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National Crane: Aumente seu alcance 
e diminua seus custos operacionais

Com uma capacidade máxima de 30 t e altura 
máxima da ponta da lança de 49 m, o guindaste 
rodoviário com lança 1400A da National Crane 
fornece a capacidade que você quer com o longo 
alcance de que você precisa.

O guindaste é montado sobre caminhões 
fabricados no Brasil e possui um sistema 
hidráulico avançado que fornece operação suave 
e baixa manutenção. 

Para mais informações sobre como o 1400A 
pode economizar seu dinheiro e aumentar o seu 
alcance, visite o site ou ligue para o escritório da 
Manitowoc no Brasil : (11) 3103-0228.

ltura 
ndaste 
Crane 
longo 

suave

Visite nosso site em www.manitowoccranes.com.br 
ou contate-nos: vendas@manitowoc.com
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N acionalização, protecionismo, mudanças repentinas de 
governo. A América Latina tem vivido grandes mudanças 
nos últimos tempos. Por um lado, a Argentina está focada 

em conseguir uma balança comercial zero, colocando travas às 
importações para o país, o que imediatamente afetou seus vizinhos. 
As exportações brasileiras apenas durante o primeiro semestre do ano 
caíram 16%. 

Também foi polemica a nacionalização da YPF por parte da 
Argentina, empresa na qual a espanhola Repsol tinha 51% da 
companhia. A Bolívia está seguindo o mesmo caminho e planeja a 
nacionalização dos recursos naturais. Os governos de Hugo Chávez, 
na Venezuela, e de Rafael Correa, no Equador, buscam algo parecido.

O Paraguai também tem aparecido nas notícias após a destituição, 
por parte do Congresso, do ex-presidente Fernando Lugo e sua 
substituição pelo vice-presidente Federico Franco. Como era de se 
esperar, esse fato, apesar de legal por estar estabelecido na Constituição 
do país, também desatou uma profunda controvérsia internacional 
e não demorou em ser recusado pelo mundo, tanto é assim que o  
Mercosul e a Unasul aplicaram sanções políticas contra o novo governo.

O fato abriu um novo horizonte. Com o Paraguai fora do Mercosul, 
o organismo decidiu, ainda que com discussões, convidar a Venezuela.

Além dessa incerteza interna, devem ser levados em consideração 
fatores alheios à região, como a crise europeia. Segundo o BID, a 
América Latina poderia chegar a perder 40% de seu potencial de 
crescimento se as economias europeias não reagirem adequadamente. 

Apesar disso, observa-se com otimismo que o setor construção 
continua sendo o grande motor da economia geral e sua indústria 
continua com ritmo de crescimento diante dos futuros desafi os. 
Um exemplo claro disso é o Brasil, um país que está vivendo uma 
dualidade interessante em relação ao frágil crescimento de sua 
economia em comparação com o fervoroso setor da infraestrutura. 
O Mundial, as Olimpíadas e os programas de crescimento mostram 
uma dinâmica que não condiz com o resto dos fatores macro e as 
projeções de crescimento de seu PIB, que são de apenas 2,5% e 3%. 

As companhias continuam olhando a região como foco de 
investimentos em infraestrutura (os 100 principais projetos reúnem 
investimentos de mais de US$200 bilhões) e os fabricantes de 
equipamentos e distribuidores seguem consolidando sua presença, 
informações que podem ser conferidas nesta edição da CLA.
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Para maiores informações ligue para (19) 8830 8850, ou visite nosso site www.skyjack.com

O SJIII 3219 oferece um projeto de fácil operação e baixa manutenção, em umconjunto compacto e versátil. 
Apresentando uma extensão da plataforma padrãode 91,4 cm, a SJIII 3219 oferece uma altura de trabalho 

de 7,62 m—capacidade desubida de 25%, e ostenta uma capacidade líder de mercado de 249 kg. 
Bandejas de componentes de aço que se projetam para fora, proporcionando acesso

irrestrito para fácil manutenção e reparos.

ELEVADOR TIPO TESOURA SJIII 3219
Acionamento hidráulico de velocidade variável das rodas dianteiras e direção a

90° que permitem que nossos compactos manobrem em espaços reduzidos.
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COLÔMBIA O país 
triplicará seu investimento 
em infraestrutura a partir 
de 2014. O objetivo é 
modernizar as estradas 
e ferrovias deterioradas, 
para assim tirar o maior 
proveito a seus acordos 
comerciais com as grandes 
economias, disse o ministro 
do Transporte, Miguel 
Peñaloza.

O chefe da pasta garantiu 
que o objetivo é elevar o 
gasto em infraestrutura a 
3% do PIB anual, em um 
país que historicamente tem 
gastado apenas 1%.

O frágil e obsoleto sistema 
de estradas e o atraso 
ferroviário são considerados 
pelos especialistas como 
os principais problemas do 
país para se beneficiar de 
um acordo comercial com os 
Estados Unidos, que entrou 
em vigor em maio, e de 
outro com a União Europeia, 
que ainda não vigora.

De acordo com estatísticas 
oficiais, a Colômbia 
movimenta anualmente 
mais de 250 milhões de 
toneladas de carga. Dessa 
cifra, mais de 180 milhões 
de toneladas são deslocados 
através de estradas e cerca 
de 60 milhões pelas linhas 
ferroviárias.

 EM DESTAQUE

A revista Construção 
Latino-Americana 
(CLA) está elaborando 

um novo ranking com as 50 
principais construtoras da 
América Latina.

Pelo segundo ano 
consecutivo, a CLA gerará 
esse ranking que, certamente, 
será de grande importância 
não apenas para as próprias 
empresas, que poderão 
conhecer exatamente sua 
posição dentro do mercado 
latino-americano, mas também 
para investidores, companhias 
de engenharia, consultores e 
leitores em geral.

Convidamos às companhias 
construtoras da América Latina 

a participar deste valioso 
estudo que será publicado em 
nossa edição de outubro de 
2012.

Para solicitar o formulário em 
formato Excel, os interessados 
devem entrar em contato com 
o editor da revista, Cristián 
Peters, através do e-mail 
cristian.peters@khl.com. Dessa 
forma poderá ser obtida 
uma informação verdadeira e 
completa, que é o objetivo do 
ranking.

A CLA também pode ser 
recebida mensalmente de 
forma gratuita. Para isso 
é só acessar www.khl.com/
subscriptions/cla-spanish . 
Também é possível estar 

ligado na CLA pelo Twitter 
#CLA_portugues e pelo 
Facebook em www.facebook.
com/RevistaCLA. ■

CLA elabora 
novo ranking de 
construtoras

Peru melhora competitividade 
com corredores logísticos
Serão 22 os corredores 
logísticos que vão melhorar 
a competitividade e o acesso 
dos produtores ao mercado 
nacional e internacional, 
segundo informou o presidente 

da Assembleia Nacional de 
Governos Regionais (ANGR), 
César Villanueva.

O presidente disse que a 
construção dessas obras viárias 
programadas para os próximos 

CLACLA
5050
Convidamos as empresas 
construtoras da América 
Latina a participar nesse 
valioso levantamento que será 
publicado em nossa edição de 
outubro de 2012.. 

O país busca abrir oportunidades 
para produtores locais. 

anos é altamente benéfica para 
o país. Permitirá a articulação 
dos produtores com o mercado 
interno e externo e gerará mais 
vagas de trabalho.

Na região de San Martín, 
de acordo com Villanueva, o 
governo central já iniciou os 
trabalhos do primeiro trecho 
da estrada Tocache-Juanjuí, 
obra esperada pela população 
há anos.

A obra vai reduzir os 
espaços destinados à coca 
ilegal e ativará a plantação de 
produtos alternativos, ao ter 
vias adequadas para levar os 
produtos ao mercado. ■
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2012
JULHO
12 – 15 / 
Tecnoconstrucción
Santa Cruz, Bolívia
http://tecnoeventos.org

13 – 15 / Fercon
Manágua, Nicarágua
www.construccion.org.ni

20 – 22 / Expo 
Construcción Oaxaca
Puebla, México
www.expocmicoaxaca.com

25 – 29 / Expo 
Construcción
Heredia, Costa Rica
http://construccion.co.cr/
expo2011/

AGOSTO
1 – 4 / Construsul
Porto Alegre, Brasil
 www.feiraconstrusul.com.br

8 – 10 / Biocasa
Cali, Colômbia
www.camacolvalle.org.co

22 – 24 / Construshow
Puebla, México 
www.cmicpuebla.org.mx/
construshow

  AGENDASucesso em São Paulo
Cerca de 200 

profi ssionais do 

setor de guindastes 

se reuniram em 

São Paulo, em um 

dia repleto de 

apresentações 

informativas e 

oportunidades de 

negócios.

M ais de uma dezena 
de palestrantes, 
16 patrocinadores 

e quase 200 profi ssionais se 
reuniram no Hotel Tívoli em 
São Paulo, Brasil, no dia 28 
de maio para participar da 
Conferência Latino-americana 
da International Cranes 
and Transport, um evento 
organizado pela KHL Group, 
que, segundo os participantes, 
teve um papel signifi cativo 
para o setor de guindastes e 
transporte. 

O Brasil é, atualmente, a 
sexta maior economia do 

em infraestrutura continuam 
sendo insuficientes. Segundo 
afirma João Dominici, vice-
presidente executivo do 
Sindipesa (Sindicato Nacional 
das Empresas de Transporte 
e Movimentação de Cargas 
Pesadas e Excepcionais), 
atualmente os investimentos 
neste setor são de apenas 1% 
do PIB, enquanto que a cifra 
deveria estar em torno a 3%.

Outra das palestras estava 
sob a responsabilidade de 
David Rodrigues, diretor 
de operações da Makro 
Engenharia, que falou sobre 

James King, presidente da KHL 
Group abriu o evento com seu 
discurso de boas-vindas.

Graham Brent, diretor 
executivo da Comissão 
Nacional de Certificação de 
Operadores de Guindastes. 

o levantamento de turbinas 
eólicas no país e as normas 
para projetos e transporte de 
guindastes no setor. 

Participaram do evento 
representantes de companhias, 
como Goldhofer, Liebherr, 
Terex e XCMG, que também 
aproveitaram a conferência 
para discutir aspectos 
referentes ao desenvolvimento 
de produtos, tecnologia e 
clientes. 

Já existem planos para repetir 
esse evento no ano que vem.  ■

■ Acesse: www.khl.com/ctla.

Ledio Augusto Vidotti, diretor 
da brasileira GTM Máquinas e 
Equipamentos, distribuidor da 
XCMG no país. 

João Dominici, vice-presidente 
executivo do Sindipesa. 

mundo, mas apenas ocupa 
a 67ª posição em termos de 
infraestrutura de transporte. 
Com uma mão de obra cara 
e pouco capacitada, além 
de burocracia, corrupção e 
dificuldades de conseguir 
investimentos, tem sido um 
enorme desafio a realização 
de negócios, segundo os 
palestrantes. 

Apesar das dificuldades 
mencionadas acima, o Brasil 
promete um crescimento 
contínuo e é considerado um 
dos mercados de construção 
mais estáveis do mundo, 
segundo Helen Joyce, chefe do 
escritório do jornal britânico 
The Economist no Brasil. 

Por mais que, no país, 
esteja sendo planejada a 
construção de cerca de 60 
mil quilômetros de novas 
rodovias, os investimentos 

CRANES & 
TRANSPORT

L A T I N A M E R I C A C O N F E R E N C E

I N T E R N A T I O N A L

28 DE MAIO DE 2012SÃO PAULO, BRASIL
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VLT Um consórcio 
composto pelas brasileiras 
CR Almeida e Santa 
Bárbara e a espanhola 
Construcciones y Auxiliar 
de Ferrocarriles (CAF) 
fechou um contrato tipo 
“turn key” por um valor de 
pouco menos de R$1,5 
bilhão (aproximadamente 
US$734 milhões) para a 
construção das obras civis, 
sistemas eletromecânicos 
e o fornecimento de 40 
unidades (de sete módulos 
cada uma) do novo VLT 
(Veículo Leve sobre Trilhos) 
de Cuiabá, Mato Grosso. 

O tipo de transporte 
contratado corresponde 
à plataforma denominada 
Urbos, que foi desenvolvida 
pela CAF nos últimos anos. 
Trata-se de uma unidade de 
última geração que prestará 
serviço a 28 quilômetros 
divididos em duas linhas 
da Área Metropolitana de 
Cuiabá: Aeroporto-Centro 
Político Administrativo (CPA) 
e Centro-Coxipó.

O prazo de entrega do 
projeto é junho de 2014, 
coincidindo com o início 
da celebração da Copa do 
Mundo de 2014.

 EM DESTAQUE

O gigante latino-
americano pretende 
investir R$15 bilhões 

(US$7,2 bilhões) em obras 
urbanas viárias e de serviços 
básicos nos próximos anos. 
O plano de investimentos 
vai destinar R$5 bilhões 
(aproximadamente US$2,4 
bilhões) para pavimentar 
estradas e R$10 bilhões (em 
torno de US$4,8 bilhões) para 
obras de saneamento básico.

Os fundos foram somados 
aos R$50 bilhões (US$24 
bilhões) que o governo já 
designou para os chamados 
programas de aceleração 
econômica que apontam à 
infraestrutura em preparação 
para a Copa Mundial 
de Futebol de 2014 e as 
Olimpíadas do Rio de Janeiro 
em 2016.

Os economistas consideram 
que investimentos em 
estradas, aeroportos, portos, 

saneamento e outras 
obras de infraestrutura 
são essenciais para colocar 
o Brasil no caminho do 
crescimento sustentável, 
seguindo as grandes reformas 
macroeconômicas da década 
de 1990 e o surgimento de 
uma nova classe média na 

Construção gerou 900 mil 
empregos entre 2007 e 2010 

De acordo com a pesquisa 
anual do setor da construção, 
que se refere a 2010, publicada 
recentemente pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE), a demanda 
da construção civil criou mais 
de 900 mil empregos em 
apenas três anos e se expandiu 
rapidamente no setor da região 

nordeste.
Diante das medidas de 

incentivo, como a isenção do  
imposto IPI (Imposto sobre 
Produtos Industrializados) 
para materiais de construção 
lançada para enfrentar a crise 
de 2009, o valor das obras e 
serviços executados pelo setor 
em 2010 cresceu 23,3% com 
relação a 2009, descontada a 
inflação. A cifra é o triplo do 
avanço do PIB daquele ano 
(7,5%).

década passada.
O governo está tentando 

reativar a economia por meio 
da redução das taxas de juros 
e o enfraquecimento da 
moeda depois que o 
crescimento quase caiu a 
números negativos no final 
do ano passado. ■

Brasil pretende investir 
US$7,2 bilhões em 
infraestrutura urbana

O plano de investimento vai destinar US$2,4 bilhões para 
pavimentar rodovias.

Por sua vez, o salário do setor 
cresceu 8,7% de 2009 a 2010, 
alcançando a cifra de US$631.

De 2007 a 2010, foram 
gerados 903 mil empregos e o 
salário do setor cresceu 8,7% 
de 2009 a 2010, chegando a 
US$631.

A pesquisa tem poucos 
dados de 2010, mas outros 
documentos e indicadores 
recentes mostram um avance 
contínuo. O PIB do setor 
cresceu 3,6% em 2011 e 
1,5% no primeiro trimestre do 
ano, superior ao PIB geral. O 
peso da região nordeste, por 
sua vez, passou de 11,7% a 
13,8% no valor total das obras 
no país.  ■
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ESTADOS UNIDOS O 
gasto dos Estados Unidos 
em construção subiu a seu 
máximo nível desde 2009, 
alcançando US$830 bilhões. 
Essa cifra é 7% superior 
em comparação com a 
registrada um ano atrás e 
0,9% superior em relação à 
de abril de abril de 2012. 

