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A América Latina
nos olhos do mundo
América Latina tem deixado de ser uma região esquecido no
contexto mundial. Claramente, o modo com que superou a
crise financeira global, tem feito com que o resto do globo
olhe com interesse os mecanismos de desenvolvimento e políticas
aplicadas nessa região do mundo, atraindo cada vez mais a atenção de
investidores e oportunidades.
Mas ainda falta muito por fazer e não basta superar a crise de boa
maneira, também deve-se melhorar aspectos que até hoje tem sido
deixados de lado, como um maior fortalecimento da infraestrutura.
A criação de redes de infraestrutura viária, aeroportuária, energética,
industrial, imobiliária, de comunicações, esportiva, entre outras,
constituem um elemento central da integração do sistema econômico
e territorial de um país, favorece a competitividade e brinda os
serviços que requer a população.
“O gargalo não é tanto o financiamento como costumava ser. O
gargalo é a capacidade de implementação para desenhar projetos,
para executá-los”, destacou Maurício Cárdenas, diretor da iniciativa
América Latina do Brookings Institution, quem participou do Fórum
Econômico Mundial sobre a América Latina, no Rio de Janeiro,
Brasil, realizado no final de abril.
A América Latina não investe o suficiente. A região destina ao redor
de 2% do PIB à infraestrutura, sendo que na China são investidos
mais de 4%.
s o já que
Não obstante, o panorama pode ser vistoo co
com ot
otimismo
os, em maior ou menor
os diferentes países da região estão dedicados,
utura, tanto por meio de
grau, a corrigir suas deficiências em infraestrutura,
mo exemplo, na presente
investimentos públicos como privados. Como
edição de Construção Latino-Americana é possível comprovar o
so não haja mudanças na
sustentável crescimento que teve o Peru e, caso
política econômica impulsionada pelo novo governo que assumirá em
alguns meses, se manterá.
Da mesma forma se observa que a Bolívia, mesmo um pouco mais
ambém está otimizando
para trás na corrida do desenvolvimento, também
tos no PIB da construção
sua infraestrutura e tem registrado incrementos
ma média anual de 8,5%.
com taxas positivas desde 2004, marcando uma

A

Cristián Peters
Editor Construção Latino-Americana
KHL Group Américas
T. +56-2-8850321 / C. +56-9-77987493
Los Militares 5620, of 909. Las Condes, Santiago,
ntiago, Chile
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a capacidade de
implementação
para desenhar
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executá-los
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propostos por algumas companhias latino-americanas.

MAIO DE 2011
Volume 1, Número 4

Uma publicação do KHL Group

RANKING

Fonte Nova:
Rumo a
Brasil
2014

6

18

A Construção Latino-Americana lançará em outubro seu primeiro
ranking de companhias construtoras da região.

PERU

PAÍS EM FOCO
ENERGIA NUCLEAR

32

CARREGADORES

36

BRITAGEM

40

20

COMPACTOS

Seguindo o ritmo dos últimos nove anos, o Peru projeta uma alta
de 7,5% em sua economia durante este ano.

46

A R E V I S TA D A I N D Ú S T R I A D A C O N S T R U Ç Ã O N A A M É R I C A L AT I N A
CLA 05 2011 Front Cover PTG.indd 1

13/05/2011 12:57:01

Veja a matéria sobre Fonte
Nova na página 52.

PANORAMA ECONÔMICO

27

Uma análise completa da realidade peruana.

16
ELABORADO POR

PERSPECTIVA BOLÍVIA

28

Os investimentos no setor da construção na Bolívia têm crescido
firmemente desde 2004.
www.khl.com
ISSN 2160-4126
© Copyright KHL Group Americas LLC,
2011

PANORAMA ENERGÉTICO

32

Países continuam trabalhando em iniciativas nucleares, enquanto se
instala o debate na região depois do terremoto no Japão.

CAMINHÕES CARREGADORES

36

Todos os direitos reservados. Nenhuma
parte desta revista pode ser reproduzida,
sem o consentimento prévio por escrito.
Construção Latino-Americana se esforça
para garantir que o conteúdo editorial e a
publicidade da revista sejam verdadeiros
e corretos, mas KHL Group Americas
LLC não se responsabiliza por qualquer
falha e as opiniões expressas, nesta
revista, não refletem aquelas da equipe
editorial. A editora também não se
responsabiliza por situações decorrentes
da utilização das informações da revista.
O editor não se responsabiliza nem por
custos ou danos resultantes do material
publicitário não-publicado.
Construção Latino-Americana é
publicada 10 vezes por ano por KHL
Group Américas, LLC 3726 East Ember
Glow Way, Phoenix, AZ 85050, EUA.

Potência, manobrabilidade, rendimento e comodidade são alguns
dos fatores considerados para os novos equipamentos.

ASSINATURA: O preço da assinatura
anual é US$250. Assinaturas gratuitas são
concedidas, sob circulação controlada para
os leitores que preencham o formulário de
assinatura e que se qualifiquem aos nossos
termos de controle. O editor reserva-se
o direito de rejeitar assinaturas para os
leitores não qualificados.

A companhia projeta um forte crescimento na região.

BRITAGEM E PENEIRAMENTO

28

40

Novos produtos, aquisições e aplicações.

EQUIPAMENTOS COMPACTOS

46

Em busca de mais opções de tamanho.

CANTEIRO DE OBRAS

52

36

O novo Fonte Nova será um dos mais importantes palcos para o
Mundial 2014 no Brasil.

EQUIPAMENTOS LIUGONG
EM CONSTRUÇÃO

56
59

Mina Pascua-Lama entrará em funcionamento em 2013.

46
TENDÊNCIAS CONSERTOS

60

Ferramentas portáteis para conserto de equipamentos na obra.

MEMBRO DA

TENDÊNCIAS CIMENTO

63

Pavimento permeável, um novo produto no combate às inundações.

ASSINATURA

64

Como assinar a Construção Latino-Americana.

CLASSIFICADOS

65

56

Maio de 2011 Construção Latino-Americana 5

NOTÍCIAS
EM DESTAQUE
HONDURAS Logo de
três meses de negociações
foi fechado o convênio para
a construção da primeira
fase de Patuca III, represa
localizada em Olancho, a
220 km a leste da capital,
Tegucigalpa.
Roberto Martínez,
gerente da Empresa
Nacional Energía
Eléctrica, Enee, destacou
que “o convênio foi
fechado na presença de
representantes da empresa
Shino-Hidro, Chan Chingteng e que a cerimônia
oficial do transcendental
projeto está marcada para
o próximo dia 16 de maio”,
dizia a matéria da página
Laprensa.hn.
O investimento nesta
primeira fase será
destinado à criação de um
túnel para desviar o leito
do rio Patuca, a instalação
dos acampamentos para o
pessoal e o melhoramento
das vias rurais de acesso à
área onde será construída
a hidrelétrica.

O Banco de Desenvolvimento da
América Latina (CAF) organizou o
seminário internacional de túneis
de estradas.

65ª Reunião
do Conselho
Diretivo da FIIC
ncabeçados
pelo presidente,
Martín Carriquiry,
representantes dos 18 países
integrantes da Federação
Interamericana da Indústria da
Construção (FIIC) se reuniram
em Playa del Carmen,
Quintana Roo, no México
para celebrar a 65ª Reunião do
Conselho Diretivo.
Dois temas caracterizaram
a agenda de trabalho de este
evento: a inovação, como um
processo inerente às atividades
próprias dos industriais do
setor, e a sustentabilidade,
como uma responsabilidade

E

dos construtores latinoamericanos na execução da
obra pública, privada e social
que realizam.
Carriquiry aproveitou
as jornadas do encontro
para fazer referência à crise
econômica mundial que
afetou de forma e grau
diferente a cada um dos
países membros da federação.
“Desde 2010, a indústria da
construção mostrou provas
de sua recuperação, e por
mais que existiram países
que registraram crescimentos
próximos a 9% nesse tema,
ainda existem nações que

O Conselho diretivo da FIIC se
reuniu em Playa del Carmen, no
México.

estão lutando para superar os
estragos da crise”, afirmou.
A FIIC é uma das entidades
de construtores mais
importantes do mundo e conta
com 35 mil empresas afiliadas,
que geram ao redor de 20
milhões de empregos diretos
ao ano, com uma participação
média do fator infraestrutura
que alcança 6% do PIB dos 18
países membros.

Túneis como opção
viária para a integração
Com o objetivo de ampliar
e atualizar os conhecimentos
do pessoal técnico do setor
de transporte na Bolívia nas
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áreas de desenho, construção
e operação de túneis, o
banco de desenvolvimento
da América Latina (CAF)
organizou o seminário
internacional sobre túneis de
estradas, com a participação
de seis especialistas do Chile,
Colômbia, Espanha e Peru.
“O CAF busca fortalecer
as capacidades locais em
todas as áreas da construção
de infraestrutura viária,
acompanhando cada
projeto, não apenas com
recursos econômicos, como
também com a geração de
conhecimento, aplicação de
novas práticas, intercâmbio
de experiências internacionais
e incorporação da tecnologia

adequada, procurando antes
de tudo a sustentabilidade
técnica, econômica e
ambiental das obras”, afirmou
o diretor representante da
instituição na Bolívia, Emílio
Uquillas.
No seminário, os especialistas
compartilharam conceitos
e técnicas sobre desenho e
construção de túneis e os
temas giraram em torno de:
critérios de desenho sobre
instalações de segurança em
túneis de estradas no Chile e
no Peru, impacto de detonação
de rochas na construção
de projetos subterrâneos e
critérios para conseguir a
eficiência energética em túneis
de estradas.

NOTÍCIAS

SalfaCorp aumenta
os lucros em 60%

EM DESTAQUE
CHILE Um informe
realizado pela revista fDi
Magazine, pertencente
ao grupo Financial Times,
coloca a chilena Santiago
como a capital que
atraiu mais projetos de
investimento estrangeiro,
somando 84, o que implica
em um investimento de
capital de mais de 100
milhões de dólares.
A revista classifica
Santiago como uma cidade
do futuro para a América
Latina.
No mesmo ranking,
aparece em segundo
lugar Lima, seguida por
Monterrey e Bogotá.
Também tiveram destaque
São José (Costa Rica) e São
Paulo (Brasil).
PANAMÁ O bom
comportamento da indústria
da construção nos primeiros
meses de 2011 tem levado
a Câmara Panamenha
da Construção (Capac) a
melhorar a perspectiva de
crescimento anual de 12,5
% a 15%. Dessa forma,
o PIB do setor giraria em
torno de 1,4 bilhões de
dólares. Ao que parece,
essa tendência poderia ser
mantida. Até fevereiro, o
valor das obras aprovadas
se elevou 41,1% ao passar
de 141,2 bilhões de dólares
para 199,3 bilhões.

A construtora chilena
registrou ganhos de 3,5
bilhões de pesos chilenos (7,5
milhões de dólares) durante
o primeiro trimestre do ano,
um incremento de 60%
com relação aos benefícios
alcançados no mesmo período
de 2010, quando chegaram
a 2,2 bilhões de pesos (4,7
milhões de dólares).
No entanto, os lucros
totalizaram 169,7 bilhões
de pesos (364 milhões de
dólares) até março de 2011,
um incremento de 40,4% em
comparação com o mesmo
período do ano passado.
A empresa está em
pleno crescimento e
com altas expectativas de
desenvolvimento tanto no
Chile, como Peru, Colômbia,
Costa Rica, Panamá e
Honduras. Segundo afirmou
o gerente geral da empresa,
Francisco Garcés Jordán,
“este ano vamos investir algo
próximo a 500 milhões de
dólares: entre 350 milhões
de dólares e 370 milhões de
dólares que são próprios do
crescimento orgânico, e cerca
de 150 milhões para aquisições

de empresas”.
A SalfaCorp acaba de
comprar a empresa Tecsa, o
que implica em um desembolso
de 38,1 milhões de dólares. “A
Tecsa tem duas empresas com
muita experiência – Geovita
e Fe Grande- na área do
desenvolvimento de túneis
e grandes terraplanagens
na mineração, que são
especialidades construtivas que
a SalfaCorp está desenvolvendo
com força há algum tempo.
Com essa aquisição estamos
conseguindo acelerar nosso
amadurecimento nessas áreas
específicas”, disse o executivo.

AGENDA
MAIO
24-29 / Construcción y
Expodiseño
Bogotá, Colômbia
www.expoconstruccion
yexpodiseno.com
26-28 / Habitat Expo 2011
México DF, México
www.habitatexpo.com
31-4 JUNHO / Batimat
Expovivienda
Buenos Aires, Argentina
www.batev.com.ar
JUNHO
7 / ESTA
Amsterdam, Holanda
www.khl.com/events/
esta2011/

Um dos principais projetos dos quais participa a SalfaCorp, é o
arranha-céu Costanera Center, no Chile.

BRASIL OTIMIZA SISTEMA AEROPORTUÁRIO
Importantes investimentos são os que o Brasil está estudando atualmente para melhorar o sistema de
transporte aéreo centrado nos próximos eventos esportivos que abrigará o país nos próximos anos.
Entre as iniciativas que o Governo Federal planeja está a concessão de cinco obras aeroportuárias que
precisarão de um investimento estimado de 4 bilhões de reais (2,5 bilhões de dólares).
As convocações das licitações para os aeroportos de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, estavam
previstas para o início de maio, enquanto a concessão de Brasília deveria ser lançada no final do mês.
No entanto, as concorrências para o aeroporto de Confins, em Belo
Horizonte, e o terminal do Galeão, no Rio de Janeiro, deverão ser
lançadas no final de junho ou começo de julho.
Cabe destacar que segundo um estudo realizado pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada, nove dos 13 aeroportos que
deveriam ser modernizados não estarão prontos a tempo para o
evento.
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NOTÍCIAS

A companhia construiu 11
centrais hidrelétricas no
exterior e 16 no México com
uma capacidade instalada de
12.547 MW.

EM DESTAQUE
PARAGUAI O país
apresentou um dos
indicadores financeiros mais
sadios, se comparado com
os outros países da região
latino-americana no período
compreendido entre junho
e dezembro de 2010, de
acordo com um estudo de
estabilidade e stress test do
sistema financeiro elaborado
pelo Banco Central do
Paraguai (BCP).
O informe destaca, por
um lado, o nível dos ativos
considerados de risco do
sistema financeiro local, que
no segundo semestre do ano
foi 15,7%, sendo 15% a
média do sistema na região
latino-americana.
A média do Brasil foi a
mais alta (18%), seguido da
Argentina (17%) e Uruguai
(16,5%).
BOLÍVIA A estatal
Yacimientos Petrolíferos
Fiscais de Bolívia (YPFB)
convidou 35 empresas
estrangeiras a participar
da licitação para construir
uma usina separadora de
líquidos do gás que exporta à
Argentina.
Espera-se que a usina, que
terá capacidade de produzir
2.087 barris de gasolina
por dia e 2.030 toneladas
métricas por dia de etanol,
comece a funcionar em 2014.

Mexicana ICA
busca maior
expansão na
América Latina
A ICA, a maior construtora
do México, anunciou seu
interesse em conseguir uma
grande expansão na América
Latina para aproveitar o forte
crescimento econômico de
alguns países da região.
A companhia ganhou
recentemente um contrato
de 67 milhões de dólares na
Colômbia para a construção de
um túnel de águas residuais,
assim como outro no Panamá,
por 238 milhões de dólares,
para a ampliação de uma
avenida. Ambas as obras serão
realizadas em conjunto com
parceiros locais.
“Estamos vendo países e
economias mais estáveis na

Colômbia, Panamá e Peru
(...) Pensamos que são bons
lugares para nos estabelecer e
levar nossa experiência”, disse
o diretor geral adjunto da
construtora, Alonso Quintana.
O executivo agregou que
poderiam participar de mais
projetos na região como na
construção de vias expressas,
hidrelétricas e sistemas de
transporte coletivo.
A ICA, que possui a sede na
cidade do México, também
anunciou que no primeiro
trimestre entrou em uma
associação para construir
moradias no Peru, em um
projeto denominado Los
Portales.

AGENDA
7-9 / International Rental
Exhibition (IRE)
Amsterdã, Holanda
www.IREshow.com
8 / European Rental Awards
Amsterdã, Holanda
www.khl.com/events/
era2011/
AGOSTO
10-13 / M&T Peças e
Serviços
São Paulo, Brasil
www.mtexpops.com.br
17-20 / Construir Bahia
2011
Salvador, Brasil
www.feiraconstruir.com.br
31-2 / Concrete Show 2011
São Paulo, Brasil
www.concreteshow.com.br
SETEMBRO
1-4 / ExpoFerretera 2011
Buenos Aires, Argentina
www.expoferretera.com.ar

Graña y Montero ganham
licitação da Sal Lobos
A empresa peruana Graña y
Montero ganhou a licitação
para o transporte e carga da
operação que a empresa Sal
Lobos mantém na sua mina na
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Região de Tarapacá, no Chile.
Por meio da GyM Minería
S.A., a empresa será responsável
pelo “carregamento de material
desde as jazidas de sal até a
usina de processamento , as
passagens internas de material e
a operação da usina”, segundo
publicou a empresa.
O contrato começou a vigorar
desde o dia 1 de abril e terá
uma vigência de 45 meses.
A Graña y Montero presta
serviços de “contract mining”,
construção e montagem para
A Sal Lobos busca aumentar a
produção em dois milhões de
toneladas.

diversas jazidas mineiras no
Peru.
Cabe destacar que a Graña y
Montero manifestou interesse
em crescer em mercados fora
do Peru. Inclusive, durante
2010, a companhia adquiriu
duas empresas, uma delas
foi a Companhia Americana
de Multiserviços (CAM), do
Grupo Endesa.
Ao mesmo tempo que
instalou um escritório no
Chile, a empresa demostrou
a intenção de investir 200
milhões de dólares e está
interessada em diferentes áreas
de infraestrutura, como as
concessões.

NOTÍCIAS

Sigdo Koppers contempla investimentos
de US$ 300 milhões em 2011
A empresa chilena Sigdo
Koppers anunciou um plano
de investimentos de 300
milhões de dólares este ano,
dos quais aproximadamente
50% serão destinados ao
desenvolvimento de suas filiais,
enquanto a outra metade em
investimentos financeiros.
“As positivas perspectivas
de nossas empresas, tanto
no âmbito industrial, de
serviços e comercial, junto aos

investimentos de longo prazo
que estamos materializando,
nos permitem olhar com muito
otimismo este 2011 e o futuro
em geral”, disse o presidente
executivo da Sigdo Koppers,
Juan Eduardo Errázuriz.
Entre as iniciativas está o

projeto petroquímico, que
por meio de sua filial Enaex
se prepara para desenvolver
no Peru, em conjunto com o
Grupo Brescia, e que prevê um
investimento total da ordem de
800 milhões de dólares.
Da mesma forma, a

A Sigdo Koppers (SK)
é um dos principais
grupos empresariais
do Chile.

EM DESTAQUE
PERU A cidade perdida
dos Incas, Machu Picchu,
foi incluída na lista das
dez construções mais
representativas do mundo
feitas pelo homem, elaborada
pelo guia de viagens
internacional Lonely Planet,
publicação que ressalta os
palácios, banheiros e templos
existentes na região.
A Lonely Planet indica que
Machu Picchu foi redescoberta
em 1911 e acredita-se que a
edificação começou ao redor de
1440. “Sua construção foi em
parte sem argamassa e sua
montagem exata não permite
se quer um cartão de crédito
entre ela”, afirma.
Também aparecem na
lista o Taj Mahal na Índia; as
pirâmides de Giza, no Egito; a
Grande Muralha, na China; a
torre Eiffel, na França; o edifício
Chrysler, nos Estados Unidos;
a torre relógio do palácio de
Westminster, na Inglaterra.
Além desses, estão incluídos
o monte Rushmore, nos
Estados Unidos; o monumento
megalítico Stonehenge, na
Inglaterra; e o templo de
Angkor Wat, no Camboja.

companhia também contempla
um importante plano de
investimentos de 26 milhões
de dólares para projetos em
Puerto Ventanas e sua filial
Ferrocarriles del Pacífico.
Outra das iniciativas na
carteira do conglomerado é
a construção de uma fábrica
de fogões e refrigeradores
frost-free no setor industrial
de Rosario, na Argentina,
por meio da Gafa, marca de
eletrodomésticos representada
pela CTI. Após um
investimento de 30 milhões
de dólares, a companhia prevê
começar a produzir no início
de 2012, com uma projeção
anual de 100 mil unidades
de fogões e de 350 mil
refrigeradores.

Plano costarriquenho de
transporte para 2033
O Ministério de Obras
Públicas e Transportes
(MOPT) da Costa Rica planeja
investir 250 bilhões de colones
(o equivalente a 503 milhões
de dólares) no seu plano
nacional de transporte para
2033.
Segundo informou o diário
Business News America, o
projeto abrange a ampliação para
quatro canais do trecho CañasLiberia da rota Interamericana
Norte, com um orçamento de
53 milhões de dólares.
O MOPT utilizará cerca de
54 milhões de dólares para
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Muitos dos trabalhos estarão
voltados a reparação e
pavimentação da rede viária
nacional.

trabalhos voltados à reparação
e pavimentação da rede viária
nacional dentro dos próximos
três anos, segundo informação
publicada na página web da
Presidência.
O programa 2033 do
Ministério utilizará 35 milhões
de dólares para pontes,
incluindo a construção de 32
pontes pequenas, em conjunto
com a construção e o reforço de
estruturas de maior tamanho.

Cerca de 25 milhões de
dólares serão investidos em
melhorias em 2.782 km de vias
rurais.
O programa 2033 também
inclui o terminal de contêineres
de Moín de 992 milhões
de dólares e a ampliação do
Aeroporto Daniel Oduber
por 35 milhões de dólares,
obras que também estão
incluídas no plano nacional de
desenvolvimento do governo.

JÁ VEM COM VALENTIA
NAS QUATRO RODAS!

Minicarregadeira TSR-50:
a família de Compactos Terex®
não pára de crescer
Para saber mais, acesse o nosso site:

www.terex.com.br
Ou ligue:

0800 602 5600

A minicarregadeira de rodas TSR-50 tem a força, a durabilidade
e a confiabilidade que consagraram a Terex como fabricante
de equipamentos de grande porte. Tem braços carregadores
robustos, chassi resistente e uma grande distância livre do solo,
o que lhe permite trabalhar em terrenos macios, irregulares e
inclinados, onde outras máquinas não conseguem. Ela é muito
fácil de operar através de joysticks, e o operador trabalha com
todo o conforto na sua cabine ergonômica. Além disso, para
aumentar a produtividade, a TSR-50 pode vir com opção de duas
velocidades. Venha conhecer esta nova estrela da família de
compactos Terex®.

COMPACTOS TEREX®
ENORMES OPORTUNIDADES

Copyright Terex Corporation 2011 Terex é uma marca comercial registrada da Terex Corporation nos Estados Unidos da América e em muitos outros países

MUNDO
EM DESTAQUE
EUROZONA Segundo
dados do Gabinete de
Estatísticas da União
Europeia, Eurostat, o setor
da construção na zona
euro registrou em fevereiro
um aumento interanual na
produção de 3,5%, apesar da
queda de 31,3% na Espanha,
a maior entre todos os países
analisados.
A produção da construção,
em total, da União Europeia
(UE) durante fevereiro
aumentou 0,7% com relação
a janeiro, quando subiu
1%, ao mesmo tempo que
cresceu 2,9% anual. Em
comparação ao mês anterior,
os maiores incrementos da
produção se registraram no
Reino Unido (8,2%), Portugal
(4,3%) e Alemanha (3,4%),
enquanto as quedas mais
significativas correspondem
à Eslovênia (-7,9%) e
Eslováquia (-3,8%).
Os maiores aumentos
da atividade no setor da
construção em termos
anuais foram registrados
na Alemanha (56,3%),
Polônia (21,3%) e Países
Baixos (15,4%), enquanto
os decréscimos de maior
destaque foram os da
Espanha (-31,3%), Eslovênia
(-20%) e Bulgária (-13,6%).
ESTADOS UNIDOS
Continuam as boas notícias
para o mercado norteamericano. O nível de gasto no
setor de construção cresceu
em março, ultrapassando as
projeções. O indicador subiu
1,4% até os 768,9 bilhões
de dólares, depois de uma
queda revisada de 2,4% em
fevereiro.
A cifra superou a estimativa
do mercado que esperava um
crescimento mais modesto
próximo a 0,4%.

Moody’s projeta
melhoras para o
setor da construção

O

setor de engenharia
e construção, em
geral tem superado,
em boas condições, a recessão
e pode esperar uma melhoria
em seus principais indicadores,
segundo um informe
difundido pela agência de
classificação Moody´s.
O estudo “Companhias
de engenharia e construção,
o aumento da nova
atividade mostra melhora
dos fundamentos” analisa
sete empresas, que não são

citadas e estão em sua maioria
situadas nos Estados Unidos.
Cinco dessas empresas
“experimentaram avanços,
melhorias de suas previsões,
ou ambos” desde setembro de
2008, indica a agência.
O autor do texto, o analista
Darren Kirk, explicou por
meio de um comunicado
que “com um aumento da
atividade, os pedidos atrasados
do setor estão aumentando,
o que deveria permitir que os
lucros também aumentem”, até
um máximo de 10% em 2011,
segundo estimativas.
“Apesar que os persistentes
efeitos da recessão poderiam
frear o ritmo de crescimento, o
setor parece ter passado o atual

ciclo muito bem, evitando os
problemas financeiros sofridos
em crises anteriores”, agregou
Kirk.
O informe publicou
também que as chaves dessa
situação saudável do setor
são os disciplinados testes
de apresentação de ofertas, a
sólida execução de projetos e
os balanços bem
n
capitalizados.

CHINA CONSTRUIRÁ 36 MILHÕES DE
MORADIAS ATÉ 2015
Como parte do 12º plano quinquenal (2010-2015), o governo
chinês prometeu, no começo deste ano construir 10 milhões de
unidades de moradia em 2011 e 36 milhões no total até 2015.
Com esse objetivo em mente, as autoridades do país ordenaram
às empresas estatais, subordinadas ao governo central a
participar ativamente na construção de casas econômicas como
parte do esforço nacional.
A Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Propriedade
do Estado (CSAAPE) informou que as 121 empresas estatais
centrais do país especializadas em análise, projeto e engenharia
devem estimular os investimentos para a construção de casas de
baixos custos e considerar essa tarefa como uma parte chave do
cumprimento de sua responsabilidade social corporativa.
O organismo também indicou que tudo deve ser feito sob o
princípio da “qualidade primeiro”, exigindo o uso de materiais de
construção de alta qualidade e econômicos, assim como também
promover a utilização de novos tipos de materiais eficientes que
fomentem a economia de energia.
Apesar de que os persistentes
efeitos da recessão poderiam
frear o ritmo de crescimento, o
setor parece ter passado o atual
ciclo bastante bem.
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Apenas este ano, o país asiático
espera construir 10 milhões de
casas.

MUNDO

Primeiro orçamento de
reconstrução do Japão
elevará o PIB em 0,6%

O primeiro orçamento de
reconstrução beira os
49 bilhões de dólares.

EM DESTAQUE
EDIFÍCIOS VERDES Uma
equipe de cientistas espanhóis
sugeriu a possibilidade de
transformar os edifícios em
verdadeiras “esponjas” para
limpar as cidades da poluição.
A maneira de conseguir esse
objetivo, é por meio do uso
de uma cerâmica que teria
a capacidade de purificar o
ar, a qual é composta por
uma substância chamada
OFFNOx e que funciona
gerando uma reação química
com os gases que estão
presentes na atmosfera e é
capaz de eliminar os óxidos
de nitrogênio contaminantes
do ar, por meio de oxidação
fotocatalítica.
ITÁLIA Mais de 100
mil visitantes estiveram
presentes na nova versão da
Samoter.
O evento, que foi realizado
do dia 2 ao 6 de março em
Verona, na Itália, atraiu mais
de 900 expositores de 37
países. Entre as empresas
que exibiram produtos na
feira, 29% tinham base
fora do país, enquanto que
12% dos visitantes eram
estrangeiros.

O primeiro orçamento
extraordinário para a
reconstrução do Japão, de
quatro trilhões de ienes (cerca
de 49 bilhões de dólares),
poderia impulsionar o Produto
Interno Bruto do país em
0,6% este ano fiscal, declarou
o governo, o que poderia
compensar de maneira parcial
os danos ao crescimento
econômico provocados pelo
terremoto e tsunami de 11 de
março de 2011.
O orçamento de emergência
se centra em projetos de
obras públicas, remoção de
escombros e recuperação da
infraestrutura perdida com a
tragédia.

Do total, 600 bilhões de ienes
(7,4 bilhões de dólares) serão
para empréstimos vinculados ao
desastre. O montante restante
será somado diretamente ao
componente de demanda
pública do PIB, explicou o
gabinete.
Também espera-se que o
orçamento adicional crie
aproximadamente 200 mil
empregos.
O PIB do Japão no ano fiscal
2009/2010 alcançou em
termos nominais 474 trilhões
de ienes (5,8 trilhões de
dólares).
O governo estimou em
dezembro que o PIB cresceria
um 1,5% real no ano fiscal

2011/2012, que começou
no dia 1 de abril, apesar que
espera-se que o Banco do Japão
reduza essa projeção a entre
0,5% e 1,0%. Esta cifra estaria
quase em linha com a previsão
média de 0,7% dos analistas
entrevistados pela Reuters
durante abril.
O governo ainda não disse
quanto espera que o PIB seja
reduzido devido ao desastre,
mas estima que o prejuízo
material poderia ultrapassar
os 300 bilhões de dólares,
transformando o desastre
natural no mais caro do
mundo, sendo que está previsto
mais planos de gastos para
n
financiar a reconstrução.

Projeto para construir túnel
sob o rio Tâmisa
O grupo alemão Hochtief é
o responsável, em consórcio
com J.Murphy & Sons, pela
construção de um túnel que
passará sob o rio Tâmisa,
em Londres, projeto que
demandará investimentos
de220 milhões de euros (cerca
de 327 milhões de dólares).
Trata-se de um trecho de oito
quilômetros de comprimento
do Crossrail, uma nova
conexão ferroviária subterrânea
de 118 quilômetros de
longitude, desde Maidenhead
e Heathrow no Oeste, até
Shenfield e Abbey Wood
no Leste, através de 21
quilômetros de novos túneis
gêmeos sob o centro de
Londres.
Esta conexão aumentará

a capacidade de transporte
ferroviário da capital inglesa
em 10%, permitindo a
revitalização da capital,
ajudando a garantir a
posição de Londres como
centro financeiro mundial
e diminuindo o tempo de
viagem pela cidade.

É importante lembrar que,
no final do ano passado,
Ferrovial e FCC, além de ACS
(controladora de Hochtief ), se
transformaram nas responsáveis
pelas obras de construção do
túnel ferroviário, que exigirá
um investimento total de 1,2
bilhões de libras (cerca de 1,8
n
bilhões de dólares).

Esta conexão incrementará a capacidade de transporte ferroviário da
capital inglesa em 10%.
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MERCADO
EM DESTAQUE
CATERPILLAR A
companhia multiplicou por
cinco os lucros trimestrais
e melhorou suas previsões
anuais, graças à forte
demanda por escavadeiras
e outros equipamentos
pesados. Durante o primeiro
trimestre de 2011 registrou
lucros de cerca de 1,2
bilhões de dólares, o que
implica uma alta de 427%
em comparação com os 233
milhões de dólares obtidos
no mesmo período do ano
anterior, superando assim as
estimativas dos analistas.
As vendas aumentaram
57,2% e alcançaram 12,9
bilhões de dólares.
Não obstante, a Caterpillar
advertiu que as consequências
do terremoto no Japão, que
tem dificultado a cadeia de
fornecimento, pesará sobre
seus resultados. A companhia
espera uma queda em suas
vendas de 300 milhões de
dólares e de 100 milhões
de dólares em sua lucros de
operação.

Atlas Copco
complementa
linha de
tesouras de
demolição

C

om a nova tesoura
de demolição CC
4700 para máquinas
com capacidades entre 45 e
65 toneladas, a Atlas Copco
completa sua linha com um
novo tamanho. Com um
sistema de duas mandíbulas
móveis e dois cilindros de
elevação, o novo equipamento
oferece uma elevada e constante
capacidade de demolição
durante todo o processo de
fechamento. É a combinação
de uma mandíbula simples e de
lâmina dupla que oferece uma
grande estabilidade, inclusive

com cargas extremas. Para a
CC 4700 estão disponíveis as
mandíbulas universais (versão
U) e as de corte de aço
(versão S).
As mandíbulas da tesoura
estão acopladas de forma
estável sobre uma cavilha
central principal. Os tempos
de montagem para substituir
as mandíbulas são reduzidos
em 75% comparativamente ao
alojamento em separado. Ambas
as mandíbulas podem ser
montadas e desmontadas como
uma só unidade, uma vez que
o CAPS, o sistema de engate e

EMPRESAS SE ASSOCIAM PARA CONSTRUÇÕES
SUSTENTÁVEIS NA ARGENTINA
A Emprendimentos & Inversiones Edivisa Argentina associou-se com a italiana Italmex
Termoconstrucciones, com o objetivo de incorporar os últimos avanços em tecnologia construtiva
para obter eficiência energética por meio do uso de materiais aprovados pelo Comitê Europeu da
Construção.
A aliança compreende a construção integral e sustentável do edifício de 18.000 m2 chamado
Luján Centro Internacional de Negócios e Turismo (do qual a empresa argentina é administrador
creditício), e o desenvolvimento comercial exclusivo para Argentina e Chile de sistemas construtivos
habitacionais sustentáveis. Com o início das obras do Centro, a
Italmex instalará uma usina de produção de concreto celular
leve térmico, isolante, impermeável, antissísmico, não
acústico e de grande resistência à
inflamável, acúst
compressão.
Da mesma forma, o projeto incluirá também
central térmica própria que autouma ce
abastecerá de energia limpa o
abast
empreendimento e fornecerá iluminação
emp
à base de energia solar para as
adjacências públicas do edifício.
adja
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de posicionamento, une as duas
mesmo depois da remoção.
É possível efetuar a
substituição das mandíbulas no
próprio local da obra, deixando
para trás a necessidade de
transportar as máquinas a uma
oficina mecânica. O prático
conceito de peças de desgaste
também economiza tempo: as
cremalheiras de trituração e
as lâminas de corte podem ser
facilmente invertidas no local da
obra, bem como substituídas.
“É notório o fato de cerca de
dois terços dos custos de serviço
de um equipamento acessório
estarem ligados a fatores como
energia, custos operacionais,
assistência e manutenção e
apenas um terço estar ligados
a custos de investimento”,
acrescenta Wolfgang Hohn,
diretor da linha de produtos
Silent Demolition Tools.
“Com o modelo CC 4700
temos em conta estes custos
n
complementares”.

MERCADO

O papel da JCB no Haiti
Uma pequena frota de
máquinas JCB está tendo
um papel importante na
reconstrução do Haiti, país
devastado pelo terremoto de 12
de janeiro de 2010.
A organização beneficente
internacional Oxfam adquiriu
duas escavadeiras JCB e uma
carregadeira sobre rodas e doou
à organização sem fins lucrativos
Disaster Waste Recovery, que
está participando nos trabalhos

de retirada de escombros e a
reciclagem desses materiais na
capital, Porto Príncipe.
Depois de uma licitação
da qual participaram
importantes fabricantes, a
JCB incluiu adicionalmente
um martelo JCB HM1560Q
Hammermaster e um acessório
multiprocessador JCB
MP200U para a utilização com
a JS220XD e um martelo JCB
HM860Q para a JS145W.
A JCB também facilitou
um curso de formação de
operadores no Haiti.
É importante lembrar que após
o terremoto, o presidente da JCB,
Sir Anthony Bamford, doou duas
retrocarregadeiras JCB 3CX para
ajudar nos trabalhos de resgate.
O programa de
desenvolvimento das Nações
Unidas estima em 200 mil os
edifícios derrubados em Porto
Príncipe, o que acumulou 10
milhões de m3 de escombros,
dos quais foram retirados até o
n
momento apenas 20%.

Holcim concretiza presença
A fabricante de cimento e
outros materiais de construção,
Holcim, voltou aos resultados
positivos no primeiro trimestre
do ano, obtendo um lucro
líquido de 10 milhões de
francos suíços (cerca de 11,6
milhões de dólares), o que
contrasta com os 68 milhões

de francos (equivalente a 78,9
milhões de dólares) que perdeu
no mesmo período de 2010.
Analisando seus resultados, a
Holcim indica que o contexto
econômico e a demanda
de materiais de construção
continuaram crescendo nos
primeiros três meses de 2011
na Ásia e América Latina.
A evolução dos negócios é
particularmente positiva no
Brasil, onde “a construção se
mantém como um pilar da
economia e os investimentos
públicos e privados, assim
como a construção de projetos
relacionados com a Copa do
Mundo de 2014 tem reforçado
a demanda”, informa a empresa
em um comunicado.

“Os mercados de construção
na América Latina têm se
desenvolvido positivamente.
O México e a América Central
viram sinais de recuperação
na demanda pela primeira vez
depois da crise. No Equador,
Argentina e Chile, a demanda
por materiais de construção
foi respaldada por projetos de
infraestrutura”, agrega.
As vendas consolidadas de
cimento na região cresceram
2,3% e alcançaram 5,6 milhões
toneladas. Os envios de
agregados foram incrementados
em 17,7% até 3,3 milhões
de toneladas, enquanto os
envios de concreto ready-mix
aumentaram em 5,6% a 2,5
milhões de metros cúbicos. n

EM DESTAQUE
ASFALTO MORNO
A Ciber Equipamentos
Rodoviários dá início, neste
mês, ao funcionamento da
terceira unidade de usina de
asfalto capaz de reduzir a
temperatura de fabricação da
massa asfáltica em até 30ºC.
Essa tecnologia, também
conhecida como misturas
mornas ou Warm mix asphalt
(WMA), propicia uma menor
necessidade de calor para
aquecer os materiais pétreos
que compõem a mistura
asfáltica, economizando assim
combustível e reduzindo a
quantidade de poluentes
emitidos à atmosfera.
A técnica utilizada é
baseada na modificação
da viscosidade do ligante
betuminoso durante a
usinagem a partir da
emulsificação do CAP
pela presença de ar e
água sob determinadas
condições de pressão e
temperatura. Assim, ocorre
adesão dos agregados
“mornos” ao ligante
betuminoso e resulta em
uma mistura asfáltica com
qualidade igual ou superior ao
tradicional concreto asfáltico
usinado a quente.
MAQRO A companhia
mexicana, que conta
com mais de 30 anos de
experiência como distribuidor
de máquinas de construção,
assumiu a representação
da Sonnebogen no país,
proporcionando vendas e
suporte por meio de seus
sites locais em Monterrey,
Durango, Torreón, Monclova,
Saltillo, Reynosa e Tampico.
Alguns clientes demonstraram
interesse imediato pela
aquisição de equipamentos
para o manuseio de sucata
metálica.
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RANKING

As mais importantes
empresas de construção
A
A Construção

Latino-Americana
lançará em
outubro seu
primeiro ranking
de companhias
construtoras.
Reportagem de
Cristián Peters.

nunciamos a todos
os nossos leitores que
a revista Construção
Latino-Americana (CLA) está
trabalhando na elaboração de
um ranking com as principais
empresas construtoras da
região.
Seguindo o exemplo de
suas revistas irmãs como
International Construction,
Construction Europe,
International Cranes and
Specialized Transport, American
Cranes and Transport, entre
outras, CLA preparará esta lista
que sem dúvida será de grande
valor não só para as próprias
empresas participantes, que
poderão conhecer exatamente

sua posição dentro do
mercado latino-americano,
como também para analistas
financeiros, companhias de
engenharia, consultores e
leitores em geral.
Convidamos as empresas
construtoras da América
Latina a participar deste

valioso estudo que será
publicado na nossa edição de
outubro de 2011. A seguir,
incluimos um formulário que
deve ser preenchido e enviado
a Cristián Peters, Editor da
Construção Latino-Americana,
ao e-mail cristian.peters@khl.
n
com, até 2 de setembro.

QUESTIONÁRIO
Nome da empresa
País de origem
Vendas anuais em 2010
Vendas anuais em 2009
Número de funcionários

ENTRE OS RANKINGS ELABORADOS
ANTERIORMENTE PELA KHL GROUP
SE DESTACAM:
IC 200 / Uma lista com as 200 maiores empresas construtoras
do mundo que apresenta uma visão única da indústria a nível
global.
ACT 100 / A American Cranes & Transport elabora um ranking
com as 100 principais empresas de guindastes da América do
Norte.
CE 100 / Uma análise completa das maiores empresas
construtoras da Europa, classificadas de acordo com o volume
de vendas.
IRN 100 / A lista anual da International Rental News que
enumera as 100 companhias de locação mais importantes do
mundo.
D&Ri 100 / A Demolition & Recycling International é
definitivamente o maior ranking de empresas de demolição.
IC Transport 50 / O ranking da International Cranes & Specialized
Transport classifica as maiores empresas proprietárias de
guindastes no mundo pelo seu valor do Índice IC, resultado que
se calcula através da soma da carga máxima, em toneladas
métricas, de todos os guindastes móveis e guindastes sobre
esteiras da frota.
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Países latino-americanos onde atua

Nome do presidente / gerente geral

Dados de contato:
Telefone
E-mail
Página web
NOTA: As cifras referentes às vendas podem ser na moeda de origem.

Por favor enviar o questionário completo para:
Cristián Peters, Editor Construção Latino-Americana
E-mail: cristian.peters@khl.com

Nada ﬁca no caminho de
uma Godwin
As melhores bombas portáteis do mundo para a construção
estão agora facilmente ao seu alcance. As bombas Godwin
foram construídas para trabalhar de forma eﬁciente e sem
problema, o que evita interrupções na obra, mantendo a
equipe trabalhando e seu projeto dentro do orçamento. Estas
bombas auto-escorvantes requerem mínima manutenção e
monitoramento. Foram construídas para aguentar as mais
intensas exigências de escoamento, tornando-se em as
bombas mais resistentes e altamente conﬁáveis em qualquer
circunstância. Uma abrangente gama de bombas Godwin e
acessórios estão disponíveis, junto com nosso expertise, para
garantir a operação do melhor sistema possível, escoando
água suja, resíduos e todo o resto que estiver impedindo o
caminho. Você também poderá contar com o nosso serviço
e apoio, quer compre, alugue ou opte por uma solução total.
Agora, as bombas Godwin estão disponíveis nos centros ITT
de venda, aluguel e serviço mais próximos de você. Entre
em contato hoje mesmo.
ITTWWW.com/construction

A Godwin e a Flygt fazem parte da seleção ITT de soluções de escoamento e tratamento de águas residuárias com um portfólio
completo de bombas portáteis para os locais de obras de construção, minas, túneis e uso municipal.
Godwin | Flygt
Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay: +54-11-4589-1111. Chile: +56-2-562-8631. Colombia: +57-317-645-5362. Brasil: +55-11-3732-0150. Perú: +51-1-464-8533.
México: +52-442-1926700. Venezuela: +58-212-241-8025. Caribe, Centro América y demás países Latinoamérica: +1-305-593-9749.

PAÍS EM FOCO

Crescimento
O

Peru tem sido um dos países mais
dinâmicos da América Latina
na presente década e conseguiu
manter a estabilidade das principais variáveis
macroeconômicas. Basta observar alguns
de seus índices. De 2002 até o presente
momento, o país cresceu constantemente
com taxas que superam 4%, com exercícios
especialmente destacados em 2006, 2007
e 2008, com crescimento no Produto
Interno Bruto (PIB) de 8%, 9% e 9,8%
respectivamente.
Em 2009, o crescimento da economia
peruana foi atingido pela crise econômica
internacional, diminuindo mais de oito
pontos desde 2008, mas com uma marca
positiva ao final, de 0,9%. Um dos setores
que freou a queda foi o da construção, que
cresceu um 6,14% durante esse período.
Em 2010, o país voltou a retomar o
antigo caminho e a expansão da economia
foi de cerca de 6% (o crescimento do PIB
Construção foi de 14,4%). E para este
ano, as projeções também são positivas.
Segundo o estudo Perspectivas da Economia
do Fundo Monetário Internacional (FMI),
o PIB do Peru crescerá 7,5%. Será, de fato,
a economia de maior expansão em todo o
continente, segundo estimativas do órgão,
em segundo lugar estaria a Argentina, com
um crescimento de 6% e em terceira posição
o Chile, com 5,9%.
O informe também projeta um crescimento
de 5,8% para a economia peruana durante
2012.
Para conseguir este importante
desenvolvimento e alcançar as metas
impostas, o Peru teve que impulsionar
uma série de medidas para melhorar o
comportamento dos mercados e a
competitividade, tais como a introdução
de reguladores independentes, a redução do
prazo para a abertura de uma empresa e a
facilitação do comércio exterior.

SETOR CONSTRUÇÃO
O setor da construção no Peru é atualmente
uma das atividades econômicas mais
importantes, colaborando de 6% a 8%
do PIB do país. Ao longo dos anos tem
20 Construção Latino-Americana Maio de 2011

Seguindo o exemplo
dos últimos nove anos,
o Peru projeta um

Segundo o Doing Business 2011, o Peru
foi o país da América do Sul que introduziu
maiores melhorias na regulamentação
empresarial.

aumento de 7,5% em
sua economia durante
este ano. Reportagem de
Cristián Peters.
sido uma unidade para medir o bem-estar
econômico nacional.
Um dos pontos mais destacados desta
indústria é que pode transmitir sua bonança
a outras áreas da economia. Por exemplo,
tem um efeito multiplicador no emprego, já
que se estima que por cada vaga de trabalho
na construção são gerados quatro outros
trabalhos em outros setores.
A atividade da construção envolve
engenheiros e arquitetos responsáveis
pelo desenho e pelos cálculos das obras,
fabricantes e distribuidores dos materiais
e equipamentos utilizados, pessoal técnico

que gerencia e operários que executam o
trabalho, supervisores que revisam os planos
e fazem cumprir os regulamentos e muito
mais.
Isso significa que a evolução desta
indústria está fortemente ligada ao
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sustentável

desempenho de outras áreas econômicas,
seu crescimento é impulsionado pelos
programas governamentais de moradia e
pelo investimento público em infraestrutura.
Um importante incentivo para a construção
no Peru é justamente o segmento de imóveis.

PRODUTO INTERNO
BRUTO
VARIAÇÃO % ANUