energia eólica 
substituirá o carvão por um 
valor de 15,1 bilhões de euros 
(21,5 bilhões de dólares), o gás 
por 6,4 bilhões de euros (9,1 
bilhões de dólares) e o petróleo 
por 1,7 bilhão de euros (2,4 
bilhões de dólares).

Em 2020, a economia 
poderia alcançar 87 bilhões 
de euros (124,4 bilhões de 
dólares).

Segundo a EIA, essa 
substituição será possível 
graças a um aumento dos 
parques eólicos no mundo 
e a sua capacidade, que nos 
últimos anos tem crescido 
mais de 233%. Apesar de que 
em 2005, a tendência global 

era de instalações eólicas com 
capacidade de até 60 GW, em 
2008 passou a ser de 120 GW 
e em 2010 de 200 GW. E não 
parou por aí. Nos últimos anos, 
a indústria eólica que a cada 
mês é instalada produz tanta 
eletricidade como o equivalente 
a 1,2 reatores nucleares.  ■

Mercado imobiliário nos EUA 
está focado em locação 
A facilitação de empréstimos 
nos Estados Unidos, que 
impulsionou a construção 
de casas e que criou a última 
bolha imobiliária, plantou 
– sem querer- as sementes 
de um mercado que hoje 
está crescendo no país e está 
chamando a atenção de cada 
vez mais investimentos.

O ritmo de construção 
de quase dois milhões de 
casas ao ano, antes da crise, 
caiu para cerca de 350 mil 
unidades atualmente. Para o 
diretor global de fundos de 
investimento imobiliário da 
Franklin Templeton, Wilson 
Magee, o fenômeno é resultado 
dos preços das moradias nos 

Estados Unidos, que continua 
com uma tendência de queda. 
“As pessoas não gostam de 
comprar ativos de longo prazo 
com preços que continuam 
caindo”, garante.

Dessa forma, o indicador 
Case-Shiller da S&P’s, que 
observa o preço dos imóveis 
nos Estados Unidos, não tem 
retomado os níveis de fevereiro 
de 2007 e até março deste 
ano mostram uma queda de 
30,88%, com 141,20 pontos.

A Magee destaca que o 
mercado imobiliário não se 
deteve. “A população cresce 
e continuam formando-se 
famílias. É por isso que a 
demanda cresce, só que existe 
um receio para a compra de 
casas”, explica.   ■

A capacidade dos parques 
eólicos aumentou 233% entre 
2005 e 2010.
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APPLE “Queremos 
construir o melhor edifício de 
escritórios do mundo”. Com 
essas palavras, o presidente 
e fundador da Apple, Steve 
Jobs, apresentou o que será 
o novo edifício corporativo da 
companhia na localidade de 
Cupertino, Califórnia, Estados 
Unidos, projeto que abrigará 
12 mil funcionários da 
companhia no futuro. O novo 
edifício é circular e cada um 
de seus cristais será curvo.

Contará com uma 
lanchonete/refeitório com 
capacidade para umas 
três mil pessoas, além de 
um centro energético, que 
pretende tornar-se uma 
fonte de energia principal, 
deixando a rede elétrica da 
cidade como um sistema 
secundário de apoio.

Será construída a maior 
usina solar do mundo 
No deserto de Mojave, 
Califórnia, Estados Unidos, 
está sendo construído o 
Projeto de Energia Solar 
Blythe, que se tornará a maior 
usina de energia solar do 
mundo.  A central, que terá 
uma capacidade de 1.000 
MW em uma extensão de 
2.800 hectares, exigirá um 
investimento de mais de 5 
bilhões de dólares e vem 
potenciar o poder solar do 
país norte-americano a partir 
de 2013. “Vamos nos tornar 
o líder mundial de energia 
solar”, garantiu o governador 
do estado, Jerry Brown.

Essa energia equivale à 
quantidade produzida por uma 
usina atômica e é suficiente 
para fornecer eletricidade para 
750 mil lares, segundo dados 

da empresa Solar Trust of 
America.

No deserto de Mojave há 
nove usinas que produzem 
cerca de 350 MW de energia, 
enquanto a Central de Energia 
Solar Ivanpah, que está sendo 
construída também no sul da 

Califórnia, gerará 370 MW.
A SolarTrust of America, 

responsável pelo Projeto 
de Energia Solar Blythe, 
é produto de uma união 
comercial entre as empresas 
alemãs Solar Millennium e 
Ferrostaal. ■

 EM DESTAQUE

BOLHA IMOBILIÁRIA CHINESA COMEÇA A ESVAZIAR

Depois de anos durante os quais os preços das moradias viveram importantes aumentos, a bolha 
imobiliária chinesa começa a declinar em algumas das principais cidades, o que pode gerar certa 
incerteza na economia do país asiático, já que os imóveis têm sido um dos pilares do espetacular 
crescimento chinês nas últimas duas décadas e sua saúde é crucial para a indústria da construção, do 
aço e do cimento. Um dado também importante é que a construção de propriedades representou 13% 
do PIB em 2010.

Os preços imobiliários em nove das cidades mais importantes da China caíram 9% em abril frente ao 
mesmo mês de 2010. O ano passado, os preços nessas cidades tinham subido 21,5%.

Além disso, o banco inglês Standard Chartered Bank prevê que 
cidades, como Dalian e Tianjin, poderiam ter no final deste ano um 
inventário de moradias equivalente à demanda de 20 meses, o que 
exercerá uma forte pressão nos preços, com quedas estimadas entre 
10% e 20%.

Apesar de que o crescimento projetado para a China continua estando 
muito acima do de outras economias importantes, qualquer redução 
na expansão poderia ter repercussões globais. A economia mundial 
depende ainda mais da demanda da China, dada a débil recuperação 
dos Estados Unidos e a crise de dívida soberana na Europa.

Tianjin poderia ter no final do ano um inventário de moradias 
equivalente à demanda de 20 meses.

A central terá uma capacidade 
de mais de 1.000 MW.
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TEREX Jacob Thomas 
é o novo presidente da 
Terex Corporation para a 
América Latina. O executivo 
tem como objetivo liderar 
a organização prestando 
especial atenção na 
receptividade do cliente, com 
o objetivo de maximizar as 
oportunidades de expansão 
e crescimento. A companhia 
espera alcançar um volume 
de vendas superior a um 
bilhão de dólares na região 
em 2015.

A Terex está investindo 
em serviços de suporte 
e infraestrutura, com o 
objetivo de expandir seus 
negócios da Divisão de 
Guindastes para a América 
Latina. É assim como a 
nova fábrica está sendo 
construída em Guaíba, no 
Brasil. 

Atualmente, a Terex é um 
dos principais fabricantes 
de plataformas aéreas de 
trabalho e de equipamentos 
para pavimentação asfáltica 
na região. Além disso, tem 
sido testemunha de um forte 
crescimento na demanda de 
produtos para a construção. 

 EM DESTAQUE

Bobcat lança 
novos moinhos 
rotativos 

acessórios poderosos que 
consistem em um tambor 
duplo, acionado por um 
motor totalmente integrado 
de alto torque hidráulico. 
Com uma operação mais 
silenciosa, se comparado com 
seus equivalentes, a nova linha 
desgasta com força concreto, 
asfalto e rocha. Da mesma 
forma, transmitem níveis de 
vibração relativamente baixos 
às estruturas circundantes e 
produzem dejetos de pequeno 
diâmetro que podem ser 
reutilizados. 

Seu desenho permite ser 
empregado em aplicações que 
exigem a eliminação precisa de 
materiais, sem causar danos às 
estruturas adjacentes. Também 
podem ser usados em trabalhos 
de menos precisão, como 
demolição de paredes e outras 
estruturas, para cavar valas em 
solo duro e rochoso e para a 

preparação das superfícies de 
asfalto ou concreto para seu 
conserto.

Os três modelos, os moinhos 
RG20, RG40 e RG60, 
oferecem diferentes opções de 
largura de corte. O RG20 tem 
uma largura padrão de corte 
de 565 mm e está aprovado 
para o uso nas miniescavadeiras 
Bobcat E32, E35, E45, E50, 
E60 e E55W. O RG40 tem 

uma largura padrão de corte 
de 625 mm e está aprovado 
para o uso na escavadeira E80 
e nas carregadeiras compactas 
Bobcat S205H, S630, S630H, 
S650, S650H, T190H, T650 
e T650H. O modelo maior, o 
RG60, conta com uma largura 
de corte de 850 mm e pode 
ser usado nas carregadeiras 
compactas S770H, S850H, 
T770H, T870H e A770H.  ■

LIUGONG DIVULGA RESULTADOS DO PRIMEIRO 
TRIMESTRE DE 2011
Logo de alcançar resultados recorde durante 2010, o fabricante chinês, LiuGong Machinery Corp., não 
mostra sinais de desaceleração e anunciou recentemente os resultados obtidos durante o primeiro 
trimestre de 2011, onde obteve ganhos líquidos de 612 milhões de ienes (93,3 milhões de dólares) 
com vendas que chegaram a 5,9 bilhões (905,5 milhões de 
dólares), apresentando assim um crescimento acima de 78% com 
relação ao mesmo período do ano anterior, quando obteve 507 
milhões de dólares.

A implementação das melhores práticas globais na gestão está 
dando frutos, segundo o presidente da companhia, Zeng Guang’na. 
“Trabalhamos para satisfazer nossos planos estratégicos e os anos 
percorridos na busca por alcançar os processos de qualidade estão 
rendendo ganhos para a LiuGong. A qualidade de nossas máquinas 
continua impressionando os clientes”, disse Zeng. “O crescimento 
mundial continua, porque colocamos em marcha nossa rede de 
apoio de serviço ao cliente, distribuidores e logística de peças 
antes de entrar em um mercado”, agregou.

A Bobcat lançou 
uma nova série de 
moinhos rotativos 

para escavadeiras e carregadores 
compactos da companhia, 
dirigida a uma ampla linha 
de aplicações na indústria da 
construção, demolição e de 
serviços públicos.

Os novos moinhos são 

A companhia alcançou ganhos 
líquidos US$93,3 milhões.
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 EM DESTAQUE
JCB No dia 21 de junho, 
a JCB celebrou seus 
65 anos com muitos 
motivos para festejar. A 
companhia informou que 
em 2010, os lucros – já 
descontado o EBITDA – foi 
de aproximadamente 380 
milhões de dólares, em 
comparação aos cerca de 
153 milhões de dólares de 
2009. As vendas no ano 
passado cresceram 48%, 
passaram de 2,1 bilhões 
em 2009 a 3,2 bilhões 
em 2010. A JCB fechou o 
ano passado com 51.600 
máquinas vendidas, 43% 
acima das 36 mil unidades 
do ano anterior.

 
GENERAL 
EQUIPMENT A 
companhia está incluindo 
nos produtos códigos QR, os 
quais ao ser escaneados por 
um celular, levam o usuário a 
vídeos, literatura, conselhos 
operacionais, informação 
de serviço e manuais. 
Essa tecnologia ajuda 
aos usuários a encontrar 
informações relevantes de 
forma rápida e simples. 
Diferente de sistemas 
similares, os códigos QR da 
General Equipment vinculam 
aos sites de produtos 
específicos em vez de uma 
página genérica. 

Linden Comansa no México
Como parte da grande rodovia 
que unirá a cidade do México 
a Tuxpan e que considera uma 
extensão de 293 quilômetros, 
está sendo projetada a ponte 
San Marcos, uma estrutura 
de 850 metros de longitude 
e na qual estão sendo usados 
cinco guindastes Flat-Top 
21LC290 da Linden Comansa, 
que estarão colaborando na 
construção dos pilares da 
ponte. Um deles, de mais de 
200 metros de altura, faz dessa 
altura uma das mais singulares 
do mundo e também torna a 
estrutura a segunda ponte sobre 
pilares mais alta do planeta, 
depois apenas do viaduto de 
Millau, na França.

Os guindastes usados na 
ponte San Marcos contam 
com 18 toneladas de carga 
máxima e foram montados 
com o alcance máximo, de 
74 metros. Também podem 
carregar na ponta até 2.700 
quilos. Quando o projeto 
esteja próximo de estar pronto, 

os guindastes terão alcançado 
alturas espetaculares graças ao 
sistema de treliças da Linden 
Comansa. Desde o pilar dois 
até o pilar seis da ponte, os 
guindastes chegarão aos 105, 
198, 244, 140 e 75 metros 
respectivamente.

LEITURA CONSTRUTIVA

Hormigón al Día celebra 
sua edição número 50

Com o número 50 do boletim 
Hormigón al Día, a revista 
do Instituto do Cimento 
e do Concreto do Chile 
(ICH) completa vinte anos 
de existência no panorama 
editorial de publicações 
técnicas para a construção.

A publicação, que teve início 
em 1991, sofreu importantes 
mudanças, tanto no formato 
– antes tinha oito páginas 
impressas com uma única cor 
e hoje apresenta 24 páginas 
coloridas-, como na diversidade 
temática que incorpora.

A Groke, distribuidor oficial 
da Linden Comansa no 
México, é o responsável pela 
presença dos cinco guindastes 
neste trecho do projeto, 
concedido ao consórcio 
formado pela mexicana ICA e 
a espanhola FCC. ■

Nas últimas edições 
foi renovada a estrutura, 
atualmente conta com várias 
seções de diferentes visões 
para o desenvolvimento do 
concreto. Duas dessas seções 
estão orientadas a entregar, 
desde o ponto de vista técnico, 
soluções construtivas com um 
testemunho de execução real, 
referentes à “edificação” e à 
“pavimentação” com concreto. 

“Mantendo a linha de nossas 
edições anteriores, reforçamos 
a seção ‘Práticas’ que fala, 
desde o ponto de vista técnico, 

sobre o desenvolvimento 
de uma solução para algum 
detalhe construtivo ou de 
desenho, complementado com 
a visita e revisão de uma obra 
de conotação pública com 
concreto em ‘obra’”. 

Também aparecem as 
principais novidades da 
indústria nas seções ‘inovação’ 
e ‘soluções’, e na seção 
‘atividades’ estão nossas tarefas 
de capacitação”, explica 
Cristián Herrera, chefe de 
Marketing e Comunicações do 
ICH e atual editor da revista. ■

Do segundo até o sexto pilar da ponte, os guindastes chegarão até os 
105, 198, 244, 140 e 75 metros respectivamente.
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e seja consolidada a partir de 2012 com 
um maior dinamismo no crescimento. 
A atividade construtiva está retomando 
projetos que, como consequência da 
crise, ainda não tinham amadurecido, 
principalmente com relação à moradia. 
Em países onde os fenômenos naturais 
destruíram a infraestrutura viária, como na 
Guatemala, ainda está pendente a obtenção 
de recursos para orientar a população para 
a reconstrução. Além disso, os investidores, 
como consequência da incerteza gerada 
pela crise, ainda estão muito reservados, e 
inclusive, com muito receio na hora de fazer 
novos investimentos.

COSTA RICA
Apesar de que a Costa Rica mantém um 

ritmo crescente muito mais pronunciado 
que o resto da América Central, o presidente 
da Câmara Costarriquenha da Construção, 
Ricardo Castro, faz críticas. “Os índices 
da construção indicam que o setor não 
conseguiu se recuperar da crise que o 
afetou. Observa-se que a variação percentual 
mensal interanual do Imae em Construção 
Total ainda se mantém abaixo de zero; 
apesar de que a variação percentual do 
Imae Construção Privada é positiva, não 
consegue compensar a variação negativa 
do Imae Construção Pública, fato que 
é consequência de um governo que não 
investe ou investe pouco em obras”, explica.

Com relação às licenças de construção que 
são tramitadas ante o Colégio Federado de 
Engenheiros e de Arquitetos da Costa Rica 
(CFIA), para este ano espera-se uma alta de 
12% acima das cifras de 2010, alcançando 
assim os 5,7 milhões de m², cifra levemente 
inferior aos 5,9 milhões de m² tramitados 
em licenças durante 2006. Apesar desta 
estimativa positiva, Castro explica que o 
primeiro trimestre de 2011 mostra uma 
forte desaceleração na construção de 
moradias, cerca de 20% menos que o ano 
anterior, compensada pelo crescimento nos 
outros quatro setores: indústria, comércio, 
escritórios e outros. “Essa situação preocupa 
devido ao fato de que tradicionalmente o 
setor habitação representa dois terços da 
área total construída no nosso país”, indica.

A crise fi nanceira mundial afetou 
com mais força os países da 
América Central que os da América 

do Sul e, apesar de que já estão sendo 
vistas algumas melhoras em seus índices, 
ainda existe muito chão para percorrer. De 
acordo com o Índice Mensal de Atividade 
Econômica (Imae) relativo à construção do 
primeiro trimestre de 2011, Costa Rica, 
Guatemala e Honduras ainda mostram 
variações interanuais negativas, mas menos 
acentuadas. Por sua vez, El Salvador e 
Nicarágua mostram maior dinamismo, 
mostrando crescimento da atividade de mais 
de 5% no caso do primeiro e maiores que 
3% no caso do segundo.

Em geral, espera-se que em 2011 haja 
uma recuperação bastante discreta no setor 

Logo de sentir um impacto forte em seus índices 

devido à crise fi nanceira mundial e ainda com 

algumas difi culdades, a América Central espera 

melhores perspectivas para os próximos anos. 

Reportagem de Cristián Peters.

Em recuperação

ÍNDICE MENSAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA: 
COMPONENTE CONSTRUÇÃO 
VARIAÇÃO INTERANUAL (%)
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Fonte / Bancos Centrais da região e Câmara Guatemalteca da Construção
Obs: para o caso de Honduras e Nicarágua, a variação interanual corresponde ao índice original.  
Para o resto, corresponde à variação interanual do índice de tendência - ciclo. 

Costa Rica GuatemalaEl Salvador Honduras Nicarágua
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consequente redução de custos por tempo, 
sem eliminar nenhum dos requisitos legais 
nem técnicos atuais. “Essa melhoria está 
baseada na modificação do procedimento 
lineal de instituição em instituição para 
um processo simultâneo paralelo entre 
as diferentes instâncias que intervêm no 
trâmite de licenças”, explica o executivo.

“É muito importante que o Estado 
inicie as obras que estão programadas para 
melhorar nossa infraestrutura e assim ser 

De acordo com cifras da Caixa 
Costarriquenha de Previdência Social, em 
julho de 2008 existiam 90.560 empregos 
diretos no setor construção, número que 
até dezembro de 2009 tinha caído 40,5%, 
chegando a 64.436 empregos. Em julho 
de 2010 houve uma alta e a cifra chegou 
a 70.317, índice que voltou a cair em 
dezembro até 67.090 empregos. Apesar 
de que, em março de 2011, foi registrado 
um aumento ao número que fez alcançar 
71.270 empregos diretos, continua estando 
21,3% abaixo da máxima de 2008.     

Entre as medidas adotadas no país, Castro 
destaca uma melhoria nas condições de 
crédito de longo prazo para a moradia por 
parte dos bancos públicos e privados do 
sistema bancário nacional, apesar de que 
isso não aconteceu com as ferramentas 
de curto prazo para financiar os projetos. 
De todo o crédito do sistema nacional, a 
habitação passou de representar 28,67%, 
em março de 2007, a 31%, em março de 
2011.

A segunda medida é a assinatura de um 
decreto executivo por parte da Presidente 
Laura Chinchilla, com o qual serão 
melhorados os procedimentos e reduzidos 
os prazos de licenças para construções em 
trâmite (dos atuais cinco ou seis meses 
para dois), isso acompanhado por uma 

mais competitivo em um mercado mais 
necessitado de atrair investimentos, tanto 
locais como do exterior, para assim gerar 
emprego e melhores condições salariais para 
os trabalhadores”, destaca Castro.

“Temos quatro eixos de trabalho de 
grande importância para a sociedade e 
o país em geral”, detalha. “Em primeiro 
lugar está o desenvolvimento de moradia 
e principalmente para a classe média; 
logo vem uma melhora regulamentar e de 

Aeroporto Juan Santa María, em Costa Rica. 

>

De acordo ao Imae, e em base aos 
dados do primeiro trimestre de 2011, 

Costa Rica, Guatemala e Honduras, 
ainda mostram variações interanuais 

negativas, mas menos acentuadas.

CRESCIMENTO SETOR CONSTRUÇÃO
2005-2012 (%)
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Fonte / Departamento de Análise Estatístico de CGC com informação do FMI (WEO, abril 2011), Câmara 
Costarriquenha da Construção, Câmara Nicaraguense da Construção e Câmara Panamenha da Construção, Banco 
Central da Guatemala e Banco Central de Honduras. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 América Central 3,3 12,4 7,1 4,9 -6,3 -3,6  
 Costa Rica -0,2 18,2 21,5 12,9 -5,0 -6,4 4,0 5,7
 El Salvador 3,8 6,4 -6,9 -7,3 -2,8 -6,3  
 Guatemala 4,5 13,1 8,8 -0,8 -10,8 -11,2 -1,4 
 Honduras -2,3 9,4 6,6 7,1 -10,8 -6,7 -9,6 
 Nicarágua 7,3 -3,2 -5,4 -7,8 -15,0 -12,5  
 Panamá 1,0 18,4 21,8 30,7 4,5 6,7 14,9 23,5
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particularmente em 2008, o aumento da 
inflação, que incidiu na perda do poder 
aquisitivo do mercado-alvo.  

“Foram realizadas e continuam 
acontecendo uma série de eventos e 
atividades para o impulso do setor da 
construção, que permitiram reativar 
o mercado da habitação na Guatemala, 
beneficiando tanto os produtores como 
os demandantes. Também foram realizadas 
propostas para reativar a economia nacional 
através do setor da construção, já que este 
último é o setor idôneo mediante o qual 
é possível impulsionar o crescimento da 
atividade econômica”, explica Mayorga.

Entre as principais medidas propostas 
estão:
■  Aquelas direcionadas a melhorar a 

infraestrutura do país, entre as quais 
destaca-se o impulso da legislação de 
Alianças para o Desenvolvimento, 
que será um ponto importante para 

o melhoramento da infraestrutura, 
competitividade e crescimento do país.

■  As que promovem o estabelecimento de 
uma facilidade de liquidez denominada 
Fundo para o Financiamento da 
Habitação (FOVI) como mecanismo 
para fornecer linhas de crédito pactados 
com taxa fixa, prazos adequados e em 
moeda nacional.

■  O estabelecimento de um Fundo de 
Garantia (FOGA) orientado a garantir 
as operações de compra por parte das 
entidades do sistema bancário, da 
carteira gerada por organismos de micro 
finanças e cooperativas, com o objetivo 
de multiplicar as disponibilidades de 
financiamento para o setor habitação.

■  Finalmente, a eliminação do Imposto ao 
Valor Agregado na compra de moradia e 
criar um imposto transacional de 1,5%, 
para reduzir os custos de aquisição de 
moradia.

“Propostas como o FOGA e o FOVI 
foram levadas em consideração no Programa 
Nacional de Emergência e Recuperação 
Econômica, ficando ainda pendentes de 
implementação”, afirma Mayorga.

Com relação aos desafios de médio e 
longo prazo para o setor, o executivo 
destaca “a melhora contínua da rede viária 
guatemalteca e da infraestrutura física em 
geral, com a finalidade de incrementar 
os níveis de competitividade do país, 
de tal forma que seja possível impactar 

trâmites; em terceiro lugar a construção 
de infraestrutura para melhorar nossa 
competitividade e baixar os custos de 
produção; e finalmente o desenvolvimento 
de esquemas de financiamento que 
permitem aproveitar os recursos que temos 
no país”, finaliza o dirigente.

GUATEMALA
A Guatemala também começou o ano com 
melhores indicadores. Segundo comenta 
o ex-presidente da Câmara Guatemalteca 
da Construção, Álvaro Mayorga, o Índice 
Mensal de Atividade da Construção 
(Imacon) mostra uma contenção na queda 
do setor. “De fato, entre janeiro e abril 
do ano passado, as quedas refletiram cifras 
de dois dígitos, as quais foram registradas 
consecutivamente, enquanto que no 
presente quadrimestre, apesar de que 
persistem as quedas, estas foram menores 
que 4%, e no mês de fevereiro foi registrada 
uma variação interanual positiva”, informa.

Em termos anuais, para o setor da 
construção em 2011, estima-se uma queda 
de 1,4%, cifra estimada positiva depois de 
ter registrado, em 2009 e 2010, quedas de 
10,8% e 11,2%, respectivamente.

De acordo com o executivo, os fatores que 
incidiram negativamente no setor durante a 
crise foram: redução do consumo interno, 
que repercutiu nos níveis das vendas; 
restrições de créditos; aumento da taxa 
de juros; menos recursos orientados ao 
orçamento do Ministério de Infraestrutura, 
Comunicações e Habitação; dívida aos 
contratantes, que afetou significativamente 
aos medianos e pequenos empresários; 
remessas com menor dinamismo; queda 
do investimento estrangeiro direto; e, 

>

CRÉDITO

No primeiro trimestre, a tendência que é observada no crédito oferecido ao setor da 
construção é decrescente, com exceção da Guatemala, país no qual a taxa de crescimento 
de empréstimos para a construção tem aumentado, passando de 7,9% em janeiro a 8,0% 
atualmente.

Em Honduras, o crédito para o setor tem se comportado de maneira dinâmica, 
registrando taxas de crescimento de dois dígitos, da mesma forma que no Panamá. 
Por sua vez, El Salvador e Costa Rica ainda mostram cifras negativas, o que significa 
diminuição do crédito.

O Projeto Hidrelétrico Pocosol abrange um 
desenvolvimento hidrelétrico com as águas 

do rio Peñas Blancas.

METROS QUADRADOS AUTORIZADOS
2005-2010 (M2)

 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Costa Rica 3.618.591   5.949.980   7.160.549   7.114.608   4.578.140   5.173.293
Guatemala 1.924.663   2.499.420   2.340.349   1.392.868      894.197      786.135
Honduras 858.594   1.193.660   1.422.551   1.555.393      999.663      848.102
Nicarágua 1.073.159   1.132.035   1.170.678      987.677      646.334      562.288
Panamá    4.877.054   3.053.757   4.108.005   1.606.369   1.455.795

Fonte / Departamento de Análise Estatístico de CGC com informação de Bancos Centrais , Câmara Costarriquenha da 
Construção, Câmara Nicaraguense da Construção e Câmara Panamenha da Construção
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positivamente no crescimento econômico 
do país. Da mesma maneira, contribuir 
com a redução do déficit habitacional do 
país, previsto para alcançar 1,9 milhão de 
unidades em 2015. Tudo isso, mediante a 
participação conjunta do governo e do setor 
privado, aproveitando os benefícios da Lei 
de Alianças para o Desenvolvimento da 
Infraestrutura Econômica”, acrescenta.

NICARÁGUA
Depois de quase cinco anos de queda, o 
setor da construção finalmente começou 
a crescer na Nicarágua, é o que informa o 
mais recente Índice Mensal de Atividade 
Econômica (IMAE) do Banco Central desse 
país. Segundo o informe, em janeiro passado 
foi registrado um crescimento da construção 
de 3,3% com relação ao mesmo período 
do ano passado. Em janeiro de 2010, foi 
registrada uma queda na atividade de 17,4% 
em comparação a janeiro de 2009.

Segundo a Câmara Nicaraguense da 
Construção, esta recuperação deve-
se principalmente aos investimentos 
privados registrados no país, assim como à 
recuperação do investimento público e do 
setor urbanizador.

O ministério do Transporte e 
Infraestrutura, o Fundo de Manutenção 
Viária (Fomav) e a Empresa Nacional de 
Aquedutos e Esgoto (Enacal, na sigla em 
espanhol) têm anunciado investimentos que 
superariam 250 milhões de dólares para este 

ano. Estima-se que a Nicarágua gastará 450 
milhões de dólares em diversas iniciativas.

A esta cifra devem ser somados os 
investimentos que serão executados em 
projetos de geração de energia, urbanização 
e turismo, que agregarão outros 500 milhões 
de dólares à pasta.

Com estes valores em mente, a Câmara 
prevê que o crescimento do setor será 
sustentado pelo menos por dois anos,  sem 
contar com os novos investimentos que 
chegarem.

As boas perspectivas são apoiadas em outro 
dado fundamental. As vendas de cimento 
têm aumentado no país e estima-se que 
sua demanda crescerá em torno a 10%. A 
Holcim já anunciou investimentos por um 
milhão de dólares para encarar o incremento.

HONDURAS
A nação hondurenha não se manteve fora 
da crise. O setor da construção fechou 2010 
com números vermelhos com uma queda 
de 8,6% com relação a 2009, menor que 
a registrada em 2008, quando mostrou um 
decréscimo de 21,1%.

E apesar de que o país continua 
apresentando queda nos índices de 
construção, mantém uma nutrida pasta de 
investimentos que, certamente, ajudarão a 
reativar o setor da construção. O país estima 
que para este ano serão gastos 1,5 bilhões de 
dólares em energia, 297 bilhões de dólares 
em infraestrutura, 176 bilhões em turismo e 
mais de 1,5 bilhões na área florestal.

EL SALVADOR
Apesar de que existem sinais de leves 
melhorias, o setor da construção de El 
Salvador leva meses com trabalho escasso, 
devido à pouca demanda pelas incertezas 
políticas e econômicas.

O diretor executivo da Câmara 
Salvadorenha da Indústria da Construção 
(Casalco), Ismael Nolasco, solicitou ao 
governo que sejam agilizados os projetos de 
investimento público pendentes, segundo 
indicaram meios locais.

A Casalco espera impulsionar o novo 
Sistema Financeiro de Fomento para o 
Desenvolvimento, para promover projetos 
de investimento no setor da construção e 
oferecer também atenção especial à micro 
e pequena empresa com assistência técnica.

O novo sistema financeiro está baseado em 
três pontos: uma colaboração da Banca de 
Desenvolvimento de El Salvador (BDES), 
que poderia incrementar seus recursos com 
empréstimos no exterior para dar apoio a 
projetos estratégicos no país; o segundo 
componente está baseado nas experiências 
das empresas com as quais  será oferecido 
apoio à micro e pequena empresa, com 
financiamento, assistência técnica e 
desenvolvimento por meio do Fundo de 
Desenvolvimento Econômico (FDE), que 
poderia incrementar seu patrimônio a 480 
milhões de dólares; e o terceiro componente 
é que o Sistema Financeiro será apoiado 
pelo Fundo Salvadorenho de Garantias, para 
facilitar o acesso aos créditos para as micro, 
pequenas e médias empresas para projetos 
que não têm fundos suficientes para serem 
executados. ■

PANAMÁ

Graças à conjuntura do Panamá, totalmente oposta à de seus vizinhos do norte e com um 
setor da construção forte e com uma variedade de novos projetos, entre eles a construção 
de um novo jogo de eclusas do canal do Panamá, este país será analisado, individualmente, 
na próxima edição da revista Construção Latino-Americana.

INVESTIMENTO EM CONSTRUÇÃO / CRÉDITO PARA 
O SETOR CONSTRUÇÃO: VARIAÇÃO INTERANUAL 
2007-2011 (% DO PIB)
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Fonte / Departamento de Análise Estatístico de CGC com informação de Bancos Centrais , Câmara Nicaraguense da 
Construção, Câmara Costarriquenha da Construção, Câmara Hondurenha da Indústria da Construção e Controladoria 
Geral do Panamá e a Secretaria Executiva do Conselho Monetário Centro-Americano

Costa Rica GuatemalaEl Salvador Honduras Panamá
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A GOMACO Corporation tem o orgulho de apresentar o novo modelo 4400 que é última palavra em máquina para
construção de barreiras!  A 4400 apresenta uma estrutura com design totalmente novo  para moldagem tanto do lado direito
quanto do lado esquerdo. Vem equipada com o exclusivo sistema de controle G+ da GOMACO, que  é ultra simples de
entender e capaz de funcionar em vários idiomas. O distribuidor helicoidal da nova série 4400 foi projetado especificamente
com o formato e a velocidade para operar com concreto de baixo slump. A capacidade de posicionamento hidráulico do
distribuidor helicoidal em quatro direções da 4400 permite que ele seja sempre posicionado de forma perfeita para
recebimento do concreto e descarga no molde em  ambos os lados da máquina. A exclusiva plataforma de operador
GOMACO em forma de U, isolada contra vibrações, coloca o operador confortavelmente no topo da ação. A plataforma em
forma de U e o console deslizante de um lado para outro facilita a operação de concretagem pelo lado direito e esquerdo do
lado direito e lado esquerdo e proporciona uma visão de 360 graus de toda a operação de pavimentação.

712-364-3347 ❘ www.gomaco.com

RUAS E CALÇADAS EM CONCRETO    ❘ AUTO-ESTRADAS E PISTAS DO AEROPORTO   ❘ MEIO FIO E SARJETA   ❘ TRILHAS RECREATIVAS 

BARREIRA DE SEGURANÇA   ❘ PONTES    ❘ PARAPEITO DA PONTE    ❘ TABULEIRO DA PONTE   ❘ CANAIS DE IRRIGAÇÃO

GOMACO CORPORATION EM IDA GROVE, IOWA, EUA

Apresentando o modelo GOMACO 4400, a Última
Palavra em Máquina para construção de barreira!  
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PERSPECTIVAS REAIS DE CRESCIMENTO DE 
INVESTIMENTO FIXO (%) 

respectivamente. Em longo prazo, a 
economia centro-americana crescerá até 
4,0%, abaixo do rendimento da América 
Latina, que será de 4,6%.

A projeção da América Central é em 
função do comportamento de seus sócios 
comerciais. A América do Norte representa 
um importante mercado para seus produtos 
e serviços e sua recuperação prolongada e 
lenta incide nas perspectivas da região.

O preço das commodities baixará de forma 
gradual. Espera-se uma correção nos valores 
já que em muitos casos os fundamentos do 
mercado não coincidem com a realidade. 
Os preços mostrarão uma ligeira tendência à 
baixa durante o resto do ano, apesar de que 
continuarão sendo significativamente mais 
altos que os valores de 2010.

A correção dos preços será estendida, 
inclusive para as commodities relacionadas 
com alimentação, o que projeta um resultado 
misto para as economias centro-americanas, 
já que ao baixar os preços dos produtos 
básicos são diminuídos, em parte, os lucros 
que poderiam ser aplicados à construção. 
No entanto, também reduz a pressão à 
alta sobre os preços ao consumidor, o que 
reduzirá a necessidade de altas de taxas de 
juros e melhorará a confiança das empresas 
nos investimentos de longo prazo.

As projeções positivas são dominadas pelo 
Panamá, país que terá um crescimento 

Ritmo centro-americano
O padrão de crescimento 

estará localizado entre 

os da América do Norte 

e da América do Sul. 

Reportagem de 

Scott Hazelton. 

SOBRE 
GLOBAL INSIGHT

Reconhecida como uma das mais 
confiáveis empresas de projeções no 
mundo, IHS Global Insight tem mais de 
3.800 clientes nos setores industriais, 
financeiros e governamentais. A empresa 
conta com 600 funcionários e possui 23 
sucursais em 13 países.
■ Para mais informações visite 
www.globalinsight.com

do investimento fixo de aproximadamente 
20% sobre uma base sustentável.

O próximo país forte é Honduras, com 
um dos ciclos mais consistentes da região. 
No entanto, deve ser observado levando 
em consideração o contexto de 2009. O 
crescimento combinado de2010-2012 não 
consegue compensar os efeitos da grande 
recessão.

Por sua vez, as perspectivas mais estáveis 
vêm da Costa Rica e Guatemala.

TRATADOS
Em março de 2011, a América Central 
finalizou os detalhes para a aprovação de 
um tratado de livre comércio (TLC) com 
a União Europeia, o qual garantirá aos 
exportadores centro-americanos o acesso 
total a esse tão importante mercado em 
2012. Além disso, no último mês de maio, a 
Costa Rica fechou negociações de um TLC 
com o Peru, o qual apoiará os exportadores 
costarriquenhos por meio de diversos setores 
e permitirá o acesso necessário a outras 
economias crescentes da América do Sul.

Da mesma forma que sua geografia, o 
padrão de crescimento da construção na 
América Central estará localizado entre os 
da América do Norte e América do Sul. 
Haverá uma melhora constante em 2011, 
conforme o avanço do ano, com melhores 
perspectivas em 2012 e 2013, supondo 
que as economias desenvolvidas continuem 
melhorando.             ■
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P oucos governos centro-americanos 
publicam estatísticas com relação 
aos recursos investidos em 

construção, pelo que suas perspectivas de 
desenvolvimento devem ser avaliadas através 
de outros meios. Por sorte, a maioria dos 
países oferece informação histórica sobre 
o investimento fi xo, que pode ser utilizada 
para tentar uma previsão. O investimento 
representa um indicador confi ável do 
potencial relativo deste setor da economia na 
região.