O resultado pode ser 
explicado graças ao aumento 
dos projetos privados, 
cujo gasto em construção 
cresceu 1,6%, seguindo o 
aumento anotado em abril 
de 1,3%.

O gasto na construção de 
moradias aumentou 3%, 
enquanto a construção não 
residencial no setor privado 
cresceu, em maio, 0,4%.

Por outro lado, o gasto em 
projetos de obras públicas, 
que tinha baixado 0,9% em 
abril, baixou 0,4% em maio, 
marcando assim sua quinta 
queda mensal consecutiva 
e alcançando seu nível mais 
baixo desde novembro de 
2006.

 EM DESTAQUE

O quinto Fórum 
Econômico Mundial 
de Equipamento 

de Construção (CEWEF, 
por sua sigla em inglês), que 
será realizado nos dias 1 e 
2 de outubro em Bruxelas, 
na Bélgica, estará centrado 
principalmente na inovação 
e nas novas oportunidades da 
indústria. 

O CEWEF é organizado 
pelo Groeneveld Group, 
especialista em tecnologia de 
veículos e é apoiado pela KHL 
Group (editora da Construção 
Latino-Americana) como media 
partner oficial. Por outro lado, 
também apoiam o evento 

organizações como o Comitê 
Europeu para Equipamentos 
de Construção (CECE), 
associação comercial a nível 
europeu para a indústria de 
equipamentos da construção. 

Londres inaugura o maior 
arranha-céu da Europa ocidental
Shard é o nome do edifício 
mais alto da Europa ocidental 
recentemente inaugurado em 
Londres, na Inglaterra, pouco 
antes do início das Olimpíadas, 
evento que será realizado de 
27 de julho a 12 de agosto. 
A construção, apesar de não 
estar aberta ao público até os 
primeiros meses de 2013, pode 
ser pelo menos apreciada por 
fora.  

Desenhado pelo italiano 
Renzo Piano, o arranha-céu se 
impõe como uma gigantesca 
ponta de vidro de 310 metros 
e 72 andares. A construção, 
que exigiu investimentos de 
US$700 milhões, localiza-se 
perto da emblemática Ponte de 
Londres. 

O Shrad terá capacidade, 
no médio prazo, para 12 
mil pessoas, com um hotel 
cinco estrelas de 18 andares, 
restaurantes, lojas e 56 

mil metros quadrados de 
escritórios. 

O projeto também abrange 
10 moradias residenciais 
exclusivas, que se localizam 
entre os andares 53 e 65. 

Mas a construção não 
ficou isenta de polêmicas. 

A UNESCO e associações 
como o English Heritage 
tem se manifestado, já que 
a nova edificação prejudica 
a integridade visual da Torre 
de Londres, inscrita na lista 
de Patrimônio Mundial e da 
Catedral de São Paulo.  ■

A conferência contará 
com palestras dos principais 
fabricantes de equipamentos da 
construção, usuários finais, os 
compradores mais importantes, 
empresas de locação e outras 
personalidades   do setor.

Além de analisar a inovação 
no setor de equipamentos de 
construção, e a oportunidade 
de uma maior vantagem 
comercial para os proprietários 
de equipamentos através de 
novas tecnologias e técnicas de 
gestão de ativos, a conferência 
levará em consideração outras 
oportunidades na indústria em 
geral.

O evento é gratuito.   ■

CEWEF 2012: focado em 
oportunidades e inovação

O edifício apresentará um hotel 
de cinco estrelas, restaurantes 
e lojas em meio aos 56 mil m2 de 
escritórios.

Construção Latino-Americana Julho-Agosto de 2012 

CLA 07-08 2012 World News PTG Signed off.indd   10CLA 07-08 2012 World News PTG Signed off.indd   10 17/07/2012   10:53:0717/07/2012   10:53:07



Genie é uma marca registrada da Terex, South Dakota, nos EUA e em muitos outros países. A Genie é uma Marca da Terex. © 2012 Terex Corporation.

A COR DA rentabilidade
Os que exigem qualidade, segurança e produtividade poderão encontrar a melhor 

solução nos equipamentos Genie®. Entre eles incluem-se plataformas de trabalho 

aéreo, manipuladores telescópicos e torres de iluminação que oferecem soluções 

completas para os segmentos de construção, industrial e do comércio; produtos que 

são top of mind no mercado de locação quando se trata de rentabilidade, economia 

e segurança operacional. Descubra as vantagens de investir em uma Genie.

Terex Latin America

0800 602 5600
EMAIL terexla@terex.com        |    WEBSITE    genielift.com

Full Page.indd   1Full Page.indd   1 7/17/2012   10:17:40 AM7/17/2012   10:17:40 AM



MERCADO

Construção Latino-Americana Julho-Agosto de 2012 12

de negócios e novos produtos 
da Vulco, a incorporação dessa 
tecnologia no Peru marca um 
novo momento, e garante: “é 
uma grande satisfação que a 
engenharia peruana aceite e 
incorpore essa nova tecnologia”. 

O projeto da UPC também 
abrange, em matéria de 
proteção sísmica, o uso de 
deslizantes de dupla fricção, 
“enquanto os isolantes atenuam 
a energia do terremoto, os 
deslizantes funcionam como 

apoios que suportam o peso 
do edifício e deslizam seguindo 
o movimento dos isolantes”, 
explica o executivo.

Cabe destacar que a 
Universidade da Califórnia, 
em San Diego, disponibilizou 
para um teste os isolantes 
da empresa para verificar a 
resistência de um hospital 
de cinco andares, habilitado 
com pavilhões, salas de UTI 
e elevadores, diante de um 
terremoto seguido de incêndio. 

A Universidade Peruana 
de Ciências Aplicadas, 
UPC, decidiu 

construir um de seus edifícios 
sobre isolantes sísmicos com 
um sistema que abrange a 
incorporação de 21 dispositivos 
desenhados especialmente para 
a biblioteca e a lanchonete do 
novo campus universitário, 
uma estrutura de 5 andares 
com um total de 3.200 m2, 
que se localizará no distrito de 
Chorrillos, na cidade de Lima. 

Os dispositivos ou isolantes 
sísmicos são cilindros feitos à 
base de borracha natural cuja 
fórmula “secreta”, desenvolvida 
por engenheiros chilenos, 
permite minimizar a sensação 
telúrica de 6 a 8 vezes. São 
fabricados pela empresa Vulco 
e para esse projeto cada um 
dos dispositivos suportará 400 
toneladas.  

Para Ricardo Abarca, gerente 

Peru ganha construção 
inédita com isolantes sísmicos

 EM DESTAQUE
GOMACO A empresa 
norte-americana apresentou 
dois novos distribuidores 
autorizados para a região: 
Palmero na Argentina e 
Copex Importação e Comércio 
Ltda, no Brasil, empresas 
que serão responsáveis por 
vendas e serviços para a 
linha completa de produtos 
de construção de concreto da 
companhia. 

Instamarc busca associados 
A inglesa Instamarc está 
procurando ativamente sócios 
no Brasil e no mundo todo para 
a fabricação de seu Ultracrete 
Instant Road Repair. 

Com mais de 20 autorizados 
que já fabricam e distribuem 
o produto, a empresa busca 

expandir ainda mais seus 
negócios. 

Ultracrete Instant Road 
Repair é a solução que a 
companhia Instamac está 
oferecendo, no momento, para 
o reparo de danos no asfalto 
causados por seca, rachaduras 

ou derretimento da superfície 
da estrada. Não precisa de calor 
e pode ser aplicado diretamente. 

Além disso, pode ser usado 
em qualquer clima (incluindo 
climas úmidos), em áreas 
residenciais e de comunidade. 
Pode ser usado em ambientes 
hostis como pistas de 
aeroportos e rodovias. Está 
apto para estações ferroviárias, 
passagens para pedestres, 
restaurantes, construção de 
ruas, cais, lugares públicos, 
hotéis, hospitais e salas de jogos 
escolares; etc.  ■

O projeto, que custou 
cerca de US$5 milhões, foi 
construído sobre uma mesa 
hidráulica gigante, capaz 
de reproduzir movimentos 
telúricos. “O edifício incluiu 
quatro isoladores que nós 
fabricamos e não houve 
nenhum dano na estrutura e 
nenhum dano no que estava 
do lado de dentro durante 
o teste que reproduziu 
exatamente um terremoto 
de 8,8° na escala Richter. A 
simulação revela que o edifício 
apenas se mexeu e, ao percorrer 
o interior do mesmo, os copos, 
taças e garrafas estavam na 
mesma posição”, destacou 
Abarca.  ■

Estes dispositivos são cilindros feitos à base de borracha natural e 
permitem minimizar a sensação telúrica de 6 a 8 vezes.

O Instant Road Repair foi utilizado 
para consertar buracos no 
Rodoanel de São Paulo, Brasil.
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Depois de apresentar o 
primeiro guindaste montado 
no Brasil durante a M&T 
Expo, um Grove RT765E-2 
para terrenos acidentados, 
a fábrica da Manitowoc em 
Passo Fundo, no Rio Grande 
do Sul, celebra a venda das 20 
primeiras unidades. “Estamos 
realmente animados com os 
resultados desses dois meses 
de trabalho. Conseguimos 
finalizar o primeiro guindaste 

60 dias antes do previsto, 
já vendemos outros 19 e 
estamos a todo vapor”, afirma 
Mauro Nunes, diretor geral da 
companhia no Brasil.

Segundo o executivo, até 
dezembro de 2012 a unidade 
deve terminar a produção 
dos primeiros 44 guindastes 
montados em território 
brasileiro. A ideia é que, 
a partir de julho, sejam 
montados seis guindastes 

mensalmente. A empresa 
também espera antecipar a 
meta de 70% de nacionalização 
dos produtos, para poder 
baixar os custos e gerar novas 
opções de financiamento para 
os clientes. 

Quando a fábrica alcance 
sua capacidade total, que deve 
acontecer aproximadamente 
em 2017, a Manitowoc estará 
produzindo, no Brasil, cerca de 
300 guindastes por ano. ■

Terex entrega manipuladores 
no Porto de Santos
Seis unidades adicionais do 
modelo de manipuladores de 
contêineres TFC 46M HC 
foram entregues pela Terex 

Cranes para o Terminal Para 
Contêineres da Margem 
Direita (Tecondi), que opera 
no Porto de Santos, no Brasil.

Além de 19 unidades reach 
stackers existentes na frota, as 
seis novas unidades ajudarão 
a alcançar os objetivos do 
Tecondi oferecendo soluções 
eficientes para as crescentes 
necessidades de movimento 
de carga de seus clientes no 
Porto de Santos. O Tecondi 
começou a operar no ano 
2000 e a empresa atualmente 
possui 17% de participação na 

operação portuária e logística 
do Porto de Santos, no Brasil.

Projetado para enfrentar 
os desafios do movimento 
portuário, o modelo TFC 46M 
HC possui uma das maiores 
capacidades do mercado atual. 
Além disso, está equipado com 
um motor Cummins QSM 
11 de 239 Kw, 1.800 rpm, 
transmissão Dana TE 27 e 
sistema de monitoramento 
integrado IC-1, com painel 
de controle MD3. Todas as 
unidades também podem ser 
entregues com dispositivos 
para diversos acoplamentos 
em aplicações específicas de 
carga.  ■

 EM DESTAQUE
INTERLUBE 
SYSTEMS Com o 
objetivo de conseguir uma 
expansão mais rápida no 
Brasil, a companhia acaba 
de nomear um novo gerente 
internacional para Sistemas 
Interlube no Brasil, Helder 
Soares de Paula, que 
tem mais de 10 anos de 
experiência no mercado do 
setor industrial pesado. 

Entre as tarefas 
do executivo está o 
desenvolvimento de negócios 
no Brasil e seus países 
vizinhos, tanto em vendas 
diretas como na expansão 
da rede de distribuidores.  

Entre os produtos da 
companhia destacam-se as 
bombas de graxa AC-Multi-
Líneas, bombas Industriais 
pesadas de lubrificação 
HDI, filtros Filtakleen, 
válvulas SPL e lubrificantes 
Rotalube. 

LINK-BELT A companhia 
designou como novo gerente 
de vendas regional para 
América Latina a Corey 
Rogers. No novo cargo, 
criado recentemente, o 
executivo será responsável 
pelas atividades de Link-Belt 
Crane na América do Sul, 
Central e o Caribe. 

“Corey tem 15 anos na 
indústria de equipamento 
para a construção, com 
experiência que inclui cargos 
em vendas e treinamento 
no mercado latino-
americano. Sua grande 
compreensão da diversidade 
e culturas da região será 
muito importante para 
continuarmos crescendo e 
expandindo nossa presença 
no mercado da América 
Latina”, afirmou Roy 
Burger, gerente de vendas 
internacionais. 

Brasil: Manitowoc vende 
primeiros 20 guindastes 

A menos de 30 dias da abertura da fábrica em Passo Fundo, Brasil, a Manitowoc montou seu primeiro 
guindaste. 

O Tecondi conta agora com uma 
frota de 25 reach stackers. 
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Solução 360º
Na Jaso, queríamos oferecer aos nossos clientes o guindaste mais competitivo e 

otimizado na sua classe. E simplesmente, conseguimos.

Apresentamos com orgulho nosso novo Guindaste J360               

Uma solução redonda
É o guindastes com a menor contra-lança do mercado.

Opções de lança de guindaste a partir de 30 m até a lança completa sem 

elementos adicionais.

Projetada com um tirante de lança.

A menor ponta de torre do mercado para guindastes de um tirante.

A de montagem mais rápida da sua categoria.

A mais aperfeiçoada solução de segmentos de torre e lança.

Disponível para 18 T e 24 T.

100% feito na Europa, segundo as mais recentes normas europeias EN 14439.
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A traso. Essa é a palavra 
que não deixa de 
estar presente em 

uma conversa quando o tema 
gira em torno das obras para 
a próxima Copa do Mundo, 
evento que será realizado em 
junho de 2014 no Brasil. Há 
alguns meses, os meios de 
comunicação e principalmente 
a FIFA tem demonstrado um 
forte controle dos avanços, o 
que defi nitivamente não inspira 
tranquilidade com relação ao 
seguimento dos cronogramas de 
obras. Bom, não é para menos, 
pois sem estádios não há Copa, e 
disso estamos bem conscientes. 

Por mais que o 

governo brasileiro 

garanta que tudo 

estará pronto 

para a Copa de 

2014, o panorama 

não inspira uma 

tranquilidade 

total. Muitos dos 

estádios ainda 

apresentam 

atrasos 

importantes e 

geram incertezas. 

Reportagem de 

Clarise Ardúz.

    CUIABÁ – ARENA PANTANAL 
Estado da obra: 45% concluída. Recentemente, teve início 
o processo de montagem da cobertura e a montagem das 
estruturas metálicas removíveis que receberão as 
arquibancadas.
Construtoras: Santa Bárbara e 
Mendes Júnior
Custo: R$ 454,2 milhões
Capacidade: 43.600 pessoas 
Conclusão: junho de 2013

    BRASÍLIA – ESTÁDIO MANÉ 
GARRINCHA 
Estado da obra: 60% concluída. A arquibancada inferior está 
finalizada, o setor intermediário (camarotes e arquibancada) 
está quase pronto e está sendo executada a montagem da 

arquibancada superior, 
formada por peças de 
concreto pré-moldadas.
Construtoras: Consórcio 
Brasília 2014 (Via 
Engenharia e Andrade 
Gutierrez)
Custo: R$ 812,2 milhões 
Capacidade: 71 mil personas 
Conclusão: dezembro de 
2012

    BELO HORIZONTE – ESTÁDIO 
MINEIRÃO 
Estado da obra: 65% concluída. No momento, estão em execução 
as obras de acesso ao estádio.
Construtoras: Construcap, Egesa e Hap
Custo: R$ 695 milhões
Capacidade: 64 mil pessoas 
Conclusão: dezembro de 2012

    CURITIBA – ARENA DA BAIXADA 
Estado da obra: segundo o site da Copa, elaborado pelo governo 
federal do Brasil, a obra teve um avanço de execução de 
53,27% até junho de 2012, no entanto, um levantamento do 
Tribunal de Contas da União-TCU- informa que apenas 11% 
das obras estavam concluídas e este seria o estádio mais 
atrasado. Recentemente, teve início a concretagem de seis 
blocos que farão parte 
do segundo anel e de 
toda a nova estrutura do 
estádio. 
Construtoras: Carlos 
Arcos Arquitetura
Custo: R$ 183 milhões
Capacidade: 41 mil pessoas 
Conclusão: junho de 2013
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o ministro do Esporte, Aldo 
Rebelo, nesse momento, 
afirmavam que todas as obras, 
desde estádios até restaurações 
de portos e aeroportos, estariam 
terminadas a tempo para o 
evento e que não haveria motivo 
para preocupações. 

No entanto, o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) anunciou recentemente 
ter feito um balanço das obras 
e garantiu a existência de uma 
“reduzida possibilidade” de que 
estejam prontos os terminais de 
passageiros nos aeroportos das 
cidades-sede.  

Com relação especificamente 

às arenas, neste momento o 
panorama é mais alentador, mas 
ainda existe muita desconfiança 
se estarão ou não terminados 
para o grande evento.  

Muitos dos atrasos que 
se viram e ainda se veem na 
construção de várias das 
instalações esportivas têm 
diversas razões: atrasos de ordem 
física, financeira, divergências 
entre projetos apresentados e 
efetivamente executados, atrasos >

     FORTALEZA 
– ESTÁDIO 
CASTELÃO 

Estado da obra: 74% 
concluída. Recentemente, 
começou a instalação da 
cobertura, que apresenta 
tesouras treliçadas na 
estrutura metálica do 
teto da arena.
Construtoras: Consórcio 
Galvão, Andrade Mendonça e BWA (operadora)
Custo: R$ 518,6 milhões
Capacidade: 67 mil pessoas 
Conclusão: junho de 2013

    NATAL – ARENA DAS DUNAS 
Estado da obra: 25% concluída. Foi o último dos estádios da Copa 
a iniciar as obras (agosto de 2011). Em execução: estacas, 
pilares, blocos, cortina de contenção, montagem de pilares pré-
moldados. 
Construtora: OAS
Custo: R$ 417 milhões
Capacidade: 45 mil pessoas 
Conclusão: dezembro de 2013

    MANAUS – ARENA DA AMAZÔNIA
Estado da obra: 46% concluída. Apresenta dez meses de atraso 
com relação ao cronograma, devido a problemas e irregularidades. 
(deveria registrar uma porcentagem de avanço de 70,85%).
Construtora: Andrade Gutierrez
Custo: R$ 532,2 milhões
Capacidade: 44.310 pessoas 
Conclusão: junho de 2013

O detalhe é que a preocupação 
não existe apenas com relação 
às obras das arenas que sediarão 
a Copa, mas também com 
relação a todas as outras obras 
vinculadas ao evento (estradas, 
aeroportos, transportes, etc). 

Segundo informação 
divulgada no final de maio, para 
esse momento, quase 41% das 
obras planificadas pelo governo 
brasileiro para a Copa do 
Mundo continuavam no papel 
e apenas cinco dos 12 estádios-
sede tinham superado 50% dos 
trabalhos. 

Por outro lado, as autoridades 
brasileiras e principalmente 

na assinatura de contratos e 
greves de trabalhadores da 
construção, entre outros.   

Apesar disso, no último 
balanço da FIFA, o secretário 
geral da Federação, Jérôme 
Valcke, tranquilizou um pouco 
mais aos fanáticos do futebol. 
Foram feitas novas inspeções 
e o resultado foi melhor que 
em meses anteriores. Com 
sua passagem pelas cidades 
brasileiras de Recife, Natal e 

às arenas neste momento o na assinatur

contra o tempo

BWA (operadora)

  6

  5   7

A Copa 2014 será a mais 
ecológica da história: os 12 estádios em 

construção estão na corrida para obter a certificação LEED.
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Brasília, saiu satisfeito. Por 
exemplo, em relação ao 
desenvolvimento do estádio 
Mané Garrincha, em Brasília, 
adotou um discurso otimista, 

muito diferente ao que tinha 
antes. 

“A visita foi excelente para 
poder ver de perto que os 
preparativos estão a toda 
velocidade e que os estádios 
vão ganhando forma. 

Vimos o esforço e trabalho 
duro que o país anfitrião 
está realizando. Com certeza 
ainda há muito trabalho pela 
frente e não podemos perder 
nem um minuto sequer, mas 

    RECIFE – ARENA PERNAMBUCO 
Estado da obra: 43% concluída. Foram iniciados os trabalhos de 
acabamento e, em breve, deve ter início a montagem da estrutura 
metálica que dará sustentação à cobertura.  

Construtora: Odebrecht
Custo: R$ 500 milhões
Capacidade: 46 mil pessoas 
Conclusão: julho de 2013

    SALVADOR – ARENA FONTE NOVA 
Estado da obra: 62% concluída. São executados os serviços de 
montagem da superestrutura da arena pré-moldada e moldada 
in loco, com a colocação de pilares, vigas e lajes. Também 
por terminar a colocação das vigas jacaré (que apoiam as 
arquibancadas), e em fase avançada está a instalação das 
arquibancadas.
Construtora: Odebrecht e OAS
Custo: R$ 597 milhões
Capacidade: 50 mil pessoas (pode ser ampliado a 65 mil)
Conclusão: dezembro de 2012

    PORTO ALEGRE – 
ESTÁDIO BEIRA-RIO 
Estado da obra: porcentagem de obras concluídas não informada. 
O estádio deveria ser entregue em dezembro de 2012, mas as 
obras apresentam 12 meses de atraso.
Construtora: Andrade Gutierrez
Custo: R$ 330 milhões
Capacidade: 60,8 mil pessoas 
Conclusão: dezembro de 2013

    RIO DE JANEIRO – ARENA 
MARACANÃ 
Estado da obra: 54% concluída. 
Arquibancadas superiores estão 
em processo de montagem 
das partes sobrepostas. A 
estrutura da parte inferior já está 
praticamente concluída. Toda 
a arquibancada deve estar 
terminada em setembro de 
2012. 
Construtora: Andrade 
Gutierrez, Odebrecht e Delta
Custo: R$ 885 milhões
Capacidade: 76 mil pessoas 
Conclusão: fevereiro de 2013

    SÃO PAULO – ARENA CORINTHIANS 
Estado da obra: 42% concluída. Recentemente teve início a 
instalação das vigas-jacaré nas arquibancadas oeste. Nas 
arquibancadas sul e leste, pilares, vigas-jacaré, lajes e degraus 
das arquibancadas também estão sendo colocados.
Construtora: Odebrecht 
Custo: R$ 900 milhões
Capacidade: 65 mil pessoas 
Conclusão: dezembro de 2013

m
an

“
po
pr
ve
vã

Vimo

tenho certeza de que, juntos, 
faremos da Copa um verdadeiro 
sucesso”, disse Valcke, em uma 
carta publicada no site da FIFA.  

E tomara que seja assim. Os 
investimentos feitos para os 
estádios da Copa giram em 
torno aos R$6,8 bilhões, do 
total de R$27 bilhões destinados 
para obras de infraestrutura do 
mega evento. 

Definitivamente, não há 
tempo a perder. Aos brasileiros, 
agora, só resta cruzar os dedos 
e observar atentamente a Copa 
das Confederações em 2013, 
que servirá como teste antes do 
Mundial.   ■

8

  11

9

  12

    10
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PROJETOS

Os 100 principais
Os projetos de infraestrutura mais importantes da região reúnem investimentos de 

aproximadamente US$200 bilhões. Reportagem de Cristián Peters. 

E m torno de 500 executivos de 
40 países se reuniram no 10º 
Fórum de Liderança Latino-

Americano, evento organizado pela CG-
LA Insfrastructure e que apresentou 
os 100 mais importantes projetos de 
infraestrutura da América Latina, que 
somam, aproximadamente, US$200 bilhões 
em investimentos.

Profissionais e empresas vinculadas à 
construção de estradas, portos e aeroportos, 
como também dos setores de energia, 
água, mineração, bancário, entre outros, se 
encontraram em Lima, Peru, de 23 a 25 de 
maio, para além de conhecer em primeira 

 100 PRINCIPAIS PROJETOS

    VALOR
  PAÍS NOME DO PROJETO (US$ BILHÕES) SETOR SUB-SETOR 
 1 Brasil Trem Bala Rio - São Paulo 18.000 Transporte Ferroviário
 2 Equador Refinaria do Pacífico 12.000 Petróleo e Gas Petróleo
 3 Brasil Aeroporto de carga Planaltina 11.800 Transporte Aeroporto
 4 México Programa PPP de Penitenciárias 10.000 Construção Justiça
 4 México Corredor Multimodal Norte do México 10.000 Vários Vários
 6 Brasil Refinaria Comperj 8.500 Petróleo e Gás Petróleo
 6 Colômbia Rodovias da Montanha 8.500 Transporte Rodovias
 8 Panamá Ampliação do Canal do Panamá 6.500 Transporte Marítimo
 9 Colômbia Hidrelétrica Ituango 6.000 Energia Hidrelétrica
 10 Colômbia Oleoduto Bicentenário 4.200 Petróleo e Gas Petróleo
 10 Peru Mina Las Bambas 4.200 Mineração Mineração
 12 Argentina Projeto El Pachón 4.100 Mineração Mineração
 13 México Trem Suburbano - Linhas 2, 3  4.000 Transporte Ferroviário/
   - Vale do México   Metrô
 14 Brasil Ponte Salvador - Itaparica 3.900 Transporte Ponte
 15 Peru Rodovia Longitudinal de la Sierra 3.800 Transporte Rodovias
 16 Brasil Construção do Rodoanel 3.181 Transporte Rodovias
   São Paulo (Trecho Norte)
 17 Argentina Vaca Muerta Projeto de Gás 3.000 Petróleo e Gás Gás
 17 Argentina,  Corredor Bioceânico Aconcagua 3.000 Transporte Vários
  Chile
 17 Peru Gasoduto Andino do Sul 3.000 Petróleo e Gás Gás
 17 Peru Lima, Callao Metrô - Linha 2 3.000 Transporte Ferroviário/
      Metrô
 21 Chile Metrô, Linhas 6 e 7 2.760 Transporte Ferroviário/
      Metrô
 22 Brasil Ferrovia Transnordestina 2.700 Transporte Ferroviário
 22 Costa Rica Hidrelétrica El Diquis 2.700 Energia Hidrelétrica
 24 Argentina Plano Integral Ferrocarril General 2.458 Transporte Ferroviário
   Belgrano Cargas
 25 Bolívia Plano de Expansão em Energia 2.300 Energia Vários
 26 Vários Corredor Pacífico 2.262 Transporte Rodovias
 27 Peru Mina Toromocho 2.200 Mineração Mineração
 28 Brasil Projeto Porto Maravilha 2.000 Urbano Vários
 28 Colômbia Metrô Bogotá 2.000 Transporte Ferroviário/
      Metrô
 28 Equador Hidrelétrica Coca-Codo-Sinclaire 2.000 Energia Hidrelétrica
 31 República Metrô Lineas 3 y 4 1.600 Transporte Ferroviário/
  Dominicana    Metrô
 32 Panamá Metrô Cidade do Panamá, Linha 2 1.500 Transporte Ferroviário/
      Metrô

INVESTIMENTOS POR 
PAÍS (US$BILHÕES)

Fonte: CG-LA, elaborado pela CLA
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mão as principais iniciativas na região, 
se reunir com grandes nomes dos setores 
de finanças, engenharia, contratação, 
equipamento/tecnologia e serviços.

POR PAÍS
Como era esperado, o Brasil lidera o 
ranking de valores envolvidos nos 
projetos. Somando os investimentos de 17 
iniciativas, o resultado não fica por menos 
de US$59,917 bilhões, o que representa 
28,2% do total de investimentos dos 
projetos do ranking. 

O Brasil também conta com o projeto 
mais importante da lista, o Trem Bala que 
unirá as cidades de Rio de Janeiro e São 
Paulo, projeto que precisará de recursos da 
ordem de US$18 bilhões de acordo com a 
relação elaborada pela CG-LA. 

Em segundo lugar está o México, com 
um volume de investimentos, que envolve 
oito projetos, de US$28,370 milhões, 
representando 14,3% do total regional. 

O Peru, país anfitrião do evento aparece 
em terceiro lugar no ranking país, 
abrangendo 12,2% dos investimentos 
totais, com desembolsos de US$24,184 
bilhões divididos em aproximadamente 
duas dúzias de iniciativas. 

Mais abaixo, aparece a Colômbia, com 
oito iniciativas que somam desembolsos de 
US$23,450 bilhões (11,8%).

POR SETOR
A necessidade de uma melhor 
infraestrutura de transporte na América 
Latina é extremamente notável, 
principalmente levando em consideração 
que 45,6% das iniciativas enumeradas 
correspondem a esse setor. Mais de três 
dezenas de projetos em diferentes etapas 
de planejamento e quase US$90,500 bilhões 
de investimentos definem o importante 
déficit que a região registra nesse setor.  

O subsegmento mais importante é o 
ferroviário, que, sozinho ou com iniciativas 
relacionadas com sistemas de metrô e 
ônibus, registra cifras de US$39,928, 
projetos que abrangem 44,2% dos 
investimentos totais em transporte. 

Na sequência aparece o investimento 
rodoviário, com US$21,731 bilhões 
(24%); aeroportos, com US$13,002 
bilhões (14,4%); transporte marítimo, 
com US$6,946 bilhões (7,7%); e pontes e 
projetos múltiplos, com investimentos da 

    VALOR
  PAÍS NOME DO PROJETO (US$ BILHÕES) SETOR SUB-SETOR 
 33 Colômbia Refinaria de Cartagena-Reficar 1.400 Petróleo e Gas Petróleo
 33 República Programa Padrinhos do Setor Elétrico 1.400 Energia Eletricidade
  Dominicana.
 35 Equador Metrô Quito 1.380 Transporte Ferroviário/
      Metrô
 36 Argentina Aproveitamento Multimodal Chihuido I 1.300 Energia Hidrelétrica
 37 Peru Usina Hidrelétrica Chaglla 1.200 Energia Hidrelétrica
 38 Argentina Aproveitamento Hidrelétrico 1.145 Energia Hidrelétrica
   Los Blancos
 39 Costa Rica Megaterminal de Transbordo do 1.100 Portos Portos
   Atlântico de AMEGA
 40 Brasil Linha de Transmissão 1.050 Energia Transmissão
   Tucuruí-Macapá-Manaus
 41 México Centro Integralmente Planejado 1.030 Turismo Vários
   Sustentável “Playa Espíritu”
 42 Brasil Gasoduto de Depósitos Pré-Sal 1.000 Petróleo e Gás Gás
 42 México Terminal Contêineres de Veracruz 1.000 Portos Portos
 42 México Projeto Loreto Turismo/Fonatur 1.000 Turismo Vários
 42 Peru Ampliação do Oleoduto Norperuano 1.000 Petróleo e Gás Petróleo
 42 Venezuela Construção/ampliação do Porto de 1.000 Portos Portos
   Puerto Cabello e Porto de La Guaira
 47 Costa Rica Terminal de Contêineres de Moín (TCM) 992 Portos Portos
 48 Argentina,  Túnel Binacional Agua Negra 900 Transporte Rodovias
  Chile
 48 México Terminal 2, Porto de Lázaro 900 Portos Portos
   Cardenas (TEC2)
 50 Peru Porto Callao, Cais Norte 880 Portos Portos
 51 Argentina Ponte Vial Reconquista - Goya 850 Transporte Ponte
 52 Peru Ampliação do Gasoduto de Camisea 826 Petróleo e Gás Gás
 53 Brasil Terceiro Terminal de Sepetiba 800 Portos Portos
   (Área do Meio)
 54 Brasil Expansão do Aeroporto Guarulhos 782 Transporte Aeroporto
 55 Peru Via Parque Rimac 750 Transporte Rodovias
 56 Brasil,  Corredor Multimodal Manta-Manaus 710 Transporte Vários
  Equador, Peru
 57 Peru Kallpa IV - Conversão a Ciclo Combinado 700 Energia Térmica
 57 Venezuela Renovações da Represa de Guri 700 Energia Hidrelétrica
 59 Peru Usina Hidrelétrica Cerro del Aguila 680 Energia Hidrelétrica
 60 República Concessões Rodoviárias Viadom 635 Transporte Rodovias
  Dominicana
 61 Colômbia Ampliação Penitenciária, esquema PPP 600 Construção Justiça
 61 Guiana Via Linden - Lethem 600 Transporte Rodovias
 61 Nicarágua Hidrelétrica Brito 600 Energia Hidrelétrica
 61 Panamá,  Interconexão Elétrica 600 Energia Eletricidade
  Colômbia Panamá-Colômbia
 61 Peru Sistema de abastecimento de GNL para 600 Petróleo e Gás Gás
   o mercado nacional
 66 Panamá Porto Margarita 594 Portos Portos
 67 Chile Solar PV Los Andes 572 Energia Solar
 68 Brasil Sistema VLP de Brasília 530 Transporte Ônibus/
      Ferroviário
 69 Brasil Expansão do Porto Itaquí 500 Portos Portos

>
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      Parece que não é simplesmente uma questão de começar o trabalho. É uma questão de quanto você pode
economizar em um projeto enquanto atende às especificações e se antecipa aos prazos. Gerentes e proprietários de
equipamentos estão insistindo em uma pavimentadora de concreto que faça mais, conclua o projeto com mais
economia e mantenha seu valor quando o projeto for concluído. Os produtos GOMACO são desenvolvidos para
qualidade, versatilidade e confiabilidade.
      A GOMACO entende o quanto é importante para você fazer a escolha certa na compra de uma pavimentadora de
concreto, pela primeira vez e sempre. Somos especialistas em pavimentação de concreto e temos o suporte de vendas
e serviços que você necessita para seus projetos Deixe nossos anos de experiência ser um trunfo nos projetos
principais de construção ou exclusivos de pavimentação de sua empresa.

info@gomaco.com ❘ 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

Líder Mundial em Tecnologia de Pavimentação de Concreto

Rodovias e aeroportos

Versatilidade da Commander IIICanaisIrrigação e canais

CONCRETESHOW2012
SOUT  H AMERICA • BRAZIL • SÃO PAULO

Visite nos na Copex, stand 285 na Concrete Show 2012 em São Paulo, Brasil, 29 a 31 de Agosto de 2012.
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mais interessante neste item é que 62,6% 
dos valores envolvidos correspondem a 
iniciativas hidrelétricas, usinas que não 
tem estado isentas de conflitos e 
questionamentos por parte de grupos 
ambientalistas. Suficiente é ver o caso 
dos projetos como Hidroaysén, no 
Chile, e Belo Monte, no Brasil, ambos 
duramente confrontados pela comunidade. 
Apesar disso, a impressão que dá é que 
a hidroeletricidade continua se impondo 
como a forma mais segura e limpa para 
produzir energia.  

Por outro lado, o setor construção, com 
um projeto hospitalar no Chile e outros dois 
penitenciários na Colômbia e no México, 
representa 5,5% do investimento total 
com iniciativas da ordem de US$10,898 
bilhões.  ■

    VALOR
  PAÍS NOME DO PROJETO (US$ BILHÕES) SETOR SUB-SETOR 
 69 Chile Linha de Transmissão Mejillones  500 Energia Transmissão
   - Cardones
 69 Guatemala Plano de Expansão Nacional  500 Energia Eletricidade
   - Licitação Aberta
 72 Brasil Ampliação Rodovia Tamoios 468 Transporte Rodovias
 73 México Usina Elétrica, Centro Morelos 440 Energia Eletricidade
 74 Peru Projeto Nacional de Fibras Óticas 420 Telecomunicações Fibras Opticas
 74 Peru Aeroporto Internacional de 420 Transporte Aeroporto
   Chinchero-Cusco
 76 Bolívia Projeto Geo-térmico Laguna Colorada 400 Energia Geotérmica
 76 Brasil Expansão do Tietê - Paraná Canal 400 Portos Portos
 76 Colômbia Navegabilidade do Rio Magdalena 400 Transporte Marítimo
 76 Uruguai Usina Termelétrica de Ciclo Combinado 400 Energia Eletricidade
   Punta del Tigre
 80 Venezuela Programa de Saneamento do Rio Guaire 370 Água Água
 81 Colômbia Plano de Tratamento de Águas 350 Água Água Residual
   Residuais Bello
 81 Panamá Ponte do Lado Atlântico 350 Transporte Ponte
 83 Argentina Programa de Infraestrutura Viária de 335 Transporte Rodovias
   Norte Grande - Fase II
 84 Chile Projeto Geo-térmico SanGregorio 330 Energia Geotérmica
 85 Chile Concessões Rotas del Loa 300 Transporte Rodovias
 86 Chile Hospital de Antofagasta 298 Construção Hospital
 87 Equador Desenvolvimento Porto de Águas 280 Portos Portos
   Profundas de Manta - Terminal Multimodal
 88 Argentina Usina Termelétrica Guillermo Brown 206 Energia Térmica
 89 Jamaica Zona Econômica Especial Ilhas Cayman 195 Urbano Vários
 90 Brasil Piracicaba Águas Residuais, esquema PPP 192 Água Água Residual
 91 Peru Projeto de águas Cajamarquilla,  163 Água Água Residual
   Nievería e Cerro Camote
 92 Peru Linha de Transmissão Moyobamba -  160 Energia Transmissão
   Yurimaguas-Nauta-Iquitos, 220
 93 Paraguai Linha de Transmissão Itaipú-Villa Hayes 150 Energia Transmissão
 94 Venezuela Programa de Reabilitação de 142 Água Água
   Usinas Purificadoras
 95 Peru Porto Multimodal San Martín 128 Portos Portos
 96 Brasil Ampliação do Porto de Santos 114 Portos Portos
 97 Honduras Hidrelétrica La Vegona 98 Energia Hidrelétrica
 98 Chile La Tirana Solar 95 Energia Solar
 99 Peru Navegabilidade dos ríos Huallaga,  46 Transporte Marítimo
   Ucayali, Marañon e Amazonas
 100 Peru Telecabines de Kuelap 11 Turismo Veículo Leve 
      sobre Trilhos
    198128  

ordem de US$5,100 bilhões e US$3,710 
bilhões, respectivamente. 

Abaixo do Transporte, está o setor de 
petróleo e gás, que tem projetos como 
o da Refinaria do Pacífico, no Equador, 
que compreende investimentos de US$12 

bilhões, totalizando no setor  17,9% dos 
investimentos, com US$35,526 bilhões. 

No terceiro lugar está o setor de 
Energia, segmento que conta com 
investimentos de US$26,226 bilhões, 
13,2% do total de investimentos. O 

INVESTIMENTOS 
POR SETOR

Fonte: CG-LA, elaborado pela CLA

 VALOR
SETOR (US$ BILHÕES) %
■■ Transporte 90,417 45,6
■■ Petróleo E Gás 35,526 17,9
■■ Energia 26,226 13,2
■■ Construção 10,898 5,5
■■ Mineração 10,500 5,3
■■ Vários  10,000 5,0
■■ Portos 8,688 4,4
■■ Urbano 2,195 1,1
■■ Turismo 2,041 1,0
■■ Água 1,217 0,6
■■ Telecomunicações 420 0,2
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Chegamos para construir.
Antes de mais nada,
bons relacionamentos.

JohnDeere.com.br

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

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

equipamentos, da excelente disponibilidade de peças e de uma equipe 

bons relacionamentos e grandes projetos.
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ESCAVADEIRAS

ao mercado latino-americano duas novas 
escavadeiras hidráulicas fabricadas no Brasil: 
a JS 200LC e a JS 160LC. Ambas estão 
equipadas com um motor JCB Dieselmax, 
que oferece um melhor tempo de resposta e 
que, em casos como o da JS 160, funciona 
a uma velocidade de até 10% menor, 
aumentando a eficiência geral da máquina e 
reduzindo os níveis de ruído. 

Para a inglesa, o maior segmento do 
mercado de escavadeiras é o da gama de 
20-22 toneladas, o que registra quase um 
terço das máquinas vendidas. Cerca de 80% 
dessas máquinas são utilizadas em países 

seus clientes. 
Um importante nome no mercado atual 

é a Komatsu. Entre suas diversas inovações, 
a japonesa lançou ao mercado um produto 
que é considerado único: uma escavadeira 
híbrida, que segundo Eduardo Agüero, 
gerente regional de Construção e Florestal da 
Komatsu Holding South America, alcançará 
um alto nível de participação no curto prazo. 

O equipamento conta com tecnologia de 
ponta, que transforma a energia mecânica 

do freio de giro em energia 
elétrica, a qual é armazenada 
para ser transportada a um 

motor elétrico que apoia o motor 
diesel, economizando até 25% de 
combustível. 

Por sua parte, a JCB apresentou >

Apesar de que os grandes 

equipamentos continuam 

sendo os favoritos do 

mercado, as máquinas 

mais compactas e minis 

vão ganhando espaço 

no mercado latino-

americano. Reportagem 

de Cristián Peters. 

Para grandes 
e pequenos

A escavadeira híbrida HB 205 da japonesa Komatsu.

E xiste alguma dúvida? O mercado 
latino-americano ainda é um grande 
ímã, que atrai investimentos e 

negócios de fabricantes do mundo todo. 
Existem muitos exemplos. Mas assim como 
o mercado está imerso em uma tendência 
positiva, a concorrência é cada vez mais forte, 
basta observar o mercado das escavadeiras, 
onde existe mais de uma dezena de 
companhias. 

A concorrência acompanha a produtividade, 
a eficiência, os custos de manutenção, a 
disponibilidade de peças e o cuidado do 
meio ambiente. É assim como as companhias 
vão desenvolvendo novos equipamentos com 
a expectativa de satisfazer as necessidades de 

Uma das novas escavadeiras 
hidráulicas da JCB 
fabricada no Brasil 

é a JS 200L.

Mais rendimento e produtividade 
prometem as novas escavadeiras 

da Volvo, a EC380D e a EC480D. 
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em vias de desenvolvimento. Partindo 
desse ponto, a empresa decidiu equipar 
sua escavadeira JS200 com um motor JCB 
Dieselmax de 4,8 litros Fase 2T/Tier 2.

Por sua vez, mais rendimento e 
produtividade são as características que 
prometem as novas escavadeiras da Volvo, 
a EC380D e a EC480D, projetadas 
especificamente para atender os mercados 
emergentes. 

Além de oferecer uma maior força de 
escavação e ciclos mais rápidos, as novas 
escavadeiras melhoram a eficiência energética. 
A produtividade é maior, principalmente 
graças ao novo motor, que proporciona de 
9% a 13% a mais de potência com relação 
à série anterior e um tempo de ciclo 15% 
menor. Além disso, oferecem uma eficiência 
de combustível 8% maior.  

A coreana Doosan não ficou atrás e lançou 
uma nova série de escavadeiras sobre esteiras, 
feita especialmente para o mercado sul-
americano. Os novos modelos DX225LCA, 
DX300LCA e DX340LCA, substituem 
a linha SOLAR anterior, oferecendo um 
novo desenho e características adaptadas às 
necessidades dos mercados da região. 

Uma das marcas que entrou com força 
total no mercado brasileiro e latino-
americano foi a chinesa Sany, que através 
da Sany do Brasil produz, na fábrica de São 
José dos Campos,  os modelos SY135, de 13 
toneladas, e o SY215 de 21 toneladas, gama 
que representa mais de 60% do mercado 
brasileiro. 

A linha completa de escavadeiras Sany 
está composta por 30 versões que lideraram 
o mercado na China durante 2011. A 
expectativa de sua filial brasileira vai pelo 
mesmo caminho. “Nossos esforços estarão 
dedicados a repetir essa conquista no Brasil”, 
informou o gerente regional de vendas da 
empresa, Anderson Verta.

Outra chinesa que está apostando no 
mercado latino-americano é a SDLG (70% 

pertencente à Volvo). A companhia está 
crescendo com força, pelo menos é o que 
mostram as cifras. Durante o primeiro 
trimestre de 2012 vendeu 292 equipamentos 
de diversos tipos, 52% a mais que as 192 
unidades comercializadas no mesmo período 
do ano passado.  

A companhia acaba de lançar quatro 
modelos: LG6150E, LG6210E, LG6225E, 
LG6250E, que têm capacidade para 13,8; 
20,7; 21,7 e 24,3 toneladas, respectivamente. 

A norte-americana LBX Company, 
pertencente ao grupo Sumitomo, também 
chegou ao Brasil para entrar na disputa do 
mercado de escavadeiras hidráulicas com sua 
linha de equipamentos Link-Belt.

Segundo comenta Edward Gerber, gerente 
geral de negócios internacionais, a empresa 
instalou uma filial no país em 2011, 
território no qual espera alcançar as 500 
unidades vendidas até 2015. 

A LBX comercializa uma ampla gama de 
produtos das classes de 8 a 80 toneladas 
de peso operacional, como as escavadeiras 
225 Spin Ace (com raio de giro reduzido, 
que permite sua utilização em pequenos 
espaços), 350 X2’s, 210 X2’s e 130 X2. 
Atualmente, seu principal mercado latino-
americano é o Chile, mas também contam 
com negócios na Argentina, Equador, Peru, 
Colômbia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, 
Porto Rico, entre outros. 

Outro peso pesado norte-americano que 
colocou seus olhos no mercado latino-
americano é a John Deere que já anunciou 
a construção de duas fábricas no Brasil, as 
quais devem iniciar operações até o final 
de 2013.

Ambas as instalações estarão localizadas em 
Indaiatuba (estado de São Paulo). Uma será 
exclusiva da companhia e estará responsável 
pela produção de retroescavadeiras e 
carregadores de rodas. A segunda fábrica, 

A coreana 
Doosan 
lançou uma 
nova série de 
escavadeiras 
especialmente 
para o 
mercado sul-
americano. 

O modelo SY215C, da Sany, marcou 
o início da fábrica em São José dos 

Campos, em São Paulo. 

A SDLG está entrando 
com força ao mercado 

das escavadeiras 
e acaba de lançar 

quatro modelos, 
entre os quais 

está a 
LG6210E.
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ENGATE SEGURO

O sistema de engate múltiplo JRB 
PowerLatch da Paladin, desenhado 
por Miller UK Limited, é um dos mais 
avançados e seguros acopladores 
disponíveis para escavadeiras e 
retroescavadeiras. Possui diversas 
características de avançada segurança, 
incluindo o sistema patenteado de 
bloqueio automático (ABS) que garante a 
manutenção do engate durante uma falha 
hidráulica. 

Desenhado para trabalhar com uma 
ampla linha de pás e acessórios, o JRB 
PowerLatch, é um dos engates múltiplos 
para escavadeiras e retroescavadeiras 
mais leves disponíveis no momento.

em sociedade com Hitachi, será dedicada à 
produção de escavadeiras hidráulicas. 

H  á alguns meses, a Caterpillar anunciou 
uma atualização para suas escavadeiras 
M300D Cat de quatro cilindros (M313D 
e M315D), modelos que hoje oferecem um 
desenho mais flexível, maior comodidade 
para o operador, maior facilidade de 
serviço e uma mais eficaz administração 
de ativos. Entre as novidades do M313D 
e do M315D estão um trem de rodagem 
soldado que permite utilizar uma lâmina 
na parte dianteira ou traseira, com ou sem 
estabilizadores no extremo oposto à lâmina. 
Também é possível equipar a máquina com 
estabilizadores dianteiros e traseiros. 

Entre as novas funções que facilitam a 
manutenção, estão a nova orientação das 
tubulações de refrigeração, que permite 

acessar os pontos de serviço sem obstáculos. 
Também se  utilizam novos conectores 
elétricos para as válvulas piloto proporcionais 
e o tanque hidráulico incorpora novos 
sensores de pressão e temperatura, além de 
uma nova válvula de drenagem.

O M313D e o M315D podem ser 
equipados com o sistema Product Link Cat, 
completamente integrado aos sistemas da 
máquina para permitir a vigilância remota 
de dados como sua localização, códigos 
de sucessos, códigos de diagnóstico, horas 
de operação, consumo de combustível 
e tempo de pausa, além de permitir 
funções de mapeamento, como limitação 
geográfica. 

MINIS
Mas nem tudo são grandes tamanhos e 
capacidades. A Case, entre seu amplo leque 
de equipamentos para a construção oferece 
mini escavadeiras. Apesar de que o mercado 
latino-americano não tem requisitado essas 
máquinas, a companhia pretende mudar 
essa tendência. 

A companhia acaba de lançar as mini 
escavadeiras CX75SR e CX80, as quais 
possuem um raio de giro curto, uma 
potência líquida de 54 HP e um raio 
máximo de giro de escavação de seis e 
sete metros, respectivamente. “Uma das 
principais aplicações dessas máquinas são a 
escavação na área urbana, em estradas ou 
avenidas onde, por exemplo, deve-se manter 
umas das pistas livres para o trânsito”, 
destaca o gerente de marketing de produto 
da Case, Edmar de Paula.

Os equipamentos podem alcançar uma 
profundidade de penetração de 4,59 metros 

e possuem um peso operacional de 8.430 kg. 
A JCB também apostou pelas mini 

escavadeiras cuja gama foi ampliada com 
o modelo 8026 CTS. A máquina, de 2,7 
toneladas, se une à 8025 ZTS para oferecer 
uma alternativa de contrapeso convencional 
permitindo seu transporte em um reboque 
e com uma maior capacidade de elevação. 

Os motores automáticos de velocidade 
de translação, a introdução de um rolo 
superior e as esteiras de passo curto 
contribuem para melhorar a qualidade 
de operação e um acréscimo de 11% da 
velocidade de translação, que alcança 5 
km/h, consequentemente aumentando da 
produtividade. 

Por sua vez, a Sany  também está 
trabalhando nesse segmento e apresentou 
um novo conceito de mini escavadeiras com 
o modelo SY16E electric, de 1,6 toneladas. 
O equipamento, com um motor de 10 kW, 
tem baterias que podem durar de 4 a 5 
horas de trabalho, diminuindo o custo de 
produção em 15%.  ■ 

A norte-americana LBX Company também 
chegou para disputar o mercado de 
escavadeiras hidráulicas.

Há alguns meses, a Caterpillar anunciou 
uma atualização para suas escavadeiras 

de rodas M300D Cat.
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E sses equipamentos vivem seu auge 
desde 2007, junto com o início 
da regulamentação NR18 para o 

trabalho em altura. Além disso, importantes 
projetos habitacionais, como o Programa 
Minha Casa, Minha Vida tem potencializado 
ainda mais o mercado e a competição. 
Mas deve-se ter cautela, já que em alguns 
casos o crescimento tem sido simplesmente 
impressionante. Uma companhia como a 
Mills Rental, que no ano passado contava 
com 300 PTAs, hoje tem uma frota de mil 
unidades. 

A venda desses equipamentos na América 
Latina alcançará as 7 mil unidades (mais de 
50% corresponderá ao Brasil) prevendo que 
o mercado cresça entre 5% e 8% ao ano, para 
logo chegar às 10 mil unidades anuais.

Carlos Hernández, diretor geral da francesa 
Haullotte para América Latina, está de olho 
nos movimentos do setor e informa que este 
ano a empresa pretende participar com 25% 
das vendas do total do mercado, cifra que 
estima chegar a 30% em 2015. Segundo 
o executivo a estratégia da companhia está 
baseada em cinco fatores fundamentais: 
serviço; peças de reposição; rede de 
distribuidores; serviço técnico e de vendas; 
marketing e reconhecimento da marca. 

Na América Latina, os principais mercados 
para a Haulotte são o Brasil (lugar onde 
completa 10 anos de presença), com 65% de 
participação; Chile, com 12%; e Argentina, 
com 9%. Na sequência estão países como 
México, Porto Rico, Colômbia e Peru.

A Haulotte aproveitou o contexto da M&T 
Expo para ter em exposição 11 das melhores 
máquinas de sua linha para o mercado 
latino-americano.

Aos poucos as plataformas de trabalho aéreas vão conquistando seu espaço na 

América Latina. O Brasil, o maior usuário desse tipo de equipamento, representa 

cerca de 50% do mercado. Reportagem de Cristián Peters. 

Ganhando força 
no mercado

Um equipamento feito 
exclusivamente para o 
mercado brasileiro é a 
plataforma articulada 
HA41PX-NT. O equipamento 
será testado por vários 
clientes.

>
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Entre as novidades da companhia está um 
novo modelo de plataforma de tesoura, a 
C12DX, que está disponível no mercado 
desde junho passado. 

O diretor geral de marketing e serviços 
ao cliente da companhia, Thibault 
Mouillefarine, apresentou também um 
novo modelo de plataforma telescópica, o 
HT23RTJ. Ainda em fase de protótipo, 
essa máquina terá um programa dedicado 
especificamente ao mercado brasileiro. 
“Essa plataforma foi desenvolvida com a 
ajuda de alguns clientes para atender as 
necessidades dos mesmos através de um 
equipamento com a melhor tecnologia e o 
melhor desempenho do mercado”, explica 
Mouillefarine. 

Um equipamento destinado para o 
mercado brasileiro é a plataforma articulada 
HA41PX-NT. Segundo o executivo, o 
equipamento será testado por vários clientes.

LANÇAMENTOS 
Outra companhia com grandes expectativas 
no mercado latino-americano, onde a 
empresa vendeu cerca de 2.200 unidades, 
é a norte-americana JLG. Segundo explica 
Márcio Cardoso, diretor de ventas e 
marketing para América do Sul, a marca está 
sempre procurando uma maior expansão 
e está agora focada também no mercado 
de peças. “Aumentamos nosso inventário 
de peças a um valor de US$3 milhões e 
duplicamos o número de pessoas de apoio 
nesse sentido”.

Por outro lado, Tim Morris, vice-
presidente de vendas, desenvolvimento de 

PLATAFORMA 
PREMIADA

A plataforma telescópica de acesso da 
francesa Manitou, 280TJ, recebeu o 
prêmio Produto 2012, concedido pela 
International Awards for Powered Access 
(IAPA) na categoria de plataformas de 
acesso autopropelida.  

A 280TJ, que possui um alcance de 
28 metros, e sua outra versão, de 26 
metros (260TJ), foram lançadas durante 
a APEX 2011, em Maastricht, Holanda. 
Estes modelos, entre outros serviços, 
estão destinados especialmente a 
aplicações de montagem de estruturas 
metálicas, de renovação de edifícios ou 
de fachadas, também podem trabalhar 
na poda de árvores e na montagem de 
janelas.

Eric Lambert, presidente da Divisão de RTH (Manipulação Todo Terreno), declarou que 
“as plataformas de trabalho são uma peça independente de manipulação de materiais 
que a Manitou oferece. Estamos orgulhosos do que conseguimos neste mercado difícil, 
dominado completamente pelos fabricantes exclusivos de plataformas e potentes 
empresas de locação. Hoje, esse prêmio reconhece os pontos fortes que fazem o sucesso 
e a reputação da Manitou: confiança, inovação técnica e uma atenção constante às 
necessidades dos clientes. Estamos certos de que essa nova máquina será um sucesso”.

mercado e suporte para as 
Américas, comenta que “a 
empresa espera um maior 
reconhecimento da marca, 
não somente no Brasil, 
mas também em toda a 
América Latina”. Acrescenta 
que o mercado latino-
americano em geral está em 
crescimento e que o Brasil 
representa cerca de 50% em 
termos de vendas para a 
empresa.

Recentemente, a JLG 
lançou sua plataforma 
individual portátil LiftPod FS80, que 
possui uma altura de trabalho de 14 pés 2 
polegadas (aproximadamente 4,3 metros) e 
umas dimensões para seu armazenamento de 
apenas 9 pés 9 polegadas (2,9 metros). 

“O LiftPod constitui uma solução 
segura, portátil e de custo acessível para 
uma variedade de aplicações que exijam 

FS80, que 

O alcance da 280TJ 
é de 28 metros. 

O Ultra Boom da JLG em 
exibição durante a M&T 

Expo 2012. 

Entre os equipamentos novos da 
Terex, destaca-se o braço telescópico 

autopropelido Genie S 3800.

A plataforma elevatória 
autopropelida tipo tesoura 
Genie GS 4069RT pode 
subir rampas com até 
40% de inclinação.
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acesso de pouca altura”, informa Cardoso. 
O equipamento tem uma bandeja de 
trabalho adaptável, que pode suportar até 
33 libras (aproximadamente 15 quilos) de 
ferramentas e materiais, e a unidade possui 
uma capacidade de carga de até 330 libras 
(150 quilos). 

A Terex também tem interessantes 
expectativas no mercado latino-americano 
e acaba de instalar um novo centro de 
distribuição de peças de reposição 
em São Paulo, Brasil, o que permitirá à 
empresa oferecer eficiência e agilidade na 
disponibilidade de peças, com mais de 20 
mil peças em estoque. 

Entre os equipamentos novos da empresa, 
destaca-se o braço telescópico autopropelido 
Genie S 3800, pensado especialmente para 
ambientes da indústria de construção naval 
com sal e oxidação. A plataforma possui 
para-choques acolchoados e resistentes a 
impactos e tubos de aço de alta resistência 
na plataforma para proteção do operador, 
uma malha de aço que resiste aos resíduos de 
soldagem e uma cobertura que protege todas 
as mangueiras e cabos exteriores em caso 
de incêndio. Outras características incluem 
o autonivelamento da plataforma com 
rotação hidráulica, tração positiva para um 
fácil deslocamento, guias para mangueiras 
e cabos recobertos em aço e montadas na 
parte superior do braço para prevenir danos 
por impactos, um escudo giratório de aço 
para evitar o acúmulo de dejetos ou outros 
materiais nos componentes da plataforma e 
um grande tanque de combustível para até 
28 horas de operação contínua. 

Outra novidade da Terex é a plataforma 
elevatória autopropelida tipo tesoura Genie 
GS 4069RT, que se destaca principalmente 
por ser a única em sua categoria com 
movimento em sua altura máxima. Com 
uma altura de trabalho de 14 metros, deck 
extensível de 1,75 metros e capacidade 
de carga de 363 kg, o equipamento pode 
superar rampas com até 40% de inclinação, 
e graças a seu eixo dianteiro oscilante pode 
manter as quatro rodas no terreno. 

DISTRIBUIDORES
A Snorkel está potencializando sua rede 
de distribuidores na região e fortaleceu 
sua presença principalmente no Brasil 

PLATAFORMAS AÉREAS

ao lado de um novo sócio: Movimenttar 
Equipamentos Industriais (subsidiária de 
Comingersoll), sediada em São Paulo. A 
companhia, segundo o diretor geral Marcos 
Sampaio, está focada nos mercados em 
desenvolvimento, principalmente para 
equipamentos de manuseio de materiais e 
plataformas aéreas.  “A Snorkel é o sócio 
ideal para nós em plataformas aéreas, já que 
produz máquinas que são muito simples de 
manter e reparar. Não pretende complicar 
apenas pelo fato de ter equipamentos 
sólidos, duráveis, que oferecem uma longa 
vida útil e proporcionam um bom retorno 
do valor investido”, garante.

A companhia continua sua expansão na 

teirockdrills.com

GSS/Titan Central America S.A.
América Central

507-655-7526
gsstitan.com

Autana Equipos Ltda.
América do Sul
56-2-925-81-50

autana.cl

DRIFTERS 
PATENTEADOS

HEM 
UTILIZANDO 

A TÉCNICA 
DE SOLO 

GRAMPEADO
TD75 

PERFURANDO 
DENTRO DE 

UMA REPRESA
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América Latina e está em busca de mais 
sócios e distribuidores. “Buscamos sócios 
que não tenham apenas grandes vendas e 
planejamento de marketing, mas também 
prestem um excelente serviço e sejam 
capazes de suportar o produto”, informa 
Mike Falcon, gerente de vendas da Snorkel 
para América Latina. 

Com uma produção de mais de 30 modelos 
de PTAs para trabalhos de 3 a 40 metros de 
altura, a empresa cobre uma ampla gama de 
solicitações. 

Este ano foi interessante para a Snorkel, 
empresa que começou a produção de duas 
novas plataformas todo terreno. O primeiro 
é o modelo A62JRT que é uma plataforma 
todo terreno com braço articulado de 
18,8 metros e que substitui a AB60JRT, 
melhorando a transmissão e a altura de 
trabalho, incluindo um maior alcance 
horizontal e a redução total do balanço 
do braço, com relação ao modelo anterior. 
O segundo equipamento é o T66JRT, 
plataforma com braço telescópico de 20 
metros, que substitui os antigos modelos 
TB66JRT e TB60RT. Seu raio de giro 
de apenas 1,37 metros, e seu tamanho 

exibiu a SPJ315, uma unidade compacta 
de esteiras  que oferece uma altura máxima 
de trabalho de  15 metros e um alcance 
lateral máximo de 7 metros, sendo capaz de 
elevar 225 kg.

Além disso, a companhia deu destaque 
para a plataforma aérea de dupla articulação 
DA320, que pode ser instalada sobre diversos 
modelos de veículos de 3,5 toneladas, como 
Nissan Cabstar, Renault Maxity e Iveco 
Daily.

Segundo Nicola Zago, diretor comercial da 
GS, esse modelo é adequado para o mercado 
latino-americano devido à versatilidade do 
equipamento. “Pode ser instalado na maioria 
dos veículos, é compacto e apresenta baixos 
custos de manutenção”, afirma.

A GS está expandindo sua presença na 
região por meio da colaboração de outras 
três companhias: Proing (Colômbia), Alo 
Rental (Chile) e Auriga (México).   ■ 

O modelo A62JRT, da Snorkel, é uma 
plataforma todo terreno com braço articulado 
de 18,8 metros que substitui a AB60JRT, 
melhorando a transmissão e a altura de 
trabalho.

compacto, com apenas 2,5 metros de altura 
quando está encolhida, tornam a plataforma 
mais interessante. 

Por outro lado, a italiana Socage está se 
associando com a brasileira Guiton para 
desenvolver seu negócio na América do Sul. 
Durante a M&T Expo, a GS-Guiton Socage 
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OPINIÃO

O uso de plataformas de trabalho aéreo aumentou 

signifi cativamente no Brasil, como também cresceu 

o interesse por conseguir operações mais seguras 

e certifi cadas. Escrito por Romina Vanzi e Jacques 

Chovghi Iazdi.

Existem numerosas aplicações e 
especificações que variam com os tipos 
de operações e necessidades. Existem 
plataformas aéreas que trabalham em serviços 
mecânicos, elétricos, de pintura, instalações 
industriais e de manufatura (aço, têxtil, 
alimentícia, automotriz e aeroespacial), 
refinarias de petróleo, instalações esportivas, 
parques temáticos, etc. Atualmente no Brasil 
não são vendidos apenas equipamentos, mas 
sim soluções para qualquer necessidade de 
trabalho em altura com segurança. 

Diante de um leque de opções que 
envolvem máquinas pesadas no mercado, o 
segmento de locação foi literalmente aberto a 
esse tipo de equipamentos, transformando-o 
em um mercado muito promissor.

REGRAS
A norma regulamentadora do Brasil (NR 18) 
para as PTAs, aprovada em 2007, incentivou 
a utilização desse tipo de equipamentos 
e, com isso, a compra de plataformas por 
parte das grandes empresas, especialmente 
dedicadas à locação.  

A partir de então, foram criadas companhias 
menores que investiram na aquisição de 10, 
20 e 30 PTAs há alguns anos e que hoje 
contam com uma frota de 200, 300 ou 400 
equipamentos para satisfazer a demanda do 
mercado, que cresce a cada ano. 

Nesse momento é que a Federação 
Internacional de Plataformas Aéreas (IPAF, 
por sua sigla em inglês) desembarcou na 
América Latina e começou seu trabalho no 

Brasil no final de 2011. Hoje conta com 
um conselho regional no país, com mais de 
20 filiais e mais de 10 centros de formação 
aprovados, se tornando uma importante 
referência para todas as empresas que atuam 
no mundo das plataformas aéreas. 

O mercado no Brasil está crescendo 
rapidamente e a IPAF está desenvolvendo 
muitas atividades no mercado para continuar 
crescendo de forma segura. A legislação 
brasileira sobre as plataformas de trabalho 
aéreo será revisada   em breve e o Conselho 
Nacional da IPAF no Brasil, foi convidado 
a participar ativamente no processo 
de mudança e colaborar nas revisões da 
legislação pertinente.

A capacitação dos operadores de PTAs é 
um tema de suma importância para manter a 
segurança na indústria e é, dessa forma, que 
muitas empresas no Brasil já adotaram para 
seus operadores o programa de formação da 
IPAF. Trata-se de um programa certificado 
pela TÜV (Organismo Certificador para 
Qualificação de produtos e serviços) segundo 
a norma ISO 18878, aprovado pelos 
principais fabricantes e por meio do qual são 
treinados mais de 100 mil operadores por 
ano, contando com uma rede de mais de 450 
centros de capacitação no mundo todo.  ■

Regulamentando 
o uso no Brasil

Romina Vanzi é coordenadora de 
operações da IPAF para Iberoamérica.

Jacques Chovghi Iazdi é diretor da JC IAZDI 
Treinamentos, membro instrutor da IPAF.

■  Para mais informações acesse: 
www.ipaf.org ou www.jciazdi.com.br

P or ser um ‘país-continente’, o 
Brasil tem ainda muito por fazer 
em termos de infraestrutura, 

independentemente dos eventos esportivos 
que sediará em 2014 e 2016. Nesse cenário, 
no qual o país se tornou um dos territórios 
com mais construções do planeta, está claro 
que o mercado de plataformas de trabalhos 
aéreos (PTAs) tem um grande futuro pela 
frente (apenas em 2011 foram vendidas 
3.700 unidades), e como um mercado novo, 
o uso desse equipamento foi regulamentado 
apenas em 2007.  
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O mercado dos rompedores 
hidráulicos enfrentou uma etapa 
difícil nos últimos anos e se viu 

afetado pela queda registrada pela demanda 
dessas máquinas e sua baixa comercialização 
em alguns países. Ainda o ambiente é incerto 
com relação ao futuro. Apesar disso, foram 
notados sinais de recuperação e já há os que 
acreditam que, este ano, poderia ser registrada 
uma recuperação. No entanto, também há os 
que veem o mercado com pessimismo. 

Independente de tudo isso, os fabricantes 
não podem deixar de aprimorar os  
equipamentos e, por mais que não se prevê 
nenhum salto tecnológico nessa área, sempre 
são feitas pequenas melhorias, além de 
continuar apostando em novos equipamentos 
e modelos para satisfazer a demanda dos 
clientes, o que vai acompanhado de menores 
preços, maior produtividade e rendimento, 
funcionamento silencioso, entre outros. 

POTENCIALIZANDO A 
DURABILIDADE
A Caterpillar está ampliando seus rompedores 
da Série E e recentemente adicionou os >

Série E foi construída pensando em trabalhos 
duros e de força. Um perfil dianteiro e 
traseiro liso e em curva evita os pontos de 
tensão e transmite a força à parte inferior do 
martelo. Além disso, o H75Es e o H95Es 
apresentam tamanho e forma que permitem 
dobrar a parte inferior do braço carregador 
de uma retroescavadeira, facilitando assim o 
transporte da máquina sem danificar a lança 
e evitando interferir no trânsito.

  MÉDIO PORTE
A Sandvik também conta com um novo 
martelo hidráulico entre seus produtos, o 
BR1533, um equipamento de 870 kg e que 
pode ser montado em equipamentos de 10 a 
20 toneladas. Com um ritmo de 550 a 1.050 
gpm, o novo modelo apresenta também um 
sistema que garante um impacto de energia 
aperfeiçoado em cada golpe, independente 
das flutuações de fluxo hidráulico, o Fixed 
Blow Energy.

O BR1533 conta com um design leve 
e forte, oferecendo uma relação potência-
peso que permite aos usuários aproveitar de 
altos níveis de produtividade em uma ampla 
variedade de trabalhos como demolição, 
reciclagem, pedreiras e outras aplicações 
associadas. Segundo a Sandvik, as principais 
características dos rompedores da companhia 
são a durabilidade e a confiança que oferecem, 
aspectos que estão incorporados no desenho 
do novo BR1533. 

Com um diâmetro de 105 mm, o novo 
modelo garante ótimo desgaste, impacto 

novos modelos: H75Es e H95Es, desenhados 
para retroescavadeiras e escavadeiras de 
pequeno porte. Essa gama de rompedores 
foi totalmente desenhada, desenvolvida e 
fabricada pela companhia. 

Os novos modelos, que oferecem até 1.000 
pés/libra (1.356 J) de energia e entre 840 e 
1.650 golpes por minuto, no caso do H75Es, 
e 1.500 pés-libras (2.034 J) de energia e 
de 700 a 1.260 gpm no caso do H95Es, 
foram feitos para se adaptar à toda a linha 
de retroescavadeiras Cat e as escavadeiras 
hidráulicas 307, 308, 311 e 312.

Para facilitar a configuração dos rompedores 
Caterpillar, a mesma está pré-programada no 
controle de ferramentas das escavadeiras. 
O fluxo de óleo e a pressão são totalmente 
ajustáveis no programa de controle. As horas 
de trabalho reais do martelo podem ser 
gravadas para fins de manutenção de rotina. 
A fácil manutenção e a reconstrução de 
características ajudam a manter baixos os 
custos da máquina durante seu ciclo de vida. 

Ambos os rompedores dispõem de um 
sistema de gás que se mantém constante 
entre os intervalos de serviço. A carcaça da 

Quebrando 
com força

Apesar de que não são 

esperadas grandes 

novidades tecnológicas na 

produção de rompedores 

hidráulicos, as companhias 

estão realizando pequenas 

melhorias e ampliando 

sua oferta com novos 

modelos. Reportagem de 

Cristián Peters. 

A Caterpillar está ampliando a Série E de 
rompedores e recentemente apresentou os novos 
modelos: H75Es (na foto) e H95Es, desenhados para 
retroescavadeiras e escavadeiras de pequeno porte.
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de alto rendimento e durabilidade. Além 
disso, uma válvula de segurança protege o 
martelo de transbordamento hidráulico e o 
sistema de lubrificação Ramlube maximiza a 
lubrificação da ferramenta. 

VOLTANDO AO ESSENCIAL
Centrada no alto rendimento, baixo peso e 
novas funções para um trabalho mais eficaz, a 
Atlas Copco Construction Tools apresentou 
uma variante em sua gama de rompedores 
hidráulicos de tamanho médio: os novos MB 
Essential. Como seu nome indica, a ideia da 
companhia é poder contar com rompedores 
com as funções essenciais para cumprir com 
seus objetivos. É assim como, por exemplo, a 
nova gama suprimiu o kit de proteção contra 
ruídos, o ContiLube II. 

Os rompedores Essential foram desenhados 
para realizar trabalhos duros e pesados. 
A relação potência-peso e a eficácia dessa 
geração de rompedores hidráulicos de 
médio porte da Atlas Copco aumentou 
consideravelmente em comparação a seus 
outros modelos. 

Por ser leve e muito eficaz, pode ser usado 
em uma máquina com menos potência 
hidráulica de entrada e manter o máximo 
rendimento. Isso permite usar máquinas 
portadoras de pequeno porte, o que reduz os 

custos de investimento neste tipo de 
componentes.

PARA EQUIPAMENTOS 
COMPACTOS
Desenhados para serem utilizados 
em carregadeiras compactas e 
em mini e midi escavadeiras da 
companhia, a Bobcat oferece nove 
modelos de rompedores hidráulicos 
da série HB. Desenhados para 
demolição de concreto, abertura 
de valas e trabalhos de escavação 
em geral, os rompedores hidráulicos 
Bobcat contam com uma carcaça de 
desenho cilíndrico, proporcionando um 
melhor acesso a postos de trabalho em 
áreas de espaço reduzido, como estruturas 
internas ou buracos. Os rompedores vêm 
equipados com um protetor especial para as 
mangueiras e acessórios, para evitar danos 
quando são executados trabalhos onde há 
terra ou em lugares estreitos. 

A gama HB (HB280, HB380, HB580, 
HB680, HB880, HB980, HB1180, 
HB1380 e HB2380) possui um sistema 
hidráulico automático com design inovador 
que proporciona maior eficiência e garante 
maior tempo de trabalho sem risco de 
superaquecimento. Além disso, incorporam 
um sistema eficaz de isolamento acústico. 
Os amortecedores superior e inferior isolam 
o martelo hidráulico e os sistemas de 

suspensão que não estão em 
contato com a carcaça exterior 

cilíndrica, reduzindo o ruído e as 
vibrações.
Além disso, os rompedores tem 

um novo design interior, com 
menos partes móveis permitindo 
que possam ser desmontados 

completamente em menos de cinco 
minutos, sem a necessidade de 

ferramentas especiais.

MAIOR PORTE
Enquanto as novidades da Bobcat 
vão acompanhadas de rompedores 
adequados para equipamentos de 

pequeno porte, a Doosan Infracore 
Construction Equipment lançou 
três novos rompedores hidráulicos 
para escavadeiras Doosan de 14 a 

38 toneladas, os DXB100H, DXB170H e 
DXB260H.

O primeiro, com peso de 900 kg e uma 
energia de golpe de 2.350 J, está focado nas 

escavadeiras de até 18 toneladas, modelos 
como DX140LC, DX140LCR, DX160LC, 
DX140W, DX160W e DX170W. 

Por sua vez, desenhado para escavadeiras 
de entre 20 e 28 toneladas, o DXB170H 
tem um peso operacional de 1.620 kg e uma 
energia de 3.400 J. 

Por último, o DXB260H, se adapta a 
equipamentos de 30 a 34 toneladas, como 
as DX300LC e DX340LC. Esse rompedor 
tem um peso operacional de 2.450 kg e uma 
energia de golpe de 5.000 J.

Cabe destacar que a tecnologia DXB, 
garante ao equipamento os efeitos da 
redução nos picos de pressão. 

mento neste tipo de 

AMENTOS 
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O primeiro, com peso de 900
energia de golpe de 2.350 J, está 

escavadeiras de até 18 toneladas
como DX140LC, DX140LCR, D
DX140W, DX160W e DX170W

Por sua vez desenhado para e

A Atlas Copco Construction 
Tools apresentou uma variante 

em sua linha de rompedores 
hidráulicos de médio porte: os 

novos MB Essential. 

A Sandvik também conta com um novo 
martelo hidráulico, o BR1533, um 
equipamento de 870 kg que pode ser montado 
em equipamentos de 10 a 20 toneladas.

A Doosan Infracore Construction Equipment 
lançou três novos rompedores hidráulicos para 
escavadeiras Doosan de 14 a 38 toneladas, os 

DXB100H, DXB170H e DXB260H.

>
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Integrante do seleto time dos três maiores fornecedores de 
equipamentos para construção de estradas e pavimentação do 
mundo, a Terex Roadbuilding Latin America é uma empresa 
focada em conceitos de Qualidade, Tradição e Inovação e sobre
esses pilares constrói uma trajetória que cresce exponencialmente
rumo à otimização de seus produtos e serviços e à constante
satisfação de seus clientes e parceiros.

Dotada de um polo industrial que oferece a melhor tecnologia
internacional, a Terex possui um diferencial extremamente
significativo na relação custo-benefício e na lucratividade das obras. 

A Terex Roadbuilding conta com know-how, redes de serviços,
amplo estoque de peças originais, suporte técnico e distribuidores
em todo o mundo, vantagens que somente quem sabe o que faz 
pode oferecer.

Conheça a completa e avançada linha de produtos Terex
Roadbuilding:

Usinas de Asfalto, Usinas de Concreto, Vibro Acabadoras,
Pavimentadoras de Concreto, Fresadoras, Recicladoras, Usinas
de Micropavimento, Perfiladoras, Caminhões Betoneira e Linha
Completa de Peneiras e Britadores Móveis.

TEREX ROADBUILDING:
PAVIMENTANDO ESTRADAS,
CONSTRUINDO O SEU FUTURO.

Usinas de Asfalto Série Magnum

Vibro Acabadoras

de Asfalto

Recicladoras/

Estabilizadoras

Usinas de

Concreto

Fresadoras de

Pavimento

Pavimentadoras

de Concreto

TEREX ROADBUILDING LATIN AMERICA
Rua Comendador Clemente Cifali, 530 | Distrito Industrial Ritter | Cachoeirinha/RS | Brasil
Fone: +55 (51) 2125 6677 | Fax: +55 (51) 3470 6220 | www.terexrb.com.br
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RENOVAÇÃO 
A JCB renovou cinco modelos de 
rompedores hidráulicos Hammermaster, 
sendo três da linha pesada e dois da linha 
média, os quais contam com características 
como o sistema Auto Stop, para proteger 
os componentes do rompedor contra os 
golpes no vácuo, uma válvula de controle de 
potência, para aumentar a produtividade nos 
modelos pesados e ponteiros de diâmetro 
grande, para um melhor desempenho desde 
o primeiro golpe do martelo.

A gama de rompedores pesados da 
companhia inclui sete modelos desenhados 
para serem usados por máquinas com um 
peso operacional de 10 a 75 toneladas. 
Os três modelos renovados, HM870Q, 
HM1270Q e HM1570Q estão desenhados 
para trabalhar com máquinas de 10 a 28 
toneladas, oferecendo um rendimento até 
31% melhor e um aumento de eficiência 
hidráulica de até 15%. 

O design da carcaça de serviço pesado 

oferece um rompedor mais robusto, ao 
mesmo tempo em que contribui com 
a redução dos níveis de ruído em até 5 
dB(A)-. 

O HM870Q oferece um aumento de 
rendimento de 17,4 kW até 19kW, uma 
redução de 50 kg em peso, até os 800 kg 
e uma melhora de eficiência hidráulica 
de 56%. O HM1270Q melhora seu 
rendimento em 29%, de 19,8 kW até 25,6 
kW, uma redução de peso a 1.200 kg e uma 
eficiência hidráulica de 64%. Por último, o 
HM1570Q alcança os 29,5 kW, com uma 
redução de 100 kg em seu peso, chegando a 
1.500 kg, e sua eficiência hidráulica passou 
de 57% a 67%.

A gama média de rompedores está 
composta, hoje, por quatro modelos para 
seu uso com máquinas de 2 a 12 toneladas. 
Os modelos HM166Q e HM266Q se unem 
aos existentes HM386Q e HM495Q. 

O HM166Q conta com um acréscimo 
de rendimento de 3.8kW a 7.4kW e um 
aumento de eficiência de 27.8%, alcançando 
49%. O nível de ruído foi reduzido 
consideravelmente, passou de 124 dB(A) a 
115 dB(A).

O HM266Q diminuiu 10dB(A), chegando 
a 118 dB(A), reduzindo em grande escala seu 
nível de ruído. Seu rendimento aumentou 
16%, alcançando 8.8kW, enquanto o 
aumento de sua eficiência hidráulica chegou 
a 47%.

MAIS PODER
A coreana Everdigm apresentou a nova 
gama de rompedores EHB, que, segundo 
a empresa, oferecem maior energia de 
impacto, disponível com pesos que variam 
de 80 kg até 6.500 kg para equipamentos de 
700 kg a 110 toneladas. 

As principais características dessa nova 
linha são uma estrutura de soldagem 
mais forte, para dar maior durabilidade, 
um acesso frontal mais amplo para uma 
manutenção mais simples e uma articulação 
giratória para as mangueiras principais.

A Everdigm também anunciou que, 
atualmente, está desenvolvendo um 
multiprocessador para escavadeiras de 13 
toneladas, assim como uma ferramenta 
de corte para equipamentos portadores de 
30 toneladas, para satisfazer a crescente 
demanda de acessórios desse porte.  ■ 

Pelo quarto ano consecutivo a revista 
Demolition & Recycling International, 
publicação pertencente a KHL Group, 
organizará, em associação com a 
European Demolition Asociation, um novo 
Congresso Mundial de Demolição, o qual 
será realizado no dia 1º de novembro em 
Amsterdã, na Holanda.

Uma das principais atrações será a 
exposição de Diana Stil, presidente da 
New Zealand Demolition & Asbestos 
Association e gerente geral da Nikau 
Contractors, empresa que conta com 
sua matriz em Auckland, Nova Zelândia. 

A executiva comentará sobre os 
trabalhos de demolição que atualmente 
estão sendo desenvolvidos em 
Christchurch após o terremoto que 
atingiu a cidade em fevereiro de 2011.

Outros palestrantes que confirmaram 
presença no evento são: Lars 
Sorenson (Brandis A/S), William 
Sinclair (Safedem), Steve Jack (Magnox), 
Andy Dyson (Erith), Stefano Panseri 
(Despe), Dick Green (IndEx) e Patrick 
Frye (da francesa Cardem).
■ Para mais informação visite www.khl.
com/events/ds2012/

O mais poderoso 
dos rompedores 
Bobcat da linha 
HB é o modelo 
HB2380.

O novo HM166Q conta com um aumento de 
rendimento de 3,8 kW a 7,4 kW e 27,8% de 

acréscimo de eficiência, alcançando 49%.
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PORTOS

Mas o mais importante é o grande 
crescimento que se aproxima e que exigirá a 
atualização da infraestrutura dos portos.  

A crise global dos últimos anos tem gerado 
uma mudança na localização dos atuais 
grandes polos de crescimento econômico 
global. Os Estados Unidos e a Europa tem 
perdido parte de seu domínio para países 
emergentes na Ásia e na América Latina. 
O fato será notório no setor de terminais e 
portos e no transporte marítimo. Segundo 
um estudo da empresa Delta Economics, com 
sede em Londres, nos próximos 15 anos o 
comércio global crescerá 98% e os principais 
motores desse crescimento estarão nos países 
em desenvolvimento, principalmente Brasil, 
China, Índia e outras nações da Europa 
Ocidental como a Polônia e a República 
Checa. “O Brasil e o Panamá são os sócios 
de exportação de maior crescimento para 
Ásia e as conexões comerciais entre o Brasil 
e a China não são de um único sentido”, 
informa o documento.

Diante dessas projeções de crescimento, as 
companhias de navegação do mundo têm 
começado a se adaptar frente a um rápido 
aumento no tamanho das embarcações. 
No entanto, devido ao fato de que nos 
últimos anos a economia global se estancou 
temporalmente pela crise econômica de 
2009 e sua recente intensificação na Europa, 
“a indústria, principalmente as empresas 

Os pesquisadores desenvolveram um modelo 
estatístico para prever em que momento 
chegará esse tipo de embarcações à América 
Latina.

O modelo inclui as principais variáveis 
como crescimento econômico regional e 
global do comércio, o tamanho dos navios e 
as particularidades específicas do litoral leste 
e oeste da região. 

“Determinou-se que os navios de 
uma média de 13.000 TEUS chegarão 
regularmente a América do Sul entre os anos 
2016 e 2020”, diz o estudo dos pesquisadores 
Ricardo Sánchez e Daniel Perrotti.

Segundo dados da CEPAL, no ano passado 
os portos latino-americanos movimentaram 
41,3 milhões de TEUS, o que representou 
um aumento de 11,1% em comparação com 
2010. 

>

S ão dois os grandes desafi os que 
hoje enfrentam os portos latino-
americanos, desafi os estes que 

obrigam as instalações a se modernizar 
rapidamente e elevar seus níveis de efi ciência: 
o crescente aumento no tamanho dos navios 
e o crescimento acelerado do comércio global 
e regional.

No atual ritmo de crescimento das 
economias e do comércio da América Latina, 
os portos regionais tem que estar preparados 
para receber as maiores embarcações do 
comércio global do momento, as quais 
podem carregar até 13.000 TEUS (sigla 
em inglês que significa unidade de medida 
equivalente a um contêiner de 20 pés).

Essa é a conclusão de uma pesquisa realizada 
por membros da Comissão Econômica para 
América Latina (CEPAL) com sede no Chile. 

Um desafio 
de profundidade 

A América Latina se prepara 

para a chegada dos navios 

gigantes porta-contêineres. 

Alguns portos avançam 

rapidamente no processo de 

adaptação de sua infraestrutura. 

Reportagem de Jaime Mejía. 

O Porto de Cartagena 
no Caribe colombiano 
é um dos terminais 
mais eficientes da 
América Latina.
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de navegação, estão em uma situação de 
excesso de capacidade que acarretou uma 
forte concorrência de preços”, diz Eric 
Sisco, presidente para a região das Américas 
da APM Terminals, operador global de 
terminais portuários, filial do grupo 
dinamarquês A.P. Moller-Maersk.

Mas na indústria portuária e de transporte 
marítimo, considera-se que a crise e o possível 
excesso de capacidade são temporários. Os 
portos da América Latina estão acelerando o 
passo para se modernizar e alcançar o nível 
dos mais eficientes do mundo. 

A Colômbia, por exemplo, planeja investir 
nos próximos anos mais de US$1 bilhão 
em infraestrutura portuária de acordo 
ao comentado por Juan Miguel Durán, 
superintendente de portos da Colômbia.

OS MAIS 
COMPETITIVOS

Os portos da América Latina 
representam 7% do comércio global, 
medido pelo movimento mundial 
de contêineres. Por outro lado, a 
Ásia representa 60%, a Europa e o 
Mediterrâneo 18,2% e a América do 
Norte 11%. 

Segundo o relatório da CEPAL, que 
abrange informação de 143 portos da 
América Latina e o Caribe, 19,1% da 
operação portuária regional é feita pelo 
Brasil, seguido pelo Panamá (16%) e 
pelo México (10,2%). Nesses países a 
operação portuária cresce a taxas anuais 
de 10% a 20%. Na quarta posição 
aparece o Chile (8,21%), seguido da 
Colômbia (5,16%) e logo da Argentina 
(5,21%), onde o porto de Buenos Aires 
cresceu 17,2% durante 2011.

Mas o ritmo de crescimento é alto. 
De acordo com a própria CEPAL, e 
segundo as cifras de movimento de 
contêineres, os vinte principais portos da 
região cresceram 12,3% em 2011 em 
comparação com 2010. 

Mas esses ritmos não são novos 
na América Latina. Segundo outra 
análise da CEPAL, entre 1990 e 2010, 
o crescimento anual dos portos sul-
americanos foi de 14%, ritmo similar ao 
do Oriente Médio e muito superior ao 
crescimento da Europa (de 8%) e dos 
Estados Unidos (de 5%). 

OS DEZ PRINCIPAIS DA AMÉRICA LATINA  

   MOVIMENTO   
   DE CONTÊINERES  % VARIAÇÃO COM 
 PORTO PAÍS (MILHÕES DE TEUS) 2011 RELAÇÃO A 2010 
1 Colón Panamá 3,3 20
2 Balboa Panamá 3,2 17
3 Santos Brasil 2,9 10
4 Cartagena Colômbia 1,8 17,2
5 Buenos Aires Argentina 1,8 7
6 Manzanillo México 1,7 16,6
7 Kingston  Jamaica 1,7 -7,1
8 Callao  Peru 1,6 20,1
9 Guayaquil Equador 1,4 25,2
10 Freeport Bahamas 1,1 -0,8
Fonte : Cepal    
TEU:unidade para medir carga. Cada contêiner padrão de 40 pés equivale a 2 TEUS

Empresários e governo na Colômbia 
reconhecem, no entanto, que o principal 
obstáculo da competitividade possivelmente 
não está nos portos, mas na infraestrutura 
do país, em geral. Na Colômbia costumam 
dizer que o custo para transportar um 
contêiner da China ao porto colombiano 
de Buenaventura é menor que transportar 
o mesmo contêiner do porto de Bogotá 
ao centro do país. Isso acontece porque 
existem deficiências na rede rodoviária e em 
outras estruturas chaves para o transporte do 
comércio.  

Por essa razão, Durán conta que se busca 
elevar o investimento em infraestrutura 
dos atuais US$3,3 bilhões anuais para 
aproximadamente US$10 bilhões por ano 
durante os próximos anos. 

Alguns portos na Colômbia estão 
avançando com mais velocidade e já estão 
entre os mais competitivos da América 
Latina como é o caso do porto de Cartagena, 
que tem como meta operar 24 horas por dia 
e sete dias por semana. “Portos como o de 
Cartagena já possuem infraestrutura para 
operar a esse ritmo, mais ainda falta que 
toda a rede se adapte incluindo áreas como a 
polícia”, afirma Durán.

PANAMÁ CONSOLIDA SUA 
LIDERANÇA
Os portos do Panamá são considerados uns 
dos mais eficientes do mundo e a localização 
geográfica ajuda muito. Além disso, o país 
mantém um forte plano de investimentos 
para manter essa posição.

De acordo com Rogelio Barsallo Fábrega, >

Através dos portos do Brasil são 
movimentados 19% de toda a carga 

portuária da América Latina.
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disponíveis em 
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Diretor Geral de Portos e Indústrias 
Marítimas Auxiliares da Autoridade 
Marítima do Panamá, está prevista a 
construção de enormes terminais de carga 
(principalmente para contêineres) nas áreas 
de canais do Atlântico e do Pacífico e estuda-
se a possibilidade de um porto de serviços 
variados em Chiriquí  (sudoeste do país, 
próximo à fronteira com a Costa Rica), e 
um porto de cruzeiros na entrada pacífica 
do Canal.

Com relação aos portos em concessão, os 
três principais terminais portuários executam 
na atualidade um plano de ampliação de 
mais de US$490 milhões.

“O Panamá está entre os países mais 
competitivos da América Latina em matéria 
de portos por sua posição geográfica e a 
eficiência e o esforço de investimento de seus 
operadores portuários”, garante Barsallo.

PERU SE PREPARA 
RAPIDAMENTE
O Peru é outro excelente exemplo de 
como a América Latina está se adaptando 
rapidamente às exigências globais de 
infraestrutura portuária.

Peru, além da força proveniente 
do crescimento global, teve um alto 
desempenho em sua própria economia 
com um crescimento anual superior a 
6% na última década, o que acelerou sua 
necessidade de adaptar sua infraestrutura 
portuária, especialmente porque 90% do 
comércio exterior peruano se movimenta 
através dos portos.

De acordo com o vice-almirante Frank 

Boyle Alvarado, presidente do diretório da 
Autoridade Portuária Nacional (APN) do 
Peru, existe uma lacuna entre a infraestrutura 
atual do país e a realmente necessária, mas 
existe um plano em vigor para eliminar 
essa lacuna nos próximos anos. “Estamos 
em um processo que nos levará a alcançar 
a infraestrutura e eficiência dos portos mais 
modernos do mundo durante o período de 
2015-2020”, informa Boyle.

Segundo a APN, o país poderia fechar 
essa lacuna de infraestrutura portuária 
com um investimento de US$6 bilhões até 
2018. Entre os recentes avanços, destaca-
se a modernização do Porto de Callao, 
onde foram feitos investimentos de mais de 
US$761 milhões, destinados principalmente 
ao terminal norte.  ■ 

MAIS DE 30% DOS PORTOS EM CONSTRUÇÃO NA 
COLÔMBIA SÃO PARA CARVÃO

Segundo cifras da Superintendência de Portos e Transportes da Colômbia dos 
83 milhões de toneladas de matérias primas e mercadorias que foram transportadas 
através de portos colombianos até junho de 2012, 48,2% foi de carvão e espera-se 
que essa cifra se duplique no curto e médio prazos, já que 31% dos portos que estão 
em construção atualmente na Colômbia estão desenhados exclusivamente para seu 
transporte.

“A Colômbia conta com grandes reservas carboníferas, pelo menos para mais 
150 anos de produção, apesar disso a infraestrutura para transportar essa produção 
até o litoral não é a mais adequada e são necessárias melhores condições físicas 
para conseguir exportá-la. Além disso, os TLC que foram fechados obrigam o país a 
melhorar sua infraestrutura portuária já que os portos não tem a capacidade suficiente 
para receber navios de grande porte”, garante Luis Alberto Chaves, vice-presidente da 
Alvarado & Düring, empresa de engenharia civil especialista em construção portuária.

Nesse sentido, cabe recordar que a Colômbia teve um crescimento notável no tráfego 
portuário, que levou a um aumento de 12,4% nas toneladas transportadas durante o 
primeiro período de 2012 em comparação com as registradas em 2010.

Dos 83 milhões de toneladas transportadas através dos portos colombianos durante 2012, 
48,2% foram de carvão.

O porto de Buenos Aires tem um 
dos crescimentos mais altos da 
América Latina, 
17,2% em 2011.
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>

Novidades na 
 2012

A nova edição da feira gerou negócios em 

torno de US$580 milhões e foi a de maior 

sucesso em sua história. A CLA cobriu o 

evento de perto.

F oram 54.597 visitantes que estiveram 
presentes na M&T Expo 2012, 
provenientes de mais de 70 países. A 

M&T Expo 2012 – 8ª Feria Internacional 
de Máquinas para a Construção e 6ª 
Feira Internacional de Máquinas para 
Mineração-, foi considerada a maior edição 
de todos os tempos e se transformou em 
uma importante vitrine para lançamentos 

Afonso 
Mamede, 
presidente da 
Sobratema.

A Sany do Brasil vendeu em torno 
de US$25 milhões em equipamentos 

durante a M&T Expo.

  EVENTO 
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e inovações tecnológicas em equipamentos 
para o setor. Além disso, gerou negócios 
de cerca de US$580 milhões, cifra que 
corresponde a aproximadamente 10% do 
total faturado anualmente pelo segmento 
e representa um aumento de 20% em 
comparação com a edição de 2009.

A Case Construction Equipment, 
por exemplo, finalizou a feria com 
aproximadamente 500 pedidos e o Grupo 
Wirtgen ultrapassou em 90% a meta de 

A Ammann expôs uma série de 
compactadores tipo tandem totalmente 
renovada que, segundo a companhia, define 
novos precedentes no que se refere a 
desenho e eficiência. 

A Liebherr, entre muitos outros equipamentos, 
expôs seu guindaste sobre esteiras HS 855.

A New Holland Construction na M&T contou com um imponente stand no qual foram expostos 
equipamentos leves e pesados mais representativos da linha de produtos. 

O LM1445 pertence à nova geração de 
manipuladores telescópicos da New Holland. 

A Romanelli aproveitou a ocasião para lançar 
sua nova linha 2012, entre as novidades 

destaca seu EHR 600 Compact.

A AP255E da Cat é 
uma pavimentadora 
de asfalto compacta 

e extremadamente 
versátil, que exige 

apenas um operador 
e é ideal para obras 
em centros urbanos.

>
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Volvo, Case y Randon presentaron sus nuevas 
retro excavadoras: BL60B, 580 N y RD 406, 
respectivamente. 

>

na feira os novos modelos de 
motoniveladoras e manipuladores 
telescópicos. A GTM Máquinas 

e Equipamentos, distribuidor 
oficial da XCMG, realizou 

negócios por cerca de 
US$2,5 milhões, enquanto 
a Randon Veículos fechou 
a venda de 43 máquinas 

e a Manitowoc vendeu 
13 equipamentos para Odebrecht e uma 
grua automática hidráulica para a Central 
Locadora, empresa que também assinou 

uma carta de intenção que prevê a 
compra de outras dez unidades. 

“Estes exemplos confirmam 

vendas com 500% mais equipamentos 
vendidos com relação a 2009. Por sua 
vez, a New Holland Construction também 
cumpriu com êxito seus objetivos de 
vendas, além de ter lançado e vendido 
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o papel da M&T Expo como gerador 
de negócios para as empresas fabricantes 
e distribuidoras de equipamentos, 
fomentando a concorrência e o 
desenvolvimento econômico-financeiro e 
tecnológico de todo o setor da construção 
e mineração”, afirmou Afonso Mamede, 
presidente da Sobratema – Associação 
Brasileira de Tecnologia para Equipamentos 
e Manutenção, organizadora da feira.  ■

A Liugong esteve presente com um importante 
stand, no qual exibiu a maioria de seus produtos.  

Link-Belt Cranes exibiu 
três guindastes durante o evento: 
o 108 Hylab 5, o RTC-8065 Series II e o HTT-86100.

A Schwing Stetter lançou a nova bomba 
de concreto com lança de distribuição 
Schwing S 43 SX. 
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A cidade é maravilhosa 
e a temporada, de 

bons negócios.

3ª Feira Internacional de Máquinas, Produtos e Serviços para Obras de Infraestrutura

7-9    Novembro de 2012    de quarta a sexta-feira    14h a 21h

R I O C E N T R O    R J
O Rio Infraestrutura se consolida como um importante canal de negócios ao reunir grandes profi ssionais do setor e apresentar a vitrine mais 
completa de máquinas e equipamentos pesados. Um evento que conta com a presença de fabricantes, locadoras, empreiteiras e construtoras 

e oferece o espaço ideal para realizar excelentes negócios com os maiores empreendedores do mercado de infraestrutura do país.

Setores presentes no evento:

Construção e 
Engenharia

Veículos, Máquinas 
e Equipamentos

Transportes e 
Logística

Pavimentação e 
Manutenção de 
Infraestrutura

Ferramenta e 
Acessórios

UMA ONDA DE TRANSFORMAÇÕES CHEGA AO RIO.
GARANTA SEU ESPAÇO NO RIO INFRAESTRUTURA 2012 E FAÇA GRANDES NEGÓCIOS!

Entre em contato com nosso departamento comercial:

Organização e Promoção Instituições de Apoio
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EQUIPAMENTOS

Metrô do México

A maior tuneladora do México, uma 
Robbins EPB (Escudo de Pressão 
Balanceada) de 10,2 metros, 

completou no começo de março um túnel 
de 7,7 quilômetros para a nova linha 12 do 
metrô da Cidade do México, a primeira a ser 
construída na última década.  

Um dos principais desafios do projeto, 
executado pela mexicana ICA, foi a 
localização do túnel, imerso em uma zona 
urbana densamente povoada. A rota que 
a máquina teve que fazer passou a alguns 
metros de uma igreja do século XVI, 
tubulações de esgoto ativas, fundações de 
edifícios e outras estruturas. Além disso, 
o equipamento enfrentou solos muito 
variados, deparando-se com zonas de argila 
aquosa, cascalhos e grandes rochas, entre 
outros materiais.  

Em qualquer trabalho de abertura de 
túneis é fundamental controlar a pressão dos 
solos, para garantir a estabilidade da frente 
de trabalho e para que sejam minimizados os 
deslizamentos de terra na superfície. Dessa 
forma, durante todo o projeto foi realizado 
um monitoramento dos assentamentos em 
tempo real e os grupos de trabalho estiveram 
preocupados em manter a pressão de terra 
durante todo o processo de escavação. 
Os componentes da TBM que inclui um 

Diversos desafi os foram superados pela tuneladora TBM da Robbins para terminar um 

túnel de mais de 7 km da Linha 12 do Metrô da Cidade do México. 

sistema de preenchimento de dois líquidos, 
com concreto de rápido endurecimento 
também ajudaram no processo de reduzir 
os deslizamentos, o que permaneceu dentro 
dos limites de 2 a 5 cm durante todo o 
processo de perfuração.

A máquina foi submetida a um Onsite 
First Time Assembly (OFTA, montada 
pela primeira vez no local de trabalho) 
em um poço localizado na rua. O sistema 
tem a vantagem de que não necessita pré-
montagem, tudo foi levado diretamente ao 
local da obra, onde foi montado. Segundo 
comenta Ron Jelinek, técnico de serviço em 
obra da Robbins, “a montagem aconteceu 
sem problemas e demoramos uns três meses 
até girar a roda de corte e colocar a máquina 
para funcionar”.  

O PROCESSO
Em fevereiro de 2010, a Robbins EPB 
começou os trabalhos e avançou durante 

sete estações previamente construídas com 
o método “cut and cover”, estações que 
mantinham uma distância de 150 a 190 m 
entre uma e outra. Nos momentos em que 
o equipamento passava por cada estação, 
a equipe de trabalho fazia manutenção de 
rotina para que sejam reabertas. Apesar 
das numerosas estações intermediárias e do 
tempo necessário para passar pelas mesmas, 
o período de maior avanço foi de 135 
metros por semana, e deu uma média de 400 
metros ao mês.

Algumas das características da EPB foram 
desenhadas especialmente para resolver 
necessidades específicas do projeto, o que 
permitiu uma maior eficiência na escavação. 
Entre os aspectos mais importantes, foi 
incluído um parafuso sem fim de duas etapas 
com um parafuso sem fim inicial sem eixo 
que permitisse passar por rochas de até 800 
mm de diâmetro. Por sua vez, a articulação 
ativa permitiu que a máquina realizasse 
curvas fechadas de até 250 m de raio sem 
nenhuma deformação de segmentos.  

O túnel da linha 12 tem uma extensão de 
25,4 km e passa através das regiões Tláhuac, 
Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez e 
Álvaro Obregón. A projeção é de que a linha 
transporte, no Distrito Federal do México, 
uma média de 367.000 passageiros por dia, 
o que transforma a rede de trens suburbanos 
na quarta com mais trânsito de pessoas da 
capital.   ■

O equipamento 
terminou a 
escavação 
do túnel em 
março.    

A montagem do equipamento foi 
realizado pela primeira vez in loco e foi 
terminada em pouco mais de três meses. 

A tuneladora, de 10,2 metros de 
diâmetro, foi desenhada com um 

parafuso sem fim de duas etapas. 
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OPINIÃO

Pesquisa 

realizada pela 

associação 

traça um perfi l 

do parque de equipamentos 

mobilizados nos canteiros 

de obras do país, incluindo 

sua idade média e onde 

estão operando.

entre máquinas de movimentação de solo, 
elevação de cargas e pessoas, máquinas para 
concretagem, pavimentação e serviços de 
apoio, entre outros, num valor total de 
R$1,35 trilhão (aproximadamente US$650 
bilhões). “O levantamento constatou que 
pouco mais da metade da amostragem 
pesquisada é composta por equipamentos 
com até cinco anos de vida útil, mas os 
modelos mais antigos também têm uma 
participação relevante nessa frota”.

UNIVERSO
Se a idade média dos equipamentos trouxe 
algumas surpresas na pesquisa, o mesmo não 
se aplica à localização desses equipamentos. 

C onsiderado a “bola da vez” 
no mercado internacional de 
equipamentos de construção, 

devido à forte demanda impulsionada 
por projetos de infraestrutura, o Brasil 
merecia a realização de um estudo sobre o 
perfi l do parque de máquinas mobilizadas 
em seus canteiros de obras. Para suprir 
essa carência, a Sobratema (Associação 
Brasileira de Tecnologia para Equipamentos 
e Manutenção) realizou uma pesquisa sobre 
o assunto com o objetivo de proporcionar 
informação às empresas responsáveis 
pelo cuidado dessas frotas nos serviços de 
manutenção, como fabricantes de peças e 
componentes, distribuidoras, reparadoras, 
retífi cas e outras.

“Trata-se de um trabalho inédito 
no Brasil, que busca compreender o 
perfil do parque de equipamento 
para melhorar a planificação 
das empresas”, afirma Brian 
Nicholson, consultor 
da Sobratema e um dos 
integrantes da equipe 
responsável por essa pesquisa. 
Segundo Nicholson, a pesquisa abrangeu 
um universo de 42.568 equipamentos 
pertencentes aos 185 maiores frotistas 
do país, entre construtoras, locadoras e 
distribuidoras que operam com negócios de 
locação. “Essa amostra corresponde a quase 
10% da frota brasileira, com até 10 anos de 
uso, que avaliamos em torno de 500 mil 
unidades”.

O universo levantado pela pesquisa 
engloba 71 famílias de equipamentos, 

Pelo levantamento da Sobratema, o estado 
com maior concentração da frota, como se 
pode observar no gráfico abaixo, é o Rio 
de Janeiro, totalizando 25,6% do universo 
pesquisado. Em seguida vêm os estados de 
São Paulo (18,2%), Espírito Santo (8,2%), 
Ceará (6,5%) e Bahia (5,1%). “Obviamente 
o Rio de Janeiro é um dos estados brasileiros 
com maior volume de investimentos em 
infraestrutura, mas esse índice apresenta 
certa distorção em função dos investimentos 
no Pré-sal”, pondera Nicholson.

Segundo o consultor, apesar dos 
projetos na área de petróleo consumirem 
equipamentos de construção, como 
guindastes e outros, os mesmos não são 
necessariamente aplicados em obras civis, 
mas sim na montagem de plataformas 
de exploração. “Na área de construção, 
o que tem impactado a distribuição da 
frota são as grandes terraplenagens, como 
a construção de barragens, hidrelétricas e 
outras”. Nesse sentido, a região Amazônica 

apresentaria uma concentração de 
máquinas interessante, por conta da 
construção das hidroelétricas Santo 

Antônio, Jirau e Belo Monte. 
O Ceará e a Bahia, por 
sua vez, destacam-se 
pelas obras portuárias e 

a implantação de usinas 
eólicas.
Para Nicholson, o mais 

importante nesse levantamento é 
que, com essa iniciativa, a Sobratema 

começa a criar mecanismos para a 
melhor compreensão do mercado 
brasileiro de equipamentos. “Quando 

iniciamos a pesquisa do mercado de 
máquinas em 2007, acompanhando 

as vendas no mercado interno, também 
trouxemos dados novos para o setor e hoje 
essa informação é aguardada todo ano pelos 
profissionais com grande expectativa”. ■
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A frota de ALL é uma das mais avançada 
tecnologicamente, melhor mantida e 
diversa na indústria de de equipamentos de 
movimentação de cargas.

MILHARES DE GRUAS E PEÇAS DE 
GRUAS DISPONÍVEIS ONLINE

Aluguel   I   Venda   I   Peças   I   Serviço   I   +1 216-524-6550 

www.allcrane.com

www.craneparts.com

© ALL Erection & Crane Rental Corp., um empregador que oferece igualdade de oportunidades

DESEJA

EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO?

MÁQUINAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO TRANSPORTE

Seu contato direto com compradores e vendedores

Apenas pelo www.kenkiworld.com

Associe-se grátis hoje mesmo
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Pequenos Guindastes…    para Grandes Ideias.

 

Novas Possibilidades de Elevação em 
áreas internas e pequenos espaços.

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

Email: cranes@maedausa.com

OITO MODELOS
• Desde 590 mm de Largura
• Alturas de Elevação de até 22 Metros
• Capacidades de até 6,0 Toneladas Métricas
• Estabilizadores Multiposicionáveis 
• Acionamento a Diesel, Gasolina e Elétrico Procuramos Distribuidores. Entre em Contato.
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BAIXE A ÚLTIMA EDIÇÃO!

 Entregue no mesmo

 instante em qualquer

 parte do mundo

 Pode ser arquivado

Sistema de busca 

 Links para obter mais informação! 
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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 informações de vendas ou locação ligue para 813-247-1963 

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

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

Ampliaram seus serviços para incluir 

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

MANUTENÇÃO DE CELOSIA DE LANÇA E MANUTENÇÃO DE LANÇAS HIDRÁULICAS 

tyler.smith@certifiedboomrepair.com

ESPECIALISTAS 
EM 

MANUTENÇÃO 
DE GUINDASTES 

E LANÇAS

Falamos
Español!

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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