Para 2011 e 2012, o mundo espera um 
crescimento de seu PIB de 3,4% e 4,0% 
respectivamente, enquanto que a América 
Central prevê uma alta de 4,1% e 4,5%. 
Este crescimento será um pouco inferior 
ao da América Latina, no conjunto, e 
muito abaixo do ritmo dos mercados 
emergentes que registrarão 6,4% e 6,3%, 
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Nada fica no caminho de 
uma Godwin
As melhores bombas portáteis do mundo para a construção 
estão agora facilmente ao seu alcance. As bombas Godwin 
foram construídas para trabalhar de forma eficiente e sem 
problema, o que evita interrupções na obra, mantendo a 
equipe trabalhando e seu projeto dentro do orçamento. Estas 
bombas auto-escorvantes requerem mínima manutenção e 
monitoramento. Foram construídas para aguentar as mais 
intensas exigências de escoamento, tornando-se em as 
bombas mais resistentes e altamente confiáveis em qualquer 
circunstância. Uma abrangente gama de bombas Godwin e 
acessórios estão disponíveis, junto com nosso expertise, para 
garantir a operação do melhor sistema possível, escoando 
água suja, resíduos e todo o resto que estiver impedindo o 
caminho. Você também poderá contar com o nosso serviço  
e apoio, quer compre, alugue ou opte por uma solução total. 

Agora, as bombas Godwin estão disponíveis nos centros ITT  
de venda, aluguel e serviço mais próximos de você. Entre 
em contato hoje mesmo. 

ITTWWW.com/construction

A Godwin e a Flygt fazem parte da seleção ITT de soluções de escoamento e tratamento de águas residuárias com um portfólio 
completo de bombas portáteis para os locais de obras de construção, minas, túneis e uso municipal.   

Godwin | Flygt

Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay: +54-11-4589-1111. Chile: +56-2-562-8631. Colombia: +57-317-645-5362. Brasil: +55-11-3732-0150. Perú: +51-1-464-8533. 

México: +52-442-1926700. Venezuela: +58-212-241-8025. Caribe, Centro América y demás países Latinoamérica:  +1-305-593-9749.
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  MERCADO

A área autorizada alcançou 

nos últimos 12 meses o 

maior resultado da história, 

com um crescimento de 

45%. Reportagem de 

Cristián Peters. 

na demanda de imóveis para escritórios, 
alcançando os 267 mil m², cifra próxima 
aos 265 mil m² que serão requeridos para 
depósitos. 

O estudo, que foi realizado entre março 
e maio deste ano, considerou um universo 
de 3.810 grandes e médios empresários 
localizados em Bogotá e indagou sobre as 
expectativas para os próximos meses em 
relação à compra e construção de imóveis, 
o que permitiu determinar as tendências 
que moverão o mercado em termos de 
localização, tamanho e preço, entre outros.

Ficou claro que um dos fatores primordiais 
na hora de eleger o imóvel é a localização, 
seguido de facilidades de acesso ao 
transporte e as alternativas adequadas de 
estacionamento. Ao contrário do que se 
imaginava, o preço é a variável que menos 
se leva em consideração. Para as empresas de 
médio porte esse fator pesa 19% na decisão, 
enquanto que para as grandes empresas 16%.

Exatamente 54% dos entrevistados disse 
que estaria disposto a pagar mais de 3.070 
dólares por metro quadrado pela compra 
de escritórios, enquanto que 24% tem um 
orçamento que oscila entre 2.000 dólares e 
3.070 dólares para esta mesma finalidade. 
Na hora de alugar, 40% dos entrevistados 
estariam dispostos a pagar entre 20 dólares e 
36 dólares por metro quadrado de escritório 

e apenas 8% pagariam mais.
Com relação à média da área dos projetos 

de escritórios que as empresas comprariam 
ou construiriam, é alcanzada uma média de 
1.235 m² para as compras e de 1.007 m² no 
caso das construções.

DEPÓSITOS
Com relação à construção de depósitos 
para armazenagem em Bogotá, o estudo 
comprovou que atualmente 48% das 
empresas entrevistadas é dona dos depósitos, 
enquanto que 35% estão na modalidade 
aluguel; 3% contam com leasing e 2% fazem 
sub-locação. Os 12% restantes correspondem 
a uma tendência combinada.

Na média, o tamanho dos depósitos 
próprios é de aproximadamente 1.800 m² 
e no caso dos depósitos de aluguel a área é 
de 1.550 m².   

Um dos pontos imprescindíveis para a 
escolha dos depósitos são as vias de acesso, os 
serviços complementários e a minimização 
do pagamento de pedágios, considerado 
um fator fundamental por 80% dos 
entrevistados. 

Com relação aos preços, 20% dos 
empresários estariam dispostos a pagar entre 
730 dólares e 900 dólares por m², enquanto 
que os outros 40% dos entrevistados 
pretende comprar imóveis cujo preço esteja 
entre 560 dólares e 730 dólares por m². O 
resto dos entrevistados está disposto a pagar 
um preço superior a 900 dólares por m².  ■

A s perspectivas do setor construção 
para 2011 são bastante favoráveis na 
Colômbia. Tanto a moradia como 

os destinos não habitacionais mostram uma 
dinâmica positiva, fato que dá margem a 
previsões de crescimento próximas a 6% no 
PIB do setor para o presente exercício.

Segundo dados da Câmara Colombiana 
da Construção (Camacol), a área 
autorizada alcançou nos últimos 12 meses 
o maior resultado de sua história, com um 
crescimento de 45%.

A demanda por imóveis não residenciais 
está dando um grande impulso. A Pesquisa 
de Demanda realizada pela Camacol Bogotá 
e Cundinamarca mostrou que para este 
ano está previsto um incremento de 14% 

na demanda de imóveis para escritórios, e apenas 8% pagariam ms perspectivas do setor construção

Colômbia no auge

Sandra Forero, presidente 
da Camacol Bogotá y Cundinamarca.
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ATUALIDADE

Concreto ganha 
espaço em residências
A incorporação de novas 

tecnologias industrializadas 

em concreto e o 

encarecimento da mão de 

obra tem sido alguns dos 

fatores que acarretaram o 

aumento na escolha deste 

tipo de material no Chile. 

Reportagem de Cristián 

Peters.
últimos doze meses, foram construídos quase 
100 mil m² de moradias, isto baseado nas 
autorizações de edificações do INE”.

Entre os fatores que foram determinantes 
para o aumento estão uma maior e mais 
ampla linha de fabricantes e equipamentos, 
novas tecnologias de construção e um menor 
uso de mão de obra especializada.

“As consultoras estão escolhendo este 
material devido às múltiplas vantagens que 
oferece, entre elas, porque controlam a 
qualidade da obra (diminuindo os consertos), 
aperfeiçoam o uso da mão de obra e aumentam 
a velocidade da construção. Deve-se também 
à múltipla oferta de sistemas de moldagem 
portáteis que não exigem guindastes, novos 
equipamentos de bombas no mercado de 
locação, armaduras pré-armadas e concretos 
bombeáveis de resistência rápida para 
uma rápida descofragem, que favorecem a 
construção mais acelerada”, destaca Leonardo 
Gálvez, chefe de edificação do Instituto do 
Cimento e do Concreto do Chile (ICH, sigla 
em espanhol).

SOLIDEZ E DURABILIDADE
Com relação ao segmento de empresas 
que hoje que está preferindo o concreto, 

as iniciativas estão centradas em projetos 
habitacionais com propriedades cujo valor 
de venda está entre os 67 mil dólares e 
134 mil dólares.

Entre as vantagens deste tipo de construção 
também está a excelente qualidade 
de construção, solidez, durabilidade, 
manutenção “quase zero”, excelente 
isolamento acústico e de resistência ao 
fogo e um grande comportamento térmico 
alcançado com soluções isolantes, entre 
outros aspectos. Além disso, a incorporação 
do processo industrializado nas obras agrega 
outros importantes atributos, tanto para os 
trabalhadores como para as construtoras, 
como mais higiene na obra, mais segurança, 
maior velocidade de construção, entre outros.

Gálvez, também destaca que graças à 
industrialização das moradias de concreto, 
foi diminuído o prazo de execução dos 
projetos, “em termos práticos, com a 
construção das casas de concreto em 
conjuntos massivos, é possível executar o 
mesmo projeto em dois a quatro meses 
menos (que o normal), o que permite reduzir 
os gastos gerais e gerando gastos menores por 
cada unidade de moradia. Isso significa que 
com o mesmo orçamento, as imobiliárias 
podem desenvolver mais unidades ao ano, 
oferecendo produtos de melhor qualidade a 
um preço mais competitivo”, conclui. ■

O concreto tem ganhado espaço na 
hora de eleger um material para 
construção, tendo um papel cada 

vez mais relevante na indústria. De acordo 
com cifras entregadas pelo Instituto Nacional 
de Estatísticas (INE) do Chile, nos últimos 
12 meses aumentou o número de casas de 
concreto armado no mercado, cerca de 30%, 
na Região Metropolitana.

Segundo destaca o órgão, “nos últimos 
cinco anos a participação do concreto na 
construção de moradias triplicou, passando 
de 8,1% em abril de 2006 a 29,5% em 
abril deste ano. Cabe destacar que nos 

Leonardo Gálvez, chefe de edificação do 
Instituto do Cimento e do Concreto do Chile.

Nos últimos cinco anos, a 
utilização de concreto na 
construção de moradias no 
Chile triplicou. 
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C erca de 20% da eletricidade gerada 
no mundo provém de fontes 
hidrelétricas e a América Latina 

é líder no uso dessas tecnologias com 
aproximadamente 60% de sua eletricidade 
gerada por águas. Inclusive, na América 
Latina está localizada a segunda maior 
hidrelétrica do mundo (depois da Três 
Gargantas, na China), trata-se de Itaipu, 
usina instalada na fronteira entre o Brasil e o 
Paraguai e que em breve poderia cair para o 
terceiro lugar depois de que seja concretada 
a de Belo Monte, também no Brasil.

Apesar dessa forte tendência pela energia 
hídrica na região, nos últimos meses alguns 
projetos desta índole têm causado muita 
polêmica devido aos possíveis prejuízos 
meio-ambientais que poderiam acarretar, 
já que grandes superfícies de terreno terão 
de ser inundadas causando danos à fauna e 
flora da região. 

A recente aprovação do projeto 
hidrelétrico HidroAysén, iniciativa 
localizada ao sul do Chile, tem provocado 
uma importante agitação não só a nível 
nacional, como em diferentes partes 
do mundo onde também houveram 
manifestações em contra, principalmente 
pela extensa linha de transmissão requerida 
para levar a energia ao norte do país. 
Agrega-se também a esta situação a também 
recente aprovação de Belo Monte, na 
Amazônia brasileira, projeto que também 
não ficou isento de polêmica e que além de 
provocar importantes inundações significa 
a erradicação de tribos da região.

PRINCIPAIS PROJETOS
Mas não são somente estes projetos os 
que estão sendo desenvolvidos na região. 
Atualmente, há pelo menos outras oito 
iniciativas de mega represas, as que no total 

somam investimentos de aproximadamente 
48,9 bilhões de dólares e que consideram 
uma capacidade de 30.300 MW no total.   

Sem dúvida, o projeto mais importante de 
todos é o já citado Belo Monte, iniciativa 
hidrelétrica que contará com 18 turbinas 
de 611,11 MW cada uma e seis turbinas 
de 39,9 MW, alcançando uma capacidade 
total de mais de 11.200 MW. O projeto 
é parte do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) que o governo do 
Brasil impulsiona, o qual gerará pouco mais 
de 40 mil empregos diretos e indiretos na 
etapa de construção.

A licença para construir e operar esta 
central foi concedida ao consórcio Norte 
Energia, composto pela Eletrobrás 
(49,98%), Queiroz Galvão (10,02%), 
Galvão Engenharia (3,75%), Mendes Júnior 
(3,75%), Serveng (3,75%), JMalucelli 
Construtora (9,98%), Contern Construções 

Explosão 
hidrelétrica

PRINCIPAIS PROJETOS     

PROJETO PAÍS    INVESTIMENTO                    INÍCIO DE    GERAÇÃO
                                               OPERAÇÕES 
Belo Monte Brasil US$17,0 bilhões 2015 11.200 MW
Jirau Brasil US$4,50 bilhões 2016   3.450 MW
Santo Antônio Brasil US$9,50 bilhões 2015   3.150 MW
HidroAysén Chile US$3,20 bilhões 2020   2.750 MW
Ituango Colômbia US$2,30 bilhões 2018   2.400 MW
Inambari Peru-Brasil US$4,84  bilhões 2015   2.000 MW
Garabí XXI Argentina - Brasil US$1,70  bilhões 2015   1.800 MW
Cóndor Cliff e La Barrancosa Argentina US$2,00  bilhões 2016   1.740 MW
Cachuela Esperanza Bolívia US$2,46  bilhões 2019      990 MW
Sogamoso Colômbia US$1,40 bilhões 2014      820 MW
GERAÇÃO TOTAL:      30.300 MW 

As dez principais obras 

hidrelétricas que estão 

sendo construídas ou 

estudadas na região 

pretendem oferecer uma 

capacidade de geração de 

30.300 MW. Reportagem 

de Cristián Peters.
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A Santo Antônio utiliza tecnologia 
de última geração. A usina contará 
com 44 turbinas bulbo, que permitem 
o aproveitamento do próprio leito do 
rio Madeira para a geração da energia, 
sem necessidade de elevadas quedas 
de água. Dessa forma, o projeto não 
precisa de grandes açudes, diminuindo 
consideravelmente a área inundada e 
reduzindo o impacto ambiental.

GRANDES APOSTAS
Em termos de capacidade, logo viria 

o polêmico projeto chileno HidroAysén, 
liderado pelas empresas Endesa e Colbún 
e que forneceria 2.750 MW ao Sistema 
Interconectado Central (SIC) do Chile, 
que estende-se entre as regiões de Atacama 
e Los Lagos, onde mora mais de 90% da 
população do país. Apresenta a construção 
de cinco usinas hidrelétricas nos rios Baker 
e Pascua, as quais terão uma capacidade de 
geração anual de 18.430 GWh. Espera-se 
que em sua fase de construção gere mais 
de cinco mil empregos e durante seu 
funcionamento quase 2.300.

No entanto, na Colômbia, o projeto 
hidrelétrico mais importante é Ituango, 
iniciativa que forma parte da rede de projetos 
identificados para aproveitar o potencial do 
rio Cauca. A capacidade instalada de Ituango 
será de 2.400 MW e produzirá uma energia 
média de 14.040 GWh/ano. Calcula-se que 
durante a construção da hidrelétrica serão 
gerados cinco mil empregos diretos e 15 mil 
indiretos. 

A maioria acionária do projeto corresponde 
ao Departamento de Antioquia, que junto 
com o Instituto para o Desenvolvimento 

de Antioquia, detém 52,9%. Por sua vez, a 
companhia Empresas Públicas de Medellín e 
a Central Hidroelétrica de Caldas (CHEC) 
possuem 46,5% da propriedade. O restante, 
0,6%, está nas mãos de outros 64 acionistas. 

Por outro lado, o Peru também está 
trabalhando em seu projeto hídrico 
mais importante: Inambari. Com um 
investimento de 4,8 bilhões de dólares, 
a usina fornecerá uma potência instalada 
de 2.000 MW e sua construção é parte 
do convênio fechado entre os governos do 
Peru e do Brasil, em abril de 2009, para a 
construção de seis hidrelétricas no Peru.

Em sétimo lugar aparece o Garabi 
XXI, projeto que tem como finalidade 
a construção de uma hidrelétrica no rio 
Uruguai, entre a Argentina e o Brasil, a 
qual fornecerá energia elétrica para ambos 
os países. O governo argentino planeja 
iniciar a construção em 2012.

Também na Argentina está, no papel, 
o projeto Cóndor Cliff e La Barrancosa, 
hidrelétrica que aproveitará o leito do rio 
Santa Cruz para a geração de 1.740 MW.

Como parte do aproveitamento das águas 
do rio Madeira, pelo lado boliviano, está 
previsto o projeto Cachuela Esperanza, 
iniciativa que exige investimentos de 
pouco mais de 2,4 bilhões de dólares e que 
produzirá 990 MW a partir de 2019.

Por último está outro empreendimento 
colombiano, Sagamoso, que com uma 
potência instalada de 820 MW será uma 
das cinco maiores usinas de geração de 
energia do país. Sua energia média de 5.056 
GW/ano é suficiente para abastecer 10% 
da energia que a Colômbia consome em 
um ano. ■

(3,755%), Cetenco Engenharia (5%) e 
Gaia Energia e Participações (10,02%).

Em segundo lugar também está uma 
iniciativa brasileira, a Jirau, que fornecerá 
3.450 MW e que aproveitará as águas 
do Rio Madeira. O projeto foi passado 
em maio de 2008 ao consórcio Energia 
Sustentável do Brasil (ESBR), liderado pela 
transnacional francesa GDF-Suez (Suez 
Energy South America Participações Ltda.) 
com 50,1%, em conjunto com Eletrosul 
Centrais Elétricas (20%), companhia 
Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf 
(20%) e Camargo Corrêa Investimentos em 
Infraestrutura (9,9%). A usina alcançará a 
capacidade máxima em 2016.

No entanto, também aproveitando o leito 
do rio Madeira, está o projeto de Santo 
Antônio, iniciativa que com uma potência 
instalada de 3.150 MW será a sexta maior 
hidrelétrica do Brasil (depois de Itaipu, 
Tucuruí, Ilha Solteira, Jirau e Xingó) e que 
comença a funcionar em dezembro de 2011.

A construção deste empreendimento, 
que exige um investimento de cerca de 
9,5 bilhões de dólares, que gerará mais 
de 18 mil empregos e que deveria estar 
funcionando em sua totalidade em 2015, 
está sob a responsabilidade de um consórcio 
formado pelas construtoras Norberto 
Odebrecht e Andrade Gutierrez, Alstom 
Hydro Energia Brasil Ltda., Bardella S.A. 
Indústrias Mecânicas, Areva Transmissão 
e Distribuição de Energia, Siemens Ltda., 
VA Tech Hydro Brasil Ltda. e Voith 
Siemens Hydro Power Generation Ltda. O 
funcionamento da usina, por sua vez, está 
sob a responsabilidade da concessionária 
Santo Antônio Energia.

PRINCIPAIS USINAS HIDRELÉTRICAS DO BRASIL EM 
FUNCIONAMENTO   
 USINA POTÊNCIA PROPRIETÁRIO
1 Tucuruí I e II 8.370 MW Eletrobras
   Eletronorte
2 Itaipu (Parte Brasileira) 7.000 MW Itaipu Binacional
3 Ilha Solteira 3.444 MW Cesp
4 Xingó 3.162 MW Eletrobras Chesf
5 Paulo Afonso IV 2.462 MW Eletrobras Chesf
6 Itumbiara 2.081 MW Eletrobras Furnas
7 São Simão 1.710 MW Cemig-GT
8 Gov. Bento M. da Rocha Neto 1.676 MW Copel
9 Jupiá 1.551 MW Cesp
10 Porto Primavera 1.540 MW Cesp

A matriz energética do Brasil está 
composta, em sua maioria, por usinas 
hidrelétricas que geram 76% da 
eletricidade consumida no país.
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O mercado tem 

sido testemunha 

de uma constante 

renovação no leque 

de equipamentos. 

Reportagem de 

Cristián Peters.

Cavando profundo

A linha de escavadeiras Case CX B vai 
de 110 hp até 362 hp de potência.

O que é que procuram os usuários 
de escavadeiras hoje em dia? Em 
primeiro lugar, segurança. Com 

isso em mente, e gozando de rendimento, 
conforto e economia de combustível, os 
benefícios não demoram a chegar. Sobre 
esteiras ou rodas, as companhias fabricantes 
incorporam novas tecnologias para alcançar 
o produto específi co que satisfaça as 
necessidades de seus clientes.

Um exemplo disso é a linha de escavadeiras 
Case CX B, composta pelos modelos 
CX130B, CX160B, CX210B, CX240B, 
CX290B, CX350B e CX470B, que vão 
desde 110 hp até 362 hp de potência e 
que se destacam por sua economia de 
combustível, alta produtividade, maior 
conforto para o operador e simplicidade na 
manutenção.

Essa série oferece uma notável diferença 

no aproveitamento do combustível graças 
ao sistema de injeção direta de alta pressão 
e um sistema hidráulico redesenhado, que 
proporciona uma redução de até 7% no 
consumo. “A maior eficiência energética 
significa uma grande economia para o 
proprietário”, comenta Edmar de Paula, 
gerente de marketing de produto da Case. 
“Estas escavadeiras têm uma potência maior 
e economizam combustível, o que resulta em 
um significativo aumento na produtividade, 
isso significa mais metros cúbicos de 
material por litro de combustível”, explica.

A maior potência hidráulica destas 
escavadeiras implica menores tempos de 
ciclo e um maior volume de movimento 
de material por hora. “As escavadeiras estão 
equipadas com circuitos regenerativos 
de fluxo hidráulico na lança e no braço, 
assim como no mecanismo de movimento 
da caçamba, o que diminui o tempo de 
ciclo necessário para enchê-la”, comenta 
De Paula. Os cilindros hidráulicos com 
diâmetros maiores geram forças de escavação 
mais altas, enquanto os níveis de ruído no 
interior da cabine com isolamento acústico 
estão entre os mais baixos da indústria.

FORTALECENDO A POTÊNCIA 
HIDRÁULICA 
A nova escavadeira hidráulica 374D da 
Cat, que vem para substituir a 365C, 
combina potência agregada, um sistema 
hidráulico mais forte e um maior peso, 
com o objetivo de melhorar o rendimento 
geral, seja para a abertura de valas, carga, 
levantamento ou manipulação de acessórios. 
Como complemento destes aspectos básicos 
de desenho estão as melhorias ao trem 
de rodagem, a segurança e a facilidade de 
serviço, uma nova linha de caçambas, assim 
como as características para conveniência 
do operador.

A nova escavadeira hidráulica 374D da Cat.

>
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Equipada com um motor C15 da Cat, de 
355 kW (476 hp), cumpre com a norma 
Tier  3/Stage  IIIA, e proporciona à 374D 
18% mais de potência que sua antecessora. 
Por sua vez, o sistema hidráulico da 374D 
oferece um incremento de 10% no fluxo e 
um ganho de 9% na pressão principal, o que 
aumenta de maneira significativa a potência 
hidráulica, que é combinada com cilindros 
da caçamba e um braço escavador maior 
e mais potente. O braço escavador é 17% 
mais potente e as forças da caçamba por sua 
vez são 12% mais potentes em máquinas 
com a configuração padrão de lança de 
braço. Para unidades na configuração de 
escavação de grande volume, as forças do 
braço escavador também aumentam 17% e, 
as forças da caçamba, 5%.

As outras novidades nos circuitos 
hidráulicos da 374D são as válvulas de 
regeneração controladas eletricamente, que 
garantem uma resposta positiva da lança 
e dos cilindros do braço escavador. Para 
reduzir ainda mais os tempos de ciclo, 
as novas válvulas geram economia de 
combustível estimada em mais de 2%.

ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL
A Komatsu expôs na Exponor (evento que 
foi realizado nos dias 13 e 17 de junho, em 

Antofagasta, no Chile) a escavadeira híbrida 
HB215-1, modelo que tem a capacidade 
de alcançar uma economia de combustível 
de até 35% (testes realizados na Komatsu), 
em comparação com outras máquinas 
convencionais.

Lançada em 2008, no Japão, como o 
primeiro equipamento híbrido do mundo, 
o equipamento está disponível para os 
mercados da China, da América do Norte 
e agora do Chile, onde já existem cinco 
equipamentos em teste.

Cabe destacar que em março deste ano, 
durante a ConExpo 2011, foi lançada a 
segunda geração de escavadeiras híbridas 
(HB215LC-1).

O sistema da Komatsu converte a energia 
cinética em elétrica durante a freada da 
estrutura superior da escavadeira. Esta é 
armazenada no condensador, para logo 
apoiar os aumentos instantâneos de potência 
do motor nos momentos de aceleração e 
demanda de torque. 

O sistema híbrido não é o único responsável 
pela redução do consumo de combustível. 
Apesar de que a PC200LC-8 convencional 
utiliza um motor de seis cilindros, a 
escavadeira híbrida é impulsada por um 
motor de quatro. Como resultado, esta 
escavadeira funciona com baixas revoluções 

>

(rpm) em um regime de inatividade, tendo 
dessa forma um consumo muito menor que 
uma similar de seis cilindros.

CRESCENDO AO MÁXIMO
A nova DX700LC, que é a maior escavadeira 
sobre esteiras da Doosan, está desenhada 
e construída para satisfazer as necessidades 
da mineração e das aplicações de trabalho 
pesado, assim como os principais projetos 
de construção de infraestrutura. Seu carro 
comprido (LC), combinado com seu 
trem estendido a uma largura de trabalho 
máxima de 4.000 mm, oferece uma ótima 
estabilidade e segurança em todos os tipos 
de escavação, elevação e carga de aplicações.

Para cumprir com diversos requisitos, o 
equipamento conta com três braços de 
longitude variável. Equipada de série com 
um braço de 2.900 mm, a DX700LC 
oferece uma profundidade máxima de 
escavação de 7.765 mm, uma altura máxima 
de escavação de 12.040 mm. O raio de giro 
mínimo de traseira é de 4.090 mm.

A força de escavação na caçamba é de 34,8 

A escavadeira híbrida HB215-1 da Komatsu 
entrou ao mercado chileno.

A nova DX700LC é a maior escavadeira sobre 
esteiras da Doosan.

HANIX EUROPE ENTRA AO MERCADO BRASILEIRO 

A Hanix Europe divulgou que foi nomeada a empresa Argos Global Partner Services como 
representante da marca no Brasil.

Apesar de que o mercado da construção é algo novo para Argos GPS, a companhia 
ingressou por meio da entrada de uma linha de minicarregadeiras Vectra ao Brasil, 
graças às quais estabeleceu rapidamente uma rede de distribuidores chaves no país.

“Estamos felizes de ter a Argos GPS como representante das miniescavadeiras Hanix 
no Brasil. Se trata de uma organização com visão de futuro e muito entusiasta com 
as perspectivas de vendas da marca. O Brasil é um dos principais mercados para 
equipamentos de construção no mundo e a Hanix está totalmente comprometida em 
proporcionar suporte de primeira classe para assistir a Argos GPS em seus esforços de 

venda”, destaca Paul Hyslop, diretor de 
vendas e marketing da Hanix Europe.

O primeiro lote de miniescavadeiras 
Hanix que será enviado ao Brasil está 
composto por quatro máquinas: os 
modelos H22B, H26C y H36C, além de 
um H36CR.

O primeiro lote de miniescavadeiras Hanix, 
que será enviado ao Brasil, está composto 
por quatro máquinas: os modelos H22B, 
H26C e H36C, além de um H36CR.
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www.montabert.com

Como inventor do primeiro 
martelo hidráulico para betão 
em 1964, o fabricante francês 
Montabert mantem o seu foco 
na inovação e desenvolvimento 
com o objectivo de criar 
produtos de alta performance 
com uma fiabilidade 
inigualável. Desde os martelos 
demolidores e perfuradores até 
aos equipamentos silenciosos 
de demolição e reciclagem, 
os produtos Montabert 
possuem a mais alta qualidade, 
proporcionando a melhor 
solução custo- beneficio para 
todas as aplicações.
Estamos determinados em 
acelerar o seu sucesso

Inovação
Produtividade
Robustez
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toneladas, enquanto no braço é de 33,5 
toneladas. Graças ao torque de giro elevado 
(22.070 kgf.m), pode trabalhar de maneira 
eficiente em inclinações.

A DX700LC é alimentada por um motor 
Isuzu AH-6WG1XYSC turbo diesel de 
seis cilindros que proporciona 345 kW 
(463 hp). 

Junto com o motor, o sistema hidráulico 
da DX700LC está desenhado para 
proporcionar um rendimento excepcional 
com uma economia de consumo de 
combustível. Um novo modo de controle 
proporciona a potência e eficiência perfeitas 
para todas as condições de funcionamento.

AUTOMÁTICOS
A linha de escavadeiras sobre rodas JCB está 
composta de cinco máquinas que cobrem 

seleção de quatro modos de funcionamento: 
Auto, Econômico, Precisão e Elevação, que 
permitem ao operador eleger a quantidade 
de potência e velocidade que necessitam 
para uma operação determinada.

Os motores estão equipados com um 
sistema regulador isócrono que reage 
às necessidades hidráulicas quando é 
trabalhado e, em consequência, ajustado 
automaticamente à potência do motor. O 
resultado é uma maior capacidade de resposta 
e tempos de ciclo mais rápido, melhorando 
significativamente a produtividade.

Em termos de escavadeiras sobre esteiras, 
a marca apresenta uma linha de 17 
equipamentos técnicos desde as 11 toneladas 
até as 36 toneladas.

Os modelos JZ140, JS145 e todos os 
modelos desde a JS190 são alimentados 
por um motor Isuzu de alto rendimento, 
compatível com o Tier 3. Estes últimos, 
além de proporciona máxima eficiência, 

BALDES PARA TRABALHO PESADO 

O grupo Paladin Construction apresenta, entre seus produtos, os baldes para trabalhos 
pesados e severos, CP, que são construídos para uma máxima durabilidade e estão 
disponíveis em larguras de entre 10 e 84 polegadas e para miniescavadeiras e 
escavadeiras de até 200 mil libras (90 toneladas).

Lâminas curvas laterais de uma peça única de T-1 (aço de muito alta resistência ao 
desgaste e excelente acabado) e proteção lateral contra o desgaste prematuro das faces 
da caçamba, enquanto que o “duplo fundo” de ¾ de polegada de espessura resistente 
à abrasão se transforma em uma barreira efetiva e leve, entre a 
caçamba e o material.

Os dentes da caçamba e uma beirada de corte de T-1 com 
tripla soldagem permite cavar agressivamente o material, 
proporcionando uma escavação mais rápida e uma 
menor tensão para a máquina.

As caçambas para trabalhos pesados, CP Heavy-
Duty, apresentam disponíveis capacidades de golpe 
entre 0,037 y3 (0,028 m3) e 5,7 y3 (4,3 m3). 
No entanto, as caçambas para trabalhos severos, 
CP Severe-Duty, estão disponíveis em tamanhos de 
0,106 y3 (0,08 m3) a 3,9 y3 (2,9 m3).  

uma classificação de 13 a 22 toneladas: 
os modelos JS130W Auto, 145W Auto, 
160W Auto, 175W Auto e 200W Auto, 
e que, de acordo com a empresa, são 
produtivos, confortáveis e rentáveis para seu 
funcionamento.

O sistema hidráulico e a potência do motor 
são controlados pelo Sistema de Gestão 
Avançada da JCB, o qual oferece uma 

uma peça única de T-1 (aço de muito alta resistência ao 
o) e proteção lateral contra o desgaste prematuro das faces 
“duplo fundo” de ¾ de polegada de espessura resistente 
uma barreira efetiva e leve, entre a 

ma beirada de corte de T-1 com 
r agressivamente o material, 
ão mais rápida e uma 
a.
s pesados, CP Heavy-
capacidades de golpe 
5,7 y3 (4,3 m3). 
a trabalhos severos, 
íveis em tamanhos de 

(2,9 m3). 
As escavadieras Volvo contam com cinco 
modalidades de trabalho: Idle, Fine, General, 
Heavy e Power-Max.

LBX ESTABELECE 
SUBSIDIÁRIA NO 
BRASIL

A LBX fabricante das escavadeiras 
Link-Belt, estabeleceu uma companhia 
subsidiária no Brasil, que permitirá à 
empresa concretizar sua estratégia de 
crescimento internacional.

“Nossos equipamentos foram 
especialmente adaptados para apoiar e 
sustentar o crescimento da economia 
e o desenvolvimento de infraestrutura 
brasileira”, destaca Robert Harvell, 
presidente da companhia. “Mediante o estabelecimento da LBX no Brasil, também 
seremos capazes de aproveitar melhor as oportunidades através do Mercosul”, afirmou.

No final de 2011, esta sede latino-americana estará estabelecida em Itu, em São Paulo. 
Entre os projetos futuros da LBX, está o estabelecimento de um centro de distribuição de 
peças e locais de demonstração. As oficinas contarão com pessoal de vendas e suporte 
de produtos, que prestarão apoio de pré e pós-venda a seus distribuidores, inclusive com 
soluções de financiamento.
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baixos níveis de ruído e emissões, são muito 
mais potentes que seus antecessores. O 
torque nos novos modelos também teve um 
aumento de 27%.

No entanto, os modelos JS160 e JS180 
estão equipados com um motor JCB 
Dieselmax, que tem uma potência de 97 
kW (130 hp) e também conta com uma 
capacidade maior de fluxo da bomba (2 x 
164 l/min).

MAIS LIMPOS E POTENTES
A introdução da norma Tier 4 Interim na 
América do Norte fez com que a Volvo entre 
em uma nova dimensão de baixas emissões 
e alta produtividade com suas escavadeiras 
sobre esteiras EC340D, EC380D e 
EC480D, cujos pesos operacionais vão de 
75 mil a 111 mil libras.

Construídas para tarefas de produção 
pesadas como abertura de valas, carga, 
movimento de rochas ou construção em 
geral, estes modelos oferecem energia 
confiável com um torque elevado, junto 
com a redução das emissões, o consumo de 
combustível e o ruído.

O motor turbo diesel de injeção direta 
de alta pressão Volvo oferece uma potência 
máxima de 208 kW (179 hp) para os 
modelos EC340D e EC380D, e 245 kW 
(333 hp) para o EC480D.  As três máquinas 
contam com um sistema automático que 
reduz a velocidade do regime de baixas 
rotações por minuto do motor quando 
as alavancas e os pedais não são ativados, 
o que ajuda a eficiência no consumo de 
combustível e reduz o ruído externo.

Cinco modos de trabalho (Idle, Fine, 
General, Heavy e Power-Max) permitem 
aos usuários selecionar rapidamente a 
melhor forma para a operação. Podem ser 
manipulados até 18 acessórios diferentes, 
adaptar o caudal hidráulico e (opcionalmente) 
a pressão, de acordo às necessidades específicas 
da ferramenta que é utilizada.  

>

A John Deere lançou três escavadeiras 
da Série G que são resultado direto 
da colaboração entre seus clientes e 
engenheiros, entre elas está a 290G.

A linha de escavadeiras sobre rodas JCB 
está composta de cinco máquinas, que estão 
classificadas como de 13 a 22 toneladas.

COM A CONTRIBUIÇÃO DOS 
USUÁRIOS
A John Deere lançou três escavadeiras 
de sua série G que são resultado direto 
da colaboração entre seus clientes e seus 
engenheiros. Os novos modelos da série, 
250G, 290G e 350G, de 25, 29 e 35 
toneladas respectivamente, vão de 191 hp 
a 299 hp.

Aquí está o
  futuro....
Aquí está o 
  futuro....

A plataforma
     mais compacta  
do mundo
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INNOVATIVE EQUIPMENT LANÇA 
MINIESCAVADEIRAS REBOCÁVEIS 
A Innovative Equipment criou uma nova linha de miniescavadeiras rebocáveis TMX. 
Com um sistema de enganche e desenganche rápido, estes equipamentos podem ser 
conectados a uma camionete padrão de meia tonelada, um furgão ou um veículo leve de 
reboque, permitindo uma importante economia de combustível.

Com um peso de apenas 2,941 libras (1,5 toneladas), a TMX proporciona uma 
profundidade de escavação de oito pés (2,4 metros) e uma força de escavação de 
6.600 libras (2.990 kg), 21% acima de equipamentos de características similares.

“Algo que a gente pode considerar surpreendente, no uso de uma miniescavadeira, 
é a potência que oferecem, que não é tão mini. Apesar de que o equipamento é leve, 

proporciona um golpe bastante potente 
e oferece uma solução para qualquer 
projeto de escavação, grande ou pequeno”, 
destaca Chris Osswald, presidente da 
Innovative Equipment.

As miniescavadeiras rebocáveis TMX 
estão disponíveis em modelos a gasolina 
ou a diesel. O modelo à gasolina Subaru 
conta com 28hp, enquanto que a versão 
diesel é propulsado por um motor de 
21,5 hp Kubota.

A Innovative Equipment colocou no mercado 
a nova linha de miniescavadeiras rebocáveis 
TMX.

Os equipamentos contam com motores 
Tier 4 Interim e maior potência. 
“Incrementamos a potência e a hidráulica 
dos equipamentos, permitindo que 
os clientes satisfaçam suas necessidades 
de emissões locais, sem sacrificar o 
rendimento”, afirma Mar Wall, gerente 
de marketing das escavadeiras John 
Deere. “O resultado final é 8% a mais de 
produtividade. Nossos clientes podem fazer 
mais, mais rápido”, agrega.

Cabe destacar que, para aqueles países que 
não exigem cumprir com esta norma, estão 
os motores Tier 3 e Tier 2.

Dentro da associação com seus clientes, 
foi redesenhado todo o interior da cabine e 
os monitores informativos.

A nova Série G também mantém uma 
série de características chave de sua 
antecessora série D, tais como o sistema 
de gestão Powerwise III, que equilibra o 
motor e o rendimento hidráulico. Um 
caudal hidráulico abundante e uma melhor 
medição garantem uma poderosa força de 
escavação, um controle preciso de baixo 
esforço e excelente funcionamento de 
múltiplas funções.  ■
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sales@loadsystems.com www.loadsystems.com

Membros de:

Os produtos LSI funcionam 

com diversos tipos de guindastes: 

hidráulicos, treliçados, de celosía, 

pórtico, torre, para contêiners, 

marítimas, etc.

USA/Canadá Toll Free: 1.888.819.4355

Internacional/Direto Tel: +1.281.664.1330

Europa Tel: +44 (0) 779.912.4724

Dubai Tel: +971.6.557.8314

Austrália Tel: +61 (0) 4.1418.5171 

ENTENDEMOS DE GUINDASTES. 
ENTENDEMOS DE SEGURANÇA.

Na LSI, sabemos que a operação do guindaste e a segurança 
vão juntas. A segurança dos operadores, a segurança no local de 
trabalho e a segurança dos equipamentos são necessárias para 
ter sucesso na nossa indústria.

Os produtos agora estão disponíveis 

em ESPANHOL, PORTUGUÊS E FRANCÊS

Load Systems International proporciona inovadores sistemas de ajuda sem fio 
para os operadores de guindastes, que aumentam a segurança da indústria da 
construção no mundo inteiro.

Sabemos que o funcionamento do guindaste requer um 
equilíbrio entre estar a salvo e fazer o trabalho o mais 
rápido possível. Isto só pode ser feito com as ferramentas 
adequadas, ou seja, com produtos sem fio da LSI.

Atenção ao cliente e apoio técnico (24 horas/7 

dias por semana) e disponível em espanhol

Sistemas LMI | Células de Carga | Sistemas A2B | Sistemas Anemômetros | Bobina de Carga | Transmissores | E Mais
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como o norte-americano ou europeu. 
Temos países como o Brasil com um 
potencial enorme e outros como o Chile, 
a Argentina e o Uruguai, onde a utilização 
da plataforma elevatória está crescendo a 
cada dia”, afirma Enrique García, gerente 
distrital da Snorkel, responsável pelo sul da 
Europa e pelo Brasil.

Da mesma forma, Robin Sosebee, diretor 
de vendas da América Latina para a Skyjack, 
garante que “o mercado para grande parte 
dos países sul-americanos está mostrando 
um forte crescimento e de grande potencial 
no futuro. Esse crescimento pode ser 
atribuído à consciência de segurança e 
às regulamentações governamentais que 
seguem essa tendência, levando as empresas 
de construção e manutenção a opções mais 
seguras, tais como plataformas elevatórias 
de tesoura e lança”.

No mesmo sentido se expressa Jeff 
Ford, diretor mundial de produtos 

da JLG Industries, quem afirma que “a 
América Latina é um mercado emergente 
em equipamentos de acesso, com grande 
potencial de crescimento para os próximos 
anos. De fato, apenas o Brasil representou 

E levando suas expectativas. Assim 
está atualmente trabalhando o 
mercado latino-americano das 

plataformas aéreas de trabalho. O ano 
passado já havia registrado um grande 
desempenho e para 2011, as projeções são 
ainda melhores. Segundo cifras entregadas 
por Carlos Hernández, gerente de área da 
Haulotte, o crescimento do mercado em 
2010, com relação a 2009 foi de 206% 
na América do Sul, América Central e o 
Caribe. Se levarmos em consideração apenas 
a América do Sul, a região cresceu 236%. 
Dessa forma, estima-se que o mercado total 
na América Latina adquiriu durante 2010 
cerca de cinco mil unidades de plataformas 
aéreas. Para este ano espera-se que esse 
número dobre em função dos contínuos 
investimentos em infraestrutura, grandes 
edifícios e os investimentos em mineração, 
como no caso do Chile e do Peru.

As plataformas aéreas podem ser utilizadas 
para praticamente todo tipo de trabalhos 
que requerem altura e alcance. Podem ser 
empregadas em uma simples mudança de 
lâmpadas ou para a montagem de complexas 
instalações industriais.

“O mercado sul-americano de plataformas 
elevatórias encontra-se em processo de 
expansão. É um mercado jovem, emergente, 
está longe da maturidade de outros mercados 

A América Latina em 

2010 adquiriu cinco mil 

unidades de plataformas 

aéreas. Para 2011, 

espera-se o dobro desse 

número. Reportagem de 

Cristián Peters.

A A i L i

Elevando as 
expectativas

As plataformas aéreas podem ser utilizadas 
praticamente para todo tipo de trabalhos que 

requerem altura e alcance.
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2010. “Hoje em dia, essa meta, produto 
dos efeitos da crise global, parece pouco 
provável para uma América Latina que 
representa aproximadamente 10% do 
mercado mundial. No entanto, se levarmos 
em consideração que este mercado apenas 
representava 1% há três anos, é possível 
imaginar o potencial de crescimento e 
as oportunidades da região”, conclui o 
executivo.

A grande explosão brasileira também 
está relacionada à aplicação da norma 
NR-18, que proibiu o uso de equipamentos 
improvisados para os trabalhadores que 
realizam tarefas em altura e só permite 
a utilização de máquinas especialmente 
desenhadas. Além dessa forte influência, 
“também o alto rendimento das 
plataformas tem sido um forte incentivo 
para os usuários, que buscam, cada vez 
mais, maiores reduções de tempo para 
cada tarefa e essas máquinas são superiores 
em comparação com outros métodos de 
elevação, por exemplo, os andaimes de 
metal”, diz Faria.

EQUIPAMENTOS
Braços telescópicos, braços articulados, 
plataformas de tesoura. Estes são apenas 
alguns dos tipos de equipamentos que as 
companhias estão oferecendo. Qual é o 
mais solicitado? Não existe uma resposta 
unânime. Mas o que está claro é que esses 
equipamentos têm a opção de ser adaptados 
para todo tipo de trabalho, desde aqueles de 
manutenção de edifícios até a construção 
dos mesmos, assim como em trabalhos 
de infraestrutura como portos, mineração, 
energia, etc.

“Todos os nossos produtos foram 
desenhados para serem fortes, confiáveis, 
duradouros e fáceis de usar, de manter e de 
consertar com um baixo custo. Tentamos 
fabricar plataformas que tenham uma alta 
porcentagem de peças comuns para facilitar 
a manutenção e o conserto para frotas 

10% das vendas da JLG fora da América do 
Norte no ano passado”.

Efetivamente, o Brasil é o mercado mais 
importante da região graças aos fortes 
planos de investimento que estão sendo 
desenvolvidos no país em infraestrutura, 
construção, edificação, saneamento, 
energia, etc. “Este é definitivamente 
um cenário que impulsará ainda mais o 
mercado de plataformas de trabalho aéreo 
no Brasil, que cresce mais de 20% ao ano”, 
garante Gustavo Faria, diretor de vendas de 
plataformas aéreas de trabalho da Terex para 
América Latina.

O Brasil representa para a Terex 80% das 
vendas de plataformas aéreas de trabalho 
da América Latina, seguido pelo Chile, 
pela Argentina e pelo Peru. Hoje em dia, a 
frota total de plataformas aéreas de trabalho 
Genie (da Terex), disponível no Brasil, 
alcança os 8.500 equipamentos e superará 
as 20 mil unidades no final de 2013.

Este ano, a companhia espera faturar 
com estes equipamentos na região cerca 
de 150 milhões de dólares, 36% acima 
dos 110 milhões de dólares alcançados em 

de locação. O resultado é uma máquina 
confiável com um custo baixo para o 
cliente, além de uma produtiva e longa vida 
útil, que devolverá corrigido o investimento 
feito”, destaca García, da Snorkel.

Todas as empresas procuram aproveitar em 
parte esse momento positivo que o mercado 
está oferecendo e estão implantando novas 
opções e tecnologias para suas frotas, além 
de potencializar os serviços de pós-venda.

Trabalhando no estaleiro Atlântico Sul está 
um equipamento Genie Z135/70, que alcança 
43 metros de altura. 

A Genie conta com uma ampla linha de 
equipamentos.

A plataforma elevatória A46JRT oferece 
uma altura de trabalho de 16,3 metros, 

uma capacidade de carga de 227 quilos, 
uma largura de 2,1 metros e um peso 

operacional de 6.622 quilos.

>
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A companhia está atualmente trabalhando 
em projetos novos e “muito em breve 
estaremos informando sobre algumas 
versões muito interessantes”, pincela 
Faria. “Colocamos em funcionamento um 
equipamento telescópico, com segurança 
reforçada para trabalhar em lugares 
perigosos, como os estaleiros. Esperamos 
aumentar nossa participação nesse mercado 
de forma agressiva”, acrescenta.

De fato, atualmente há mais de 50 
plataformas trabalhando no estaleiro 
Atlântico Sul e, entre elas, 17 são 
equipamentos Genie que foram adquiridos 
como reserva técnica para a embarcação. 
As plataformas estão trabalhando em várias 

frentes, principalmente na soldagem de 
placas, pintura e a montagem do navio.

SNORKEL
A Snorkel atende este mercado através de 
sua rede de distribuidores, os quais estão 
adaptados às necessidades específicas de 
cada país. “Com distribuidores no Brasil, 
na Argentina, no Chile, no Uruguai e na 
Venezuela estamos sempre atentos às novas 
oportunidades”, comenta Enrique García.

“Nossa linha de tesouras e braços elétricos 
são muito populares em toda a América do 
Sul e nossos braços diesel, especialmente 
o braço articulado de 16 metros, está se 
tornando uma referência no mercado”, 
acrescenta.

A plataforma elevatória A46JRT é um 
potente elevador todo terreno com tração 
nas quatro rodas e desenhado para espaços 
pequenos, com um raio de giro interior 
de apenas 600 mm e o corpo do elevador 
fica sempre na área delimitada pelo chassi. 
Como equipamento padrão incorpora uma 
lança articulada de grande manobrabilidade. 
Traz de série um eixo dianteiro oscilante, 
pneus largos e maciços todo terreno, e a 
cesta de trabalho vem com uma tomada 
elétrica para conexão de ferramentas ou 
uma lâmpada.

Entre suas características, apresenta uma 
altura de trabalho de 16,3 metros, uma 
capacidade de carga de 227 quilos, uma 
largura de 2,1 metros e um peso operativo 
de 6.622 quilos.

“Nossa opção tem sido oferecer um 
produto de primeira qualidade, junto com 
o melhor serviço pós-venda no mercado 
e, portanto, garantir o retorno do capital 
investido no menor período possível. Nossa 
filosofia é que o equipamento tem que 
estar sempre pronto para trabalhar. Apenas 
conseguiremos isso, se somos capazes de 
capacitar os técnicos de nossos clientes e 
proporcionar a eles as peças de reposição 
com entrega imediata”, explica o executivo 
da Terex.

O MAIOR CONTRATO

No ano passado, a companhia brasileira de locação Mills, adquiriu 1.300 plataformas 
aéreas de trabalho e manipuladores telescópicos Genie, o que se transformou no maior 
pedido realizado a este fabricante por uma única empresa e de uma única vez na América 
Latina. “Com a queda dos mercados na Europa e nos Estados Unidos, isso é também 
para nós o maior pedido realizado por um único cliente nos últimos dois anos ao redor 
do mundo, destacando a importância do mercado latino-americano para nossa indústria”, 
complementa Gustavo Faria, diretor de vendas de plataformas aéreas de trabalho Terex 
para América Latina.

O contrato, que ascendeu a 60 milhões de dólares, permite à Terex uma grande 
oportunidade de associação com a maior companhia de locação de equipamentos na 
América Latina. “A escolha da Terex América Latina foi impulsionada pelo diferencial em 
nosso serviço pós-venda e de serviços comerciais de forma diferente, longe da indiscutível 
qualidade dos equipamentos Genie”, diz o executivo. O contrato também representa um 
importante instrumento para popularizar a linha de manipuladores telescópicos no Brasil, 
presente no mercado interno por 10 anos.

A 800A da 
JLG alcança 
uma altura 
de até 24,38 
metros e tem 
uma largura 
total de 2,44 
metros. 

Esta plataforma de tesoura oferece uma altura de trabalho de 11,6 metros e uma capacidade de 
levantamento de 318 quilos.

>
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JLG 
A ampla variedade de produtos da empresa 
inclui plataformas aéreas de trabalho JLG, 
manipuladores telescópicos JLG, SkyTrak e 
Lull, como também uma linha de serviços 
complementários e acessórios. Todos são 
produtos que “aumentam a versatilidade, 
produtividade e rentabilidade de nossos 
clientes”, afirma Jeff Ford.

Sobre o modelo 800A, explica que é 
uma plataforma de braço articulado cuja 
principal característica é seu grande alcance 
e versatilidade e que possui um avançado 
desenho eletrônico, o que reduz os custos 
por medio do aumento da eficiência de 
combustível e a redução das emissões.

O desenho do braço Quikstick patenteado 
da JLG reduz significativamente o tempo 
do ciclo de ascenso/descenso, assim como 
as opções de acessórios Workstation in the 
Sky podem ajudar a fazer qualquer tipo de 
trabalho.

A plataforma alcança uma altura de até 80 
pés (pouco mais de 24 metros) e tem uma 
largura total de oito pés (2,44 metros).

   
SKYJACK
Na opinião de Robin Sosebee, para o futuro 
próximo, uma das maiores necessidades 
das empresas na América Latina serão os 
braços elevatórios, já que muitos trabalhos 
pequenos ainda estão utilizando andaimes. 

A Skyjack oferece uma ampla variedade 
de plataformas com suporte telescópico 
de elevação com seus modelos SJ40T e 
SJ45T. Com um sistema de tração nas 
quatro rodas e capacidade todo terreno, 
estes equipamentos se caracterizam por usar 
um diferencial de deslizamento limitado no 
eixo oscilante dianteiro. 

Também contam com um exclusivo sistema 
de controle de condução e direção sensível 
ao movimento de Skyjack, garantindo que 
a plataforma sempre seja conduzida com 
relação à posição do operador e não à 
orientação do chassi.

Também vale mencionar os modelos 
da série A, a 46AJ (14,15 metros) e a 
51AJ (15,58 metros), se destacam por sua 
torre de rotação contínua de 360º, cujo 
exclusivo desenho também permite uma 
manobrabilidade flexível inclusive em 
espaços estreitos. 

Os modelos AJ, com uma capacidade de 
carga de 227 quilos, estão equipados com 
um interruptor de bloqueio/desbloqueio do 
diferencial hidráulico do eixo posterior ao 
manobrar sobre terrenos desiguais.

      
HAULOTTE
Segurança, produtividade, precisão, conforto 
e manobrabilidade, com movimentos 
proporcionais e plataformas ergonômicas 
de fácil manutenção são as características 
que destaca Carlos Hernandez com relação 
aos equipamentos da Haulotte.

Segundo o executivo, durante 2010, o 
mercado ficou focalizado especialmente 
em plataformas elevatórias de tesoura 
compactas e articuladas todo terreno. Nesse 
sentido cabe destacar os modelos HA12CJ 
e HA12CJ+, equipamentos que permitem a 
translação e giro da torre simultaneamente, 
um raio de giro estreito e grande autonomia 
de trabalho.

Ambos os equipamentos oferecem uma 
altura de trabalho de 11,7 metros e um 
alcance máximo de 7 metros e 7,22 metros 
respectivamente. Da mesma forma, sua 
capacidade máxima no caso da HA12CJ 
alcança os 250 quilos, enquanto que a 
HA12CJ+ suporta até 230 quilos. No caso 
das plataformas de tesoura, desde os seis 
até os 18,5 metros de altura de trabalho, 
os equipamentos Haulotte podem ser 
aplicados em muitos campos. 

O destaque fica por conta da Compact 14, 
um equipamento que permite uma altura 
de trabalho de 13,8 metros e possui uma 
capacidade de 350 quilos. ■

Os modelos AJ, com uma capacidade de carga de 227 quilos, estão equipados com um 
interruptor de bloqueio/desbloqueio do diferencial hidráulico do eixo posterior.

A Compact 14 é um equipamento que permite 
uma altura de trabalho de 13,8 metros e 
possui uma capacidade de 350 quilos. 
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www.dieci.com

THE RIGHT PARTNER FOR YOUR WORK

Feitos para trabalhar e 
pensados para
simplifi car o trabalho.

A produção da DIECI s.r.l. está 
articulada em quatro micro-
categorias: os elevadores 
telescópicos (de braço fi xo 
e giratórios), a linha AGRI, as 
autobetoneiras, os dumpers e as 
máquinas especiais.
A ampla gama de elevadores 
telescópicos Dieci aposta alto, 
a tecnologia e a qualidade 
se traduzem em mais de 110 
modelos, combinados em 30 
chassis capazes de satisfazer a 
inúmeras exigências.
Potência, agilidade e 
componentes de vanguarda 
são os pontos fortes das 
máquinas Dieci. A versatilidade 
operacional é construída com 
base em elevados padrões 
de longevidade, robustez e 
segurança.

DIECI, o Parceiro ideal
para o seu trabalho.
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OPINIÃO 

IPAF entra na 
América Latina 
A federação abriu seu 

primeiro escritório na 

região e está formando 

Conselhos Regionais. 

Escrito por Romina Vanzi.

A organização, sem fins de lucro e 
propriedade de seus membros, é dirigida 
pelo seu conselho internacional composto 
por membros eleitos por votação. Por sua 
vez, a IPAF está organizada por meio de 
conselhos regionais compostos por empresas 
afiliadas, eleitas por votação.

Já está constituído o conselho brasileiro 
da IPAF, um conselho nacional composto 
apenas por empresas brasileiras e espera-se, 
para breve, a constituição de um conselho 
regional para os membros da América Latina.  

CONSELHO BRASILEIRO DA IPAF
Sendo o Brasil um dos países latino-
americanos com mais afiliados, a IPAF já 
constituiu o Conselho Brasileiro da IPAF 
(CBI) durante a primeira reunião geral de 
membros brasileiros. A primeira reunião 
aconteceu no final de maio em São Paulo. 
O CBI é um conselho nacional que será 
responsável por estabelecer atividades 
nacionais para apoiar e promover o uso 
seguro das plataformas aéreas em um 
mercado em pleno crescimento.

O mercado no Brasil está crescendo 
rapidamente e o Conselho tem muitas 
tarefas a realizar nos próximos meses. A 
legislação brasileira sobre plataformas de 
trabalho em altura (NR18 anexo IV) está 
a ponto de ser revisada e a CBI solicitou 
participar ativamente no processo de 
mudança e oferecer uma proposta sobre as 
revisões necessárias aos órgãos ministeriais 
de competência. 

O CBI concede aos afiliados a oportunidade 
de marcar o rumo da federação no Brasil. 
A constituição do Conselho mostra o 
compromisso de abordar as questões de 
segurança e de promover as boas práticas no 
uso das PTA nesta região.

CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO 
LATINO-AMERICANO
Nos próximos meses, a IPAF constituirá o 
Conselho Latino-Americano composto por 
afiliados provenientes de todos os países da 
região.

Esse conselho cobre uma área geográfica 
extensa e composta por vários países, por 
essa razão tem uma missão importante: 
uniformar as ações e atividades nos diferentes 
países, fazer um lobby ativo na norma e 
legislação local com o objetivo de elevar os 
padrões de segurança no uso das PTA e, 
ao mesmo tempo, promover o uso destes 
equipamentos como um meio seguro de 
acesso em altura comparado com outros 
sistemas tradicionais.

O Conselho Latino-Americano será 
presidido por Sandra Franco, gerente de 
ALO Training Chile, o primeiro centro de 
formação homologado da IPAF na América 
Latina, que já conta com mais de quatro 
anos de antiguidade e que recebeu o prêmio 
IAPAS 2011.

Em breve os afiliados receberão um 
formulário para apresentar sua candidatura 
para formar parte do Conselho Latino-
Americano da IPAF. ■

Para mais informações escreva para 
americalatina@ipaf.org 

A Federação Internacional de Acesso 
Motorizado (IPAF, sigla em inglês) 
conta, desde junho, com uma sede 

em Santiago, no Chile, para oferecer serviço 
a todos os seus afi liados na América Latina, 
região de rápido crescimento no setor das 
plataformas de trabalho aéreo (PTA). 

A IPAF promove o uso seguro e eficaz dos 
equipamentos para o trabalho em altura 
em todo o mundo no sentido mais amplo, 
através de serviços de assessoria técnica 
e informações, elaboração de manuais 
técnicos, interpretação da legislação e normas 
e divulgando suas iniciativas de segurança e 
programas de formação, reconhecidos a nível 
internacional.

A federação latino-americana já conta com 
afiliados e centros de formação homologados 
na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
México e Peru.

CONSELHO BRASILEIRO 
DA IPAF:
Marcelo Yamane 
Mills Rental (diretor) 
Roland Colombari-Solaris 
(subdiretor) 
Fabio Cunzolo Cunzolo Rental
Rafael Bazzarella Skyjack 
Raphael Cardoso Genie 
Renato Fernandes de Almeida 
Riwal do Brasil 
Romina Vanzi 
IPAF América Latina (coordenadora) 

Romina Vanzi é a responsável da nova 
delegação da IPAF América Latina. 
Anteriormente foi delegada da IPAF Espanha 
e Portugal e recentemente foi nomeada 
Coordenadora de Operações da Iberoamérica. 
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Os usuários procuram 

equipamentos não 

somente pensando no 

valor inicial a investir, 

mas considerando 

o gasto total da 

propriedade. Reportagem 

de Cristián Peters.

Os custos são a

A reputação dos martelos hidráulicos 
está determinada pelo rendimento, 
confi abilidade e suporte técnico 

efi ciente por parte dos fornecedores, 
aspectos que os clientes consideram na hora 
de escolher o equipamento adequado. No 
entanto, a desaceleração do mercado a nível 
mundial e as exigências cada vez maiores 
por parte da indústria tem obrigado aos 
diferentes fabricantes a reduzir o valor total 
de seus equipamentos, não só considerando 
o preço de venda, mas sim toda a operação e 
manutenção que demanda sua vida útil.

Tem sido tão forte essa preocupação pelos 
custos, que inclusive grandes companhias 
têm realizado grandes esforços em sua 
redução, introduzindo equipamentos mais 
“baratos” ou linhas de segunda, que são 

beneficiadas com a reputação da marca.
Segundo explica Peter Lauwers, vice-

presidente de marketing da Atlas Copco 
Construction Tools, “o principal foco 
dos clientes está direcionado ao custo 
total da propriedade. Não é somente o 
investimento inicial que é considerado na 
hora de escolher o equipamento, também 
é importante levar em consideração o custo 
da operação, o salário do operador, o custo 
de manutenção, o consumo de combustível 
e muitos outros aspectos que alcançam, 
em conjunto, dois terços do custo total de 
sua vida útil. Também devemos considerar 
o tema ambiental, reduzindo os impactos 
de ruído e as vibrações e melhorando a 
eficiência energética”.

É assim como a Atlas Copco está 
respondendo à meta de redução de custos 
totais por meio do aperfeiçoamento da 
relação rendimento e peso. “Isso significa 
que uma obra definida pode ser feita com 
um martelo menor, uma escavadeira menor 
e um menor consumo de combustível. 
Ou, ao contrário, conseguir uma maior 
eficiência com o mesmo martelo terminando 
o trabalho mais rápido”, acrescenta o 
executivo.

“No futuro haverá melhorias em relação 

A Caterpillar apresenta quatro modelos de Martelos Série E: H110E, H115E, H120E e H130E.

Os martelos série E oferecem um novo 
desenho de caixa simétrica, o que 
permite que a mesma gire 180 graus para 
compensar o desgaste e, dessa maneira, 
estender eficazmente a vida útil da caixa.
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ao material e à fabricação que apoiam 
nosso enfoque na relação qualidade-peso, 
assim como os objetivos meio-ambientais. 
Mas eu não vejo nenhuma mudança geral 
na tecnologia dentro dos próximos anos”, 
afirma Lauwers.

FABRICANTE INTEGRAL
Este ano, a Caterpillar apresentou quatro 
modelos de martelos Série E (H110Es, 
H115Es, H120Es e H130Es) para serem 
utilizados em escavadeiras pequenas e 
médias e na retroescavadeira 450E da Cat. 
Cabe destacar que os martelos dessa série 
estão totalmente desenhados e fabricados 
pela Caterpillar, convertendo a companhia 
no único fabricante mundial tanto de 
martelos como de máquinas portadoras.

Os martelos Série E oferecem um novo 
desenho de caixa simétrica, que permite 
uma rotação em 180 graus para compensar 

o desgaste e, desse modo, estender 
eficazmente a vida útil da mesma. A parte 
inferior incorpora “bordas rochosas” para 
proporcionar maior proteção à caixa em 
aplicações agressivas. Além disso, está 
disponível também um pacote opcional 
de desgaste para aumentar ainda mais a 
durabilidade do martelo em aplicações 
exigentes.

A nova caixa está desenhada para 
proporcionar resistência e reduzir os custos 
do ciclo de vida. Os perfis dianteiro e 
traseiro, que são lisos e curvos, eliminam os 
pontos de esforço e transferem as forças para 
a parte inferior do martelo. As pranchas 
laterais de uma peça eliminam a união e a 
soldagem central.

Os martelos da série E aproveitam os 
benefícios comprovados da série D, tais 
como o desligamento automático, o qual 
detém o martelo instantaneamente quando 
a ferramenta atravessa o material. O sistema 
aumenta a confiabilidade e a durabilidade 
do equipamento ao eliminar os grandes 
esforços internos criados pelos golpes no 
vazio. Outra característica, que é mantida 
na série, é a válvula de controle de pressão 
externa, que reduz o tempo de serviço 
quando é necessário um ajuste. A supressão 
do ruído é padrão para proteger o meio 
ambiente e proporcionar mais comodidade 
ao operador.

Os valores de ajuste dos martelos Caterpillar 
estão pré-programados nos sistemas de 
controle da ferramenta na escavadeira Cat 
para uma instalação simples. O fluxo de óleo 
e a pressão são completamente ajustáveis no 
programa de controle da ferramenta. Além 
disso, as horas reais de funcionamento do 
martelo podem ser registradas para fins de 
manutenção de rotina.

Os novos martelos são adaptáveis às 
escavadeiras de esteiras e de rodas Cat, desde 
a 311 até a 336 e até a retroescavadeira 450E. 
Existem suportes de montagem disponíveis 
para os acopladores Cat. Os quatro martelos 
série E são fabricados na nova fábrica da 
Caterpillar em Waco, Texas, e substituem os 
H100, H115, H120C e H130.

MARTELOS PEQUENOS
A Sandvik, recentemente, também 
apresentou algumas novidades junto com 
três novos modelos de martelos pequenos, 
o BR555, o BR777 e o BR999, unidades 
desenhadas para equipamentos de uma >

série de peso operacional entre 1,9 e 12,5 
toneladas, ampliando assim a oferta de 
produtos da companhia em um segmento 
chave que inclui miniescavadeiras, 
minicarregadeiras e retroescavadeiras.

Desenhado para satisfazer as demandas 
específicas dos operadores de frotas de 
locação, os martelos BR555 (de 275 kg), 
BR777 (370 kg) e BR999 (505 kg) estão 
pensados para uma excelente compatibilidade 
e uma instalação flexível. Uma rebarba 
de montagem superior para a instalação 
do adaptador, uma mangueira giratória de 
conexão, conexões de mangueira à direita 
ou esquerda e a possibilidade de aceitar 
uma série de fluxos de petróleo e pressões 
permite que essas novas incorporações 
facilitem o trabalho com muitas marcas e 
modelos, aperfeiçoando a utilização da frota 
de equipamentos.

Cada novo modelo utiliza a testada 
Constant Blow Energy (CBE) princípio 
de funcionamento que garante a máxima 
energia de impacto em cada golpe, 
oferecendo máxima produtividade e 
rentabilidade. Como resultado, as três 
novas unidades oferecem uma maior relação 
entre potência e peso e altos níveis de 
produtividade.

Além de todas essas características, 
oferece maiores níveis de durabilidade, 
confiabilidade e facilidade de manutenção. 
Cada modelo conta com uma caixa moldada 
que minimiza o ruído e a vibração enquanto 

a chave

O primeiro modelo da linha Blue Line é o 
XL1700, de 1,7 toneladas, que alcança una 
frequência de 600 golpes/min.
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proporciona uma proteção excepcional da 
célula de poder. 

Sem puxadores e com um único passador 
de retenção, os modelos BR555, BR777 e 
BR999 contam com um menor número de 
peças, permitindo uma manutenção fácil e 
reduzida.

Como exemplo, os acumuladores 
do tipo membrana, que não necessitam 
manutenção, permitem manter um 
funcionamento contínuo, sem necessidade 
de recarregar, enquanto uma tampa do 
passador de retenção e de bloqueio dos 
martelos proporciona uma vida longa.

GARANTIA VITALÍCIA
Tanta é a confiança depositada pela Sandvik 
em seus produtos, que alguns trazem agora 
uma garantia vitalícia, algo sem precedentes 
na indústria.

“A Sandvik Mining and Construction tem 
demostrado sua garantia na confiabilidade, 
durabilidade e longevidade de sua linha de 
martelos de “Duplo Dígito” anunciando 
uma garantia gratuita, que será estendida por 
toda a vida de qualquer martelo BR2155, 
BR2577, BR3288 ou BR4099, que tenha 
sido comprado depois do começo de 2011. 
Essa garantia estabelece um novo padrão no 
campo de apoio aos usuários de martelos 
hidráulicos e reforça ainda mais a posição da 
Sandvik”, destacou a empresa.

Os martelos “Duplo Dígito” contam com 
uma série de atributos que fazem possível 
que seja dada essa garantia, entre eles está 
a amortização de fortes vibrações (VIDAT, 
na sigla em inglês); sistema de lubrificação 
automática; resistência a golpes, ferramentas 
de grande diâmetro, uma eficaz válvula de 
alívio e proteção de golpe inativo.

A inscrição para a garantia é automática 
e não requer registros pela internet. Apenas 
é necessário que o martelo seja utilizado de 
acordo com as diretrizes recomendadas pelo 
fabricante, que use peças originais Sandvik e 
que tenha sido mantido corretamente a cada 
mil horas/ano.

E também, se o equipamento é vendido, a 
garantia pode passar ao novo dono, se é que 
as condições de garantia foram cumpridas 

MARTELOS ATLAS COPCO DEMOLEM ARQUIBANCADA 
DO ESTÁDIO MINEIRÃO NO BRASIL

Como ganhador do segundo lote, o mais importante no processo de reabilitação do 
estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, a Detronic enfrentou 
a difícil missão de demolir toda a zona de arquibancadas, na qual serão instaladas 
cadeiras de acordo aos padrões da FIFA. Para poder cumprir com os prazos e enfrentar 
o grande desafio, a empresa decidiu utilizar diferentes modelos de martelos hidráulicos 
da Atlas Copco.

No conjunto de trabalhos da obra civil da empresa está incluído o rebaixamento do 
campo em 3,9 metros, um trabalho de movimento de terra para a retirada de 70.000 m³ 
de terra e a demolição dos placares eletrônicos e as salas interiores do estádio.

Ayres de Azevedo Barreto, diretor executivo da Detronic, explicou que “Estamos 
utilizando os martelos hidráulicos SB 152 de 140 kg, montados em miniescavadeiras de 
oito toneladas. Apenas equipamentos pequenos como estes poderiam locomover-se na 
reduzida área onde trabalhamos na primeira etapa das obras”.

Após a criação do acesso para equipamentos maiores, a Detronic iniciou a demolição 
das arquibancadas com martelos de tamanho maior como o SB 452 (441 kg), o MB 750 
(750kg) e o HB 3100 (3.100 kg). “Estes implementos foram montados em máquinas de 
até 50 toneladas para demolir 2.500 m³ de concreto”, destaca Barreto.

Tanto a demolição do estádio do Mineirão e o rebaixamento do campo deveriam 
ser completados em 150 dias. “A alta 
produtividade do equipamento utilizado 
permitiu terminar os trabalhos em menos 
de 120 dias”, garante o executivo.

Segundo Barreto, na seleção dos 
martelos hidráulicos, a versatilidade foi 
levada em consideração, já que podem 
ser montados em máquinas portadoras 
de muitos tamanhos, incluindo a 
escavadeira de frente estendida de 20 
toneladas utilizada para demolir em 
lugares de difícil acesso.

>

MMMMMMMMMMMMMO ÇMMMMMMMMMMMMMOLIÇ

Os modelos BR555, BR777 e 
BR999 contam com uma quantidade 

menor de peças, permitindo uma 
manutenção fácil e reduzida.

CLA 07-08 2011 Breakers PTG CA.indd   48CLA 07-08 2011 Breakers PTG CA.indd   48 11/07/2011   11:56:3511/07/2011   11:56:35



A Cúpula de Infraestrutura e Desenvolvimento de
Propriedade da América Latina 2011
O objetivo principal da Cúpula de Infraestrutura e Desenvolvimento de
Propriedade da América Latina 2011 é explorar questões e ideias chave
na região relacionadas com empresas de projetos de infraestrutura e
propriedades comerciais. O programa foi desenvolvido e validado por
profissionais destacados dentro da comunidade da indústria de
infraestrutura e de desenvolvimento de propriedades.

de 17 a 19 de agosto de 2011
Westin Diplomat Resort & Spa
Hollywood, FL

www.laipdsummit.com

Necessito um pouco de inspiração 
e uma estratégia de negócios novos

The intelligence behind the
world’s leading business events
www.marcusevans.com

Gina Gálvez, Diretora Geral
(gostaria de participar da Cúpula)
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DOOSAN LANÇA O DXB170

O Rental Show 2011, realizado em Las 
Vegas, nos Estados Unidos, de 27 de 
fevereiro a 2 de março, foi testemunha 
da exibição do novo martelo hidráulico 
da Doosan, o DXB170, desenhado para 
escavadeiras de 18 a 28 toneladas.

Focado em demolição, construção 
e mineração, o novo modelo oferece 
muitas características importantes, tais 
como um design simples e robusto, que 
proporciona um rendimento econômico e 
confiável, baixos custos de manutenção, 
comodidade e proteção para o operador.

A tecnologia DXB garante que o 
carregador está protegido contra os 
efeitos da redução nos picos de pressão. 
O martelo DXB170 inclui um sistema de 
recuperação de energia e um sistema 
de válvulas patenteado, o que aumenta 
o rendimento geral; um pistão e cilindro 
de alta qualidade fabricados com tolerância muito precisa; e um avançado sistema de 
amortização para proteger os interruptores contra golpes. 

A relação de potência-peso deste martelo proporciona uma redução muito eficiente de 
rochas, pedras, entulhos, concreto e outros, assim como um grande desempenho em 
trabalhos de escavação.

O DXB170 está desenhado para 
escavadeiras de 18 a 28 toneladas.

pelo proprietário original.
“Em um momento em que nossos clientes 

estão tentando proteger seu investimento 
em bens de capital, esta nova garantia 
vitalícia proporcionará segurança total 
contra falhas inesperadas”, afirma Jukka 
Kytömäki, gerente de mercado de martelos 
da Sandvik. “A introdução desta nova 
garantia vitalícia oferece aos nossos clientes 
um maior conhecimento de seus custos de 
operação por hora e anuais e aumenta o 
valor de revenda de seus martelos Sandvik”, 
acrescenta.

PARA EQUIPAMENTOS PESADOS
Outra companhia com interessantes 
novidades é a Montabert que lançou uma 
nova linha de martelos hidráulicos Blue 

Qualquer martelo BR2155, BR2577, BR3288 
ou BR4099 que tenha sido comprado depois do 
início de 2011, conta com garantia vitalícia.

O martelo HB 3100 da Atlas Copco tem 
um peso em operação de 3.100 kg e pode 

funcionar com uma frequência de impactos 
de 280 a 560 bpm.

Line para aplicações em 
construção, demolição, 
pedreiras, construção de 
rodovias, serviços públicos 
e abertura de valas. O 
primeiro modelo da linha é 
o XL1700, de 1,7 toneladas, 
que proporciona una energia de impacto 
de 3400 Joules, uma frequência de 600 
golpes/min e um diâmetro de ferramenta 
de 137 mm. O XL1700 pode ser utilizado 
com escavadeiras e proporciona um caudal 
mínimo e máximo de 100 a 150 l/min e 
uma pressão de 180 bar.

A série Blue Line vem complementar a 
atual família do martelo da Montabert, e 
está pensada como um nível de entrada 
a martelos de alta qualidade, com um 
desenho simples e rentável oferecendo alto 
rendimento e eficiência, durabilidade e fácil 
manutenção.

O rendimento oferecido pela linha 
está baseado em uma válvula principal 
patenteada e um sistema de recuperação de 
energia. A válvula e a câmera de acumulação 
de nitrogênio controlam os movimentos 
do pistão, aumentando o rendimento e a 
eficiência por meio do ajuste da potência de 
golpe do martelo.

Apesar disso, o sistema de recuperação de 
energia aumenta o poder de golpe ante o uso 
da energia gerada pelo rebote do pistão. Esse 
sistema permite um aumento automático de 
frequência do martelo quando é utilizado em 
materiais duros (sem nenhuma intervenção 
manual). ■

O SB 452 é 
adequado para 

máquinas portadoras 
de até 13 toneladas 

de peso.
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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

S E T E M B R O

A APEX é a maior exibição 
de equipamentos aéreos do 

mundo e é um evento que não 
pode deixar de ser visto por 

quem pertence à indústria das 
plataformas aéreas. 

• Conheça pessoalmente e faça negócios   

 com os principais atores do mercado

• Conheça os principais especialistas e as   

 últimas tendências do mercado

• Compare e escolha o equipamento que   

 está procurando

Registre-se online AGORA para entrar grátis:

Horário:

Quarta-feira Sept. 14

Quinta-feira Sept. 15

Sexta-feira Sept. 16

Localização

Contacto Ms. Joyce Eeftink

Patrocinado por: Organizado por : Apoiado por:

A Exibição Internacional de Plataformas Aéreas
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EQUIPAMENTO DE  
CONSTRUÇÃO ESPANHOL
Construindo o futuro do mondo
Estradas ~ Concreto ~ Elevação, transporte e 
manutenção ~ Canteiras, minería e reciclagem 
Movimento de terras ~ Equipamento  para trabalhos 
temporais de obra ~ Equipe auxiliar de construção 

www.anmopyc.com
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estava esperando há muito tempo e se 
transforma em uma prova de que o país 
conta com um cenário propício para ter um 
hotel com este nível de luxo. A Trump Hotel 
Collection está abrindo uma porta enorme 
que não tinha sido aberta na ilha”.

Roger Khafif, presidente de K-Group, 
grupo que desenvolveu o Trump Ocean Club, 
indica que a razão pela qual a companhia 
decidiu construir um edifício multiuso 
como esse “foi porque a raiz da explosão 
imobiliária que Panamá experimentou entre 
os anos 2005 e 2010, era o momento 
apropriado para edificar este projeto”.

Com mais de 260.000 m² construídos, o 
Trump Ocean Club representa a próxima 
geração da hotelaria de luxo, com 369 
suítes do Hotel Condominio, incluíndo 41 
suítes, 635 residências, 37 elevadores (de alta 
velocidade, de até 2,5 m/s), salão executivo, 
seis piscinas e cinco restaurantes (entre os 
quais destacam Tejas Restaurant & Bar, 

BARcelona Tapas Restaurant & Bar e Azul 
Pool Bar & Grill), um cassino internacional, 
bares, além do maior spa do país, com cerca 
de 929 m². O hotel também inclui um 
terraço de mais de 900 m² com uma piscina 
com vista ao mar, serviço personalizado de 
mordomo e duas enormes estátuas feitas 
pelo escultor colombiano Fernando Botero.

Stevenson comenta que 90% do edifício 
já está comprometido. “Deste número, 
60% corresponde a norte-americanos, 20% 
pessoas da região e 20% usuários do resto do 
mundo”, explica.

Desde 2007, quando foram iniciados os 
trabalhos de construção da torre de 70 
pisos e 293 metros de altura foram criados 
aproximadamente 7 mil vagas de trabalho, 
das quais 95% foram de mão de obra local.

Além disso, segundo o executivo, antes 
da abertura será estabelecido um centro de 
capacitação para as pessoas que trabalhem 
no novo edifício, que gerará ao redor de 400 

N o dia 6 de julho Th e Trump 
Organization consolidou sua 
primeira obra gigantesca na 

América Latina, trata-se do maior edifício 
e hotel de luxo da região, Trump Ocean 
Club Internacional Hotel & Tower, que 
com um investimento que se aproximou dos 
400 milhões de dólares, é erguido como a 
primeira iniciativa Trump fora da América 
do Norte.

A localização do moderno e luxuoso hotel 
–cujo design é obra da oficina colombiana 
do arquiteto Arias Serna Saravia-, às margens 
da baía do Panamá, especificamente na zona 
de Punta Pacífica, tem uma impressionante 
vista ao Oceano Pacífico e seus proprietários 
adiantam que significará uma importante 
injeção para o turismo do país, além de 
projetar o Panamá internacionalmente.

Segundo Mark Stevenson, vice-presidente 
e diretor geral da iniciativa, “a chegada do 
Trump Ocean Club é algo que o Panamá 

El conglomerado del 

magnate estadounidense 

podría estar observando 

otros países de la región. 

Reporta Cristián Peters. 

>

Trump Ocean Club 
chega ao Panamá

O conglomerado 

do magnata 

norte-americano 

poderia estar 

observando 

outros países da região. 

Reportagem de Cristián Peters.
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vagas de emprego, necessárias para cobrir as 
diferentes áreas que terá o hotel à disposição 
de seus visitantes e inquilinos.       

ÁREA TÉCNICA
Um edifício dessa envergadura exige, 
certamente, um grande esforço em termos de 
equipamentos, sejam geradores, resfriadores, 
bombas, torres, entre outros, localizados 
nos andares 25, 35 e 66 que serão as salas 
técnicas do complexo.

De acordo com Stevenson, no 25º andar 
estão os equipamentos de extração de calor 
dos estacionamentos, extração da cozinha, 
uma série de estações de bombeamento 
(cada uma delas com expansões) e a sala de 
controle dos elevadores Thyssen Krupp. 

Esse andar conta também com modernos 
e complexos sistemas tanto de alarme contra 
incêndios -está 100% monitorado- como 
de segurança. Em termos de alimentação 
elétrica, o executivo explica que o Trump 
Ocean Club dispõe de duas linhas elétricas 
da cidade e conta com um centro inteligente 
de alimentação, assim se por acaso uma 

delas cair, imediatamente é ativada a entrada 
da segunda linha.

Mas isso não é tudo. Se acontecer um 
black out de ambos sistemas, entrará em 
funcionamento um conjunto de geradores 
que está localizado no subsolo. O edifício 
conta com quatro unidades Cummins, 
de 2.000 kVa cada uma, das quais três 
podem entrar em operação e a quarta fica 
como um novo substituto ante qualquer 
eventualidade.

Na sala de máquinas do 35º andar está 
uma série de equipamentos mecânicos, 
assim como estações de bombeamento e os 
interruptores principais. O destaque fica por 
conta de uma roda de entalpia que permite 
aproveitar a energia do ar condicionado 
de saída de um ambiente para resfriar ou 
desumidificar o ar de entrada. Uma roda de 

entalpia está dividida em dois semicírculos. 
O primeiro recebe ar fresco do exterior, o 
qual vai sendo acondicionando à medida 
que passa através da roda por diminuição 
da temperatura ou por desumidificação. O 
segundo semicírculo recebe ar de retorno, 
criando um contra fluxo. Ao mesmo tempo, 
a roda gira lentamente (aproximadamente a 
15 RPM).

Nesse andar, também estão quatro chillers, 
MaxE de 1.000 toneladas de capacidade 
cada um, sendo os maiores do Panamá. Estes 
resfriadores de parafuso, da marca York, tem 
a vantagem de poder trabalhar com as mais 
baixas temperaturas de água de entrada ao 
condensador ECWT (até 55ºF ou 13ºC). 
A água mais fria reduz a carga de trabalho 
do compressor e proporciona economias 
consideráveis de energia, comparado 

com outros equipamentos que 
trabalham com temperaturas 
mais altas para uma correta 
operação de seus resfriadores. Este 
resfriador é muito versátil já que 
também se adapta facilmente a 
uma variedade de condições para 
baixas temperaturas, incluindo 
resfriamento em salmoura 
e armazenamento térmico, 
eliminando a necessidade de 
múltiplas unidades para trabalhar 

em diversas condições.
Finalmente, no 66º andar, onde está a 

última sala técnica, encontram-se seis torres 
de resfriamento e outra série de elementos 
de manutenção, afirma Stevenson. ■

CLUB & RESORT

O Trump Ocean Club International Hotel 
& Tower terá à disposição um cais e 
um clube de praia em uma ilha privada, 
chamada Viveros, no Oceano Pacífico 
(ver a seguinte matéria, “A ilha da 
fantasia”). 

em diver

O desenho da edificação foi uma criação 
vinda do escritório colombiano do 

arquiteto Arias Serna Saravia.

O Trump Ocean Club tem cinco 
restaurantes, entre eles se destaca 

o Tejas Restaurant & Bar, o 
BARcelona Tapas Restaurant & Bar 

e o Azul Pool Bar & Grill.

O luxuoso edifício conta também com o maior spa do país, com cerca de 929 m2.
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Qual é o próximo passo para o seu negócio? Quais novas 
oportunidades estão prontas para serem aproveitadas? O que 
você poderia fazer com mais conhecimentos e certifi cações? 
Até onde você poderia chegar com os fabricantes adequados, 
os contatos ideais, as ferramentas corretas e um excelente 
cronograma? Gaste bem seu tempo no World of Concrete 
e obtenha o necessário para construir um negócio forte e 
competitivo. VENHA – VOCÊ VAI CONSEGUIR.

SOURCE CODE: IC

www.worldofconcrete.com

Um seleto participante do Programa de 
Compradores Internacionais
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pelo prestigioso escritório de arquitetos 
Mallol y Mallol, o que segundo a Newland 
International Properties, que desenvolve o 
projeto, permite uma mistura de culturas e 
uma visão única que tem se tornado em um 
dos pontos principais da iniciativa.

Tudo isso, somado à economia estável e 
em crescimento que apresenta o Panamá, 
também tem permitido a este projeto atrair 
investidores de diferentes partes do mundo, 
como Estados Unidos, Canadá, França, 
Rússia, Bélgica e Luxemburgo, entre outros.

O Viveros Resort & Club está dividido 
em três etapas, que podem ser definidas 
rapidamente em: infraestrutura e 
loteamento, campo de golfe e pista de 
aterrissagem.

A primeira fase do desenvolvimento, a qual 
está sendo trabalhada atualmente, considera 

um clube de praia, um clube de iates e 
marina, e um spa com serviço completo, 
além de uma variedade de restaurantes, 
boutiques, entre outros.

Segundo Maxime Navarre, gerente geral 
do complexo, a marina (que mostra um 
avance de construção de 70%) está muito 
bem localizada fazendo com que seja 
aproveitada para a pesca esportiva; fica a 
apenas 90 minutos da Baía Piñas, uma 
das águas mais abundantes para a pesca 
no mundo e que atualmente tem cerca 
de 200 recordes mundiais da Associação 
Internacional de Pesca Esportiva (I.G.F.A, 
sigla em ingês). Nessa área do Pacífico 
abundam os peixes marlim, atum, peixe 
vela, entre outras espécies. Inclusive, o 
executivo espera poder patrocinar no local 
uma série de torneios de pesca.

A instalação terá “300 amarrações 
programadas, 15 pés (pouco mais de 4,5 
metros) de profundidade em maré baixa 
e facilidades cinco estrelas para acomodar 
naves pesqueiras e de lazer, veleiros e iates de 
até 200 pés (60 metros)”, conta o executivo. 
A iniciativa também prevê um hotel cinco 
estrelas de 120 suítes com uma superfície 
construída de mais de 5 mil m², que terá 

A 72 quilômetros do Panamá, no 
Arquipélago Las Perlas, se localiza 
a ilha Viveros, onde está se 

desenvolvendo um projeto complexo que 
vai abranger, entre outras coisas, a casa de 
praia do Trump Ocean Club.

O projeto considera a construção de 
estradas, calçadas, parques, cabeamento 
subterrâneo e outros trabalhos de serviço 
público. A rede de ruas amplas permite que 
os deslocamentos sejam fáceis e rápidos. A 
iniciativa já apresenta importantes avanços, 
com toda sua infraestrutura viária, elétrica 
e sanitária completada entre 85% e 90% 
e com diversas casas já finalizadas e com 
residentes.

O cuidado com o meio ambiente 
também tem sido um ponto essencial no 
desenvolvimento da ilha Viveros. É mantida 
a vegetação original intacta enquanto não se 
tem o terreno para a construção de uma 
casa e, neste caso, a moradia não pode 
superar 15% de sua superfície. Além disso, 
para cada árvore cortada, são plantadas 
outras dez, o que reflete a consciência meio 
ambiental da iniciativa.

O projeto está sendo executado por 
uma companhia panamenha, propriedade 
de investidores europeus, e foi planejado 

No arquipélago Las Perlas 

está Viveros, a ilha que 

abrigará um interessante 

projeto habitacional, 

hoteleiro e esportivo.  

 Reportagem de 

Cristián Peters. 

A ilha da 

A ilha Viveros possui uma praia privada de 
areias brancas de um quilômetro de extensão.
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reconhecimento como 
desenhador de campos, 
contando com mais de 250 
instalações em 34 países.

A marca de um Nicklaus 
“Signature” é um selo que 
significa que o empresário 
e esportista, ex-campeão 
mundial, está envolvido 
diretamente com o campo, 
estudando cada ângulo e 
suas condições para o jogo.

O campo de golfe par-72 está em 
construção e o término antecipado dos 
primeiros nove buracos será em junho 
de 2013. “Este é o primeiro campo de 
golfe Jack Nicklaus Signature no Panamá 
e o único no Arquipélago Las Perlas. Foi 
desenhado pessoalmente para aproveitar 
sua localização perto do mar, as mudanças 
dramáticas na elevação e a paisagem 
surpreendente”, destaca Navarre. De fato, 
não menos de quinze buracos tem vista ao 
mar, fazendo da experiência do jogo algo 
inesquecível.

Cabe mencionar que os campos de 
golfe com a firma de Jack Nicklaus tem a 
característica de elevar e aumentar a relação 
entre o golfe e as casas dessas comunidades de 
luxo. Segundo uma pesquisa independente, 
o fato de possuir um campo de golfe com 
selo de Jack Nicklaus aumenta o valor das 
propriedades. 

A construção do campo esportivo 
também tem considerado desafios meio 
ambientais. Um campo de golfe necessita 
de grandes quantidades de água para ser 
mantido e, neste caso, o campo na ilha 
Viveros armazenará água em depósitos 
especialmente criados. Resíduos de irrigação 
diária serão devolvidos a uma estação de 

tratamento de água antes de ser reutilizados 
e não serão jogados no Oceano.

A conservação do ambiente é uma 
preocupação primordial para o Viveros 
Resort & Club e cada ação conta com a 
aprovação prévia da autoridade de proteção 
do meio ambiente do Panamá (ANAM).  

TERCEIRA FASE
Para chegar à Viveros não é necessário ir de 
barco. Uma pista privada internacional de 
aterrissagem permite desembarcar na ilha 
de avião.
  Atualmente a pista é provisória, mas, em 
uma terceira fase, aumentará sua longitude 
a 4.800 pés (aproximadamente 1.450 
metros), permitindo a chegada de aviões de 
grande porte. 
  Navarre comenta que, entre as facilidades 
que oferecerá o Viveros Resort & Club, 
estarão o transporte de avião e capacidade 
de hangar, o transporte de cortesia, o 
serviço de amarração e os descontos de 
combustível para proprietários. ■

duas piscinas, restaurantes e uma praia 
privada de areias brancas de um quilômetro 
de extensão. Além disso, o Viveros Resort 
& Club fez um loteamento de 75 conjuntos 
entre 4 mil m² e 6 mil m², dos quais mais 
de 50% já estão comprometidos. 

Os residentes podem escolher entre 
cinco estilos diferentes de casas (todas 
desenhadas por Ignacio Mallol): Italiano, 
Miami, Flórida, Mexicano e Caribenho. 
Caso o cliente prefira por um design 
próprio, o mesmo terá de ser aprovado pelo 
responsável do desenvolvimento para que 
sejam seguidas as normas já estabelecidas.

A ilha possui água potável graças a 
uma estação de tratamento potabilizador 
e também uma usina de tratamento de 
esgoto para minimizar qualquer impacto 
ambiental. Em termos elétricos, é abastecida 
por dois geradores de 2.500 kVa cada um, 
um que atua como motor principal e o 
outro é mantido como reserva, em caso de 
algum problema.

CAMPO DE GOLFE
A segunda fase de construção inclui um 
campo de golfe Jack Nicklaus Signature 
de 18 buracos. Vencedor de 18 torneios 
profissionais, Nicklaus alcançou também 

A ilha Viveros, no Arquipélago Las Perlas, 
abrigará, entre outras coisas, a casa de praia 
do Trump Ocean Club.

fantasia
A marina tem uma capacidade de 300 
amarrações e pode receber navios de até 200 
pés (60 metros).

O projeto considera a construção de 
estradas, calçadas, parques, cabeamento 
subterrâneo e outros trabalhos de serviço 
público.

Uma pista privada internacional de 4.800 pés 
(aproximadamente 1.450 metros) permite 
uma aterrissagem rápida e direta na ilha.
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Um oferecimento de:

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

Apoio Parceiros de Mídia 

Internacional

Local

Agência Oficial 

de Viagens

Realização

Cia.Aérea Oficial:

NOVO
LOCALNNOVO
LLOCAL

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

 
CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES
São Paulo - Brasil

AINDA MAIS COMPLETO

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

  Construção Sustentável

MAIS INFORMAÇÕES: 11 4689.1935 • concrete@concreteshow.com.br

www.concreteshow.com.br
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A segunda maior feira de 

concreto do mundo espera 

receber mais de 23 mil 

visitantes e pretende 

ser o lugar de encontro 

dos melhores da área. 

Reportagem de Clarise 

Ardúz.

Concreto 
à vista

N ovas tecnologias em concreto para 
a construção civil e infraestrutura. 
Isso é o que a quinta edição da feira 

Concrete Show América do Sul oferecerá aos 
visitantes locais e internacionais esperados 
para este ano. 

O evento que será realizado em São Paulo, 
Brasil, entre os dias 31 de agosto e 2 de 
setembro, acontece em um momento onde 
o mercado do cimento mostra resultados 
positivos. Segundo o Sindicato Nacional da 
Indústria do Cimento, os dados preliminares 
da indústria apontam que as vantagens do 
cimento para o mercado interno brasileiro 
no período de janeiro a maio de 2011 
alcançaram 24,6 milhões de toneladas, 
um aumento de 7,1% sobre o mesmo 
período de 2010. O mesmo panorama 
pode ser visto nas vendas acumuladas do 
produto nos últimos 12 meses (de junho de 
2010 a maio de 2011), quando alcançaram 
60,8 milhões de toneladas, apresentando 
um incremento de 11,2% sobre o mesmo 
período anterior.

Por outro lado, dados do Sindicato da 
Construção de São Paulo (Sinduscon – 
SP) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
indicam que o Produto Interno Bruto 
(PIB) da construção deverá crescer entre 
5% e 6% este ano. Inclusive, alguns estudos 
mostram que, até 2022, serão necessários 

investimentos de mais de 2 trilhões de reais 
(1,2 trilhões de dólares) em infraestrutura e 
mais de 3 bilhões de reais (1,9 trilhões de 
dólares) em moradia.

Acompanhando esse ritmo positivo 
é que a empresa promotora de feiras 
UBM Sienna (joint venture entre a 
multinacional britânica UBM e a brasileira 
Sienna), organizadora do evento, espera 
ansiosamente pela realização do Concrete 
Show 2011, feira de soluções e tecnologia 
em concreto para a construção civil 
considerada a segunda maior do mundo.

O evento terá cerca de 500 expositores 

nacionais e internacionais que apresentarão 
novidades e lançamentos do mundo do 
concreto. A ideia é movimentar ainda mais 
o segmento e espera-se que a exposição seja 
uma plataforma comercial, com cerca de 
750 milhões de reais (aproximadamente 
470 milhões de dólares) em negócios 
iniciados durante a feira e fechados ao 
longo do ano.

“O objetivo do Concrete Show, desde seu 
lançamento, é atender as necessidades de seu 
público-alvo, trazendo tanto os principais 
fornecedores da cadeia da construção, 
quanto os principais compradores de todo 

A quinta edição da feira Concrete Show América do Sul apresentará novas tecnologias em 
concreto para a construção civil e infraestrutura.
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o Brasil e países vizinhos, além de considerar 
em seu programa de conteúdo os principais 
assuntos, gargalos e soluções do setor”, 
assegura a diretora geral da UBM Sienna, 
Cláudia Godoy. A ideia, conta, é que a feira 
se transforme em um evento obrigatório e 
imprescindível no cenário mundial.

E o Concrete Show já está nesse caminho, 
pois em apenas cinco anos cresceu 342%. 
“Estamos na quinta edição e desde o início 
só crescemos. Conseguimos, inclusive, 
exportar nosso conceito. No próximo ano, 
pela primeira vez, teremos o Concrete Show 
Índia”, afirma a executiva.

Outro dos aspectos que Cláudia considera 
como responsável pelo momento positivo 
que vive o setor, o qual também está 
abrindo portas para a feira, é a segunda 
edição do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC-2), promovido pelo 
governo brasileiro, além dos futuros eventos 
esportivos da Copa do Mundo de 2014 e os 
Jogos Olímpicos de 2016. O PAC-2 prevê 

um total de investimentos de 958,9 bilhões 
de reais (cerca de 600,4 bilhões de dólares) 
no período de 2011 a 2014.

Para atender a crescente demanda de 
mercado, o Concrete Show será realizado 
esta vez em um pavilhão maior que o de anos 
anteriores: serão 53 mil m² de exposição no 
Centro de Exposições Imigrantes, localizado 
na zona sul da cidade de São Paulo. Mais 
de 27% dos expositores confirmados são 
novos e apresentarão pela primeira vez seus 
produtos na feira. Muitos são estrangeiros, 
inclusive alguns, também pela primeira 
vez, participam de um evento na América 
Latina. Entre os estrangeiros existe maior 
presença de argentinos, chilenos, uruguaios, 

peruanos e colombianos.
Também estarão presentes importantes 

organizações e companhias, como a 
Associação Brasileira de Cimento Portland 
(ABCP), a Associação Brasileira de 
Empresas de Serviço de Concreto (ABESC), 
Putzmeister, Liebherr, Gerdau e Schwing, 
entre outras.

Conforme explica Cláudia, “a feira é um 
evento completo, que contempla todas as 
áreas do mercado da construção civil e 
onde encontramos profissionais em plena 
atuação no mercado, dos quais muitos são 
tomadores de decisão de suas empresas”.

CONCRETE CONGRESS
O público presente também terá a opção 

de participar dos programas de conteúdo 
reunidos no Concrete Congress, que 
contará com cerca de 150 palestras. Os 
temas escolhidos para os seminários deste 
ano tem relação com os principais desafios 
e ameaças do setor; moradia; infraestrutura; 
Brasil dos esportes; normas; qualidade e 
competitividade; industrialização da 
construção; capacitação e qualificação 
profissional, além de construção sustentável, 
entre outras.

Outra das novidades do evento é o 
Global Infraestructure Forum (GIF), versão 
brasileira do mesmo fórum que é realizado 
em Londres. Este encontro acontecerá 
nos dias 1 e 2 de setembro e apresentará 
30 conferências destinadas aos desafios 
gerenciais, políticos, sociais e comerciais 
para o desenvolvimento da infraestrutura, 
soluções e investimentos nos setores de 
energia, transporte, logística e saneamento, 
entre outros.

Segundo a diretora do evento, o quinto 
Concrete Congress tem o objetivo de 
debater e atualizar os profissionais da área 
com inovações, tecnologias e tendências 
mundiais. “Com o auge da construção 
civil, novas tecnologias surgiram para 
acompanhar as demandas, por isso a 
importância do evento para os profissionais 
da área”, explica.

As empresas expositoras confirmadas para 
o Concrete Show 2011, os palestrantes 
e a programação completa, com datas e 
horários, podem ser encontrados na página 
do evento: www.concreteshow.com.br ■

NOVIDADES PRESENTES NO CONCRETE SHOW:

Perfuradora EK 250 – Da CZN. Com múltiplas funções de alto desempenho, pode ser 
utilizada para estaca escavada, hélice contínua e estaca de deslocamento. 
Máquina Idea – Da Schnell Brasil. Utilizada para montagem prévia de estruturas de 
qualquer forma e tipo, proporciona uma redução de aproximadamente 70% dos custos de 
montagem.
Teste de cargas e deslocamentos – Da Mac Protensão. Serviços especiais de teste de carga 
e deslocamento de grandes cargas, além dos serviços de protendido já reconhecidos pelo 
mercado.
Auto bomba e Central – Do Grupo Convicta. Auto bomba de alta vazão e uma central inédita 
para a dosagem do concreto.
Andaimes e Escoramento – Da Fortequip. Andaimes, escoramentos e acessórios para a 
construção civil utilizando processos tecnológicos de fabricação.
Estaca pré-fabricada Estrela – Da Foá Engenharia. Estaca pré-fabricada para fundações  
Estrela, uma inovação tecnológica brasileira: melhor cravado e menor deslocamento de 
volume, entre outras vantagens. 

Para esta edição são esperadas 28 mil 
pessoas, entre visitantes e expositores. 

“A feira é um evento completo, 

que contempla todas as áreas 

do mercado da construção civil e 

onde encontramos 

profissionais em 

plena atuação no 

mercado”

CLÁUDIA GODOY, diretora 
geral da UBM Sienna. 
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Co-localizado com:

Quer ver, comparar e testar o equipamento 
e tecnologia que precisa para obter mais 
produtividade e lucro? Nada pode ser 
comparado ao ICUEE. É a única feira de construção 
e utilidade que coloca os novos produtos, a informação 
mais relevante e os contatos mais importantes na palma da sua mão. 

Faça a sua inscrição hoje e poupe 50%!  www.icuee.com/register

Outubro 4-6, 2011 
Kentucky Exposition Center

Louisville, Kentucky
www.icuee.com

Untitled-12   1Untitled-12   1 7/11/2011   2:39:42 PM7/11/2011   2:39:42 PM



EM UM ÚNICO LUGAR, AS PRINCIPAIS SOLUÇÕES 
PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PAÍS.

EVITE FILAS. CADASTRE-SE ONLINE: WWW.CONSTRUCTIONEXPO.COM.BR

CONSTRUCTION

Soluções e Serviços para 
Obras & Infraestrutura

REALIZAÇÃO: LOCAL:

WWW.MTEXPOPS.COM.BR

PARA EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO

VISITE NO MESMO LOCAL E DATACentro de Exposições 
Imigrantes Rod. dos 
Imigrantes, Km 1,5  
Dias/Horários: de 10 a 12, 
das 13h às 20h, e 13, das  
9h às 17h. 

Uma feira diferente, com 
salões temáticos, onde você 
interage tecnicamente e 
conhece em detalhes as 
tecnologias construtivas, 
materiais e serviços 
empregados nas grandes 
obras.

Visite a CONSTRUCTION 
EXPO 2011 e veja como 
o setor está resolvendo 
os grandes desafios da  
infraestrutura brasileira.

 Vila do Aço

 Copa 2014

 Energia Eólica

 Trem de Alta Velocidade 

 Hidrelétrica de  
 Belo Monte

 Mecanização de Canteiros  
 de Obras Urbanos

 Seminários e Muito Mais
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C omo resultado da recente recessão 
econômica, a crítica brecha global 
de infraestrutura tem sido ampliada 

a uma velocidade cada vez maior. Apesar 
de que as economias latino-americanas 
têm se comportado melhor que a maioria 
das regiões do mundo, persiste um défi cit 
de investimento em infraestrutura que é 
visto como um obstáculo importante para 
seu crescimento sustentável e próspero. 
Energia, água, sistemas de saneamento, 
transporte e telecomunicações estão em 
níveis críticos e os regimes regulamentários 
e governamentais são a chave para reverter 
a situação. À medida que a brecha em 
infraestrutura continua aumentando, os 
governos devem lutar pela transparência e 
as empresas construtoras devem identifi car 

Encuentro: infraestrutura 
e desenvolvimento

O principal objetivo do evento é explorar 
os aspectos chave relacionados com a 
seleção de projetos de infraestrutura e 
seu financiamento. A programação da 
cúpula inclui: impacto da infraestrutura 
pública no setor produtivo privado, o 
financiamento através do setor privado, 
o sucesso das diretrizes público-privadas, 
os obstáculos para o financiamento de 
projetos, a logística, a infraestrutura 
energética e a infraestrutura sustentável.

ALGUNS PALESTRANTES
Entre as apresentações programadas para 
a cúpula, o destaque vai para a de Hernán 
de Solminihac (ministro de Obras Públicas 
do Chile), Germán Cardona (ministro de 
Transporte da Colômbia), Xaviaer Ezeta (do 
Desenvolvimento de Imóvel do Walmart 
do México), Ellis Juan (representante para 
o México do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento), Alejandro Azevedo 
(vice-presidente de desenvolvimento 
internacional de hotéis na América Latina 
do Marriot International) e Visvaldis 
Sarma (presidente de Sarmanorde), entre 
outros.

Para mais informações, visite 
www.laipdsummit.com ■

o sócio adequado com o objetivo de projetar 
uma imagem confi ável para os investidores 
globais que colocam os capitais necessários.

Neste contexto, a Latin American 
Infraestructure & Property Development 
Summit, cúpula organizada pela rede 
internacional Marcus Evans, oferece uma 
oportunidade única para que os fabricantes 
tenham acesso aos principais executivos 
responsáveis pelos projetos de infraestrutura 
que estão sendo executados no momento e 
desenvolvidos na região. De 17 a 19 de 
agosto, o Westin Diplomat Resort & Spa, 
na Flórida, Miami (Estados Unidos), será 
local onde serão realizadas uma série de 
apresentações, debates, reuniões e mesas 
redondas entre os líderes da indústria, os 
que executam projetos e os fabricantes.

SOBRE A MARCUS EVANS

Fundada em 1983, a rede internacional Marcus Evans produz uma diversidade de eventos 
relacionados com matérias estratégicas como telecomunicações, finanças corporativas, 
mercados de capital, recursos humanos, tecnologia, marketing, fabricação, logística, 
energia, serviços públicos e estratégia empresarial.

Por meio de suas diferentes divisões de negócio (cúpulas, conferências, capacitação 
empresarial, análise de mercado, publicações de negócios e eventos empresariais) a 
companhia divulga informações valiosas aos diferentes mercados envolvidos.

Em agosto será realizado 

na Flórida, Estados 

Unidos, o Latin American 

Infrastructure & Property 

Development Summit 

2011. Reportagem de 

Cristián Peters. 

Santiago – O principal objetivo do 
evento é explorar os aspectos chave 
relacionados com a seleção de projetos de 
infraestrutura e seu financiamento. 
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Para receber seu exemplar gratuito da revista Construção Latino-Americana, por favor 

preencha as seguintes informações e envie-nos por fax para +1-312-626-2115 ou pelo 

correio para: The Circulation Manager, Construção Latino-Americana, KHL Group, 1 S. 

Wacker Drive, Suite 2901, Chicago, IL 60606, U.S.A.  e-mail: circulation@khl.com

NOME COMPLETO

CARGO

NOME DA EMPRESA

ENDEREÇO

ESTADO

PAÍS

CEP

E-MAIL TEL FAX

(Por favor, indique o código internacional de seu número de telefone)

Para que tipo de organização você trabalha? 
n  Empreiteira
n  Consultoria de Engenharia/ Arquitetura/Pesquisa
n  Mineração/Pedreiras/Empresas de Produção
n  Produção de Petróleo
n  Autoridades Internacionais/Nacionais 
n  Governo Nacional/Regional/Local
n  Utilidade Pública (electricidade, gás, água, cais e 

portos, outros)
n  Fabricantes 
n  Distribuidores/Importadores/Agentes  
n  Área de construção de indústria/comércio de 

grande porte
n  Associação, Área de Educação, Pesquisa
n  Locação de Equipamento de Construção/Empresa 

de Locação   
n  Consultoria de projetos/Gerenciamento de construção
n  Outros (por favor especifi que)

Em quais países atua sua empresa? 

Você faz recomendações, especifi cações ou 
compras em sua empresa? 
n  Decido os requisitos de desempenho/

especifi cações técnicas
n  Escolho marca ou modelo
n  Escolho o fornecedor ou distribuidor
n  Tomo a decisão fi nal de compra

n  Não faço parte das decisões de compra  

Em quais atividades sua empresa está envolvida? 
Construção de:   
n  Rodovias/Pontes 
n  Represas/Reservatórios/Irrigação
n  Portos/Estruturas Offshore
n  Fundações/Túneis 
n  Tubulações/Siderúrgicas
n  Estruturas/Estruturas Metálicas
n  Edifícios (Comerciais e Industriais)
n  Moradias
n  Desenho
n  Gestão de Construção  
n  Movimentação de Terra/Mineração a céu aberto
n  Mineração subterrânea
n  Produção de agregados

Fabricante de:
n  Equipamentos para Construção 
n  Cimento
n  Outros Materiais para Construção

Distribuição:
n  Equipamentos para Construção
n  Materiais para Construção
 
Qual é o giro anual de sua empresa, 
convertido em dólares americanos? 
n  Menos de US$ 1 milhão
n  Entre US$ 1 – US$ 2,49 milhões
n  Entre US$ 2.5 – US$ 4,99 milhões
n  Entre US$ 5 – US$ 24,99 milhões
n  Entre US$ 25 – US$ 99,99 milhões

n  Mais de US$ 100 milhões

POR FAVOR, ASSINE E DATE ABAIXO 

Assinatura

Data

Envie-nos este formulário por fax para: +1-312-626-2115 

ou por meio de nossa página na web para: www.khl.com/subscriptions 

e-mail: circulation@khl.com

Você deseja receber/continuar recebendo 
Construção Latino-Americana mensalmente? 
n  Sim       /       n Não                  n   Sim       /       n Não 

Por favor, indique a versão de sua preferência: 
n  Edição eletrônica enviada por e-mail no dia da publicação (por favor, anote seu endereço de e-mail)

n  Edição impressa

n  Edição eletrônica e impressa

CONSTRUÇÃO LATINO-AMERICANA
FORMULÁRIO DE ASSINATURA GRATUITA

www.khl.com

n Argentina 
n Bolívia 
n Brasil  
n Chile 
n Costa Rica 
n Equador
n El Salvador
n Guatemala 

n México
n Panamá
n Paraguai
n Peru 
n Porto Rico 
n República Dominicana 
n Uruguai 
n Venezuela  
n Outros países

7/11

LATINO-AMERICANA
construçãoconstrução

JULHO-AGOSTO DE 2011
Volume 1, Número 6

Uma publicação do KHL Group

A  R E V I S TA  D A  I N D Ú S T R I A  D A  C O N S T R U Ç Ã O  N A  A M É R I C A  L AT I N A

Plataformas: 
Elevando as expectativas

28

AMÉRICA CENTRAL MARTELOS

32 58

ESCAVADEIRAS ILHA VIVEROS

18
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Guindastes com Lança Articulada Seguras. 
DE UMA MANEIRA MAIS SIMPLES.

Cranesmart Latinoamerica
Tel: 1-832-671-9119
Fax: 1-780-438-9448
pedro.machado@cranesmartamerica.com

Sistema de pinos de carga com tecnologia sem fio para guindastes com lança articulada.
• Carregue sua carga corretamente: NÃO SEJA PENALIZADO
• Atenda às normas de segurança: NÃO PERCA TEMPO CALCULANDO A CARGA
• Projetado com precisão e simplicidade: VOCÊ MESMO PODE INSTALAR
• Com servico pós venda que você pode confiar

www.cranesmart.com

PERGUNTE PELO NOSSO PROGRAMA 
DE BATERIA GRÁTIS POR TODA VIDA!

SISTEMAS DE 
PINOS DE CARGA 
CRANESMART

ENTRE EM CONTATO HOJE MESMO COM NOSSOS 
PROFISSIONAIS EM SEGURANÇA!
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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.

 

Para informações de vendas ou locação ligue para 813-247-1963 

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

ESPECIALISTAS 
EM 

MANUTENÇÃO 
DE GUINDASTES 

E LANÇAS

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

Para anunciar na seção de 

classifi cados da CLA ou para 

obter mais informações, por 

favor entre em contato com 

Bev O’Dell:

Tel: +1-816-886-1858
E-mail: 

bev.odell@khl.com
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... para
mineração e construção

www.chemgrout.com 708.354.7112

Líder mundial em equipamentos 
subterrâneos para a construção

Equipamento para 
cimentação de 
terreno

Construção pesada

Construção de 
edifícios

Restauração e 
reparação

Estradas e pontes

Túneis e mineração

Restauração 
ambiental

Perfuração de poços 
geotérmicos

Mais de 45 anos de experiência em cimentação de terrenos

Para as últimas notícias e análises sobre o setor de 
construção latino-americano, visite 

www.khl.com/magazines/construcao-latino-americana

Para receber a versão digital gratuita 
da CLA, cadastre-se em 

www.khl.com/subscriptions/
free-digital 

Para receber a newsletter 
semanal da CLA, visite 

www.khl.com/enewsletter 

Julho-Agosto de 2011 Construção Latino-Americana

uita 
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Visite nosso site em www.manitowoc.com/cranesdealer ou contate-nos: 
vendas@manitowoc.com | +55 11 3103 0228

 A capacidade dos 
guindastes Grove varia 
de 8 t a 450 t  

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

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

Construídos para elevar
Guindastes telescópicos móveis Grove

Visite nosso site em www.manitowoc.com/cranesdealer ou contate-nos:

de 8 t a 450 t  
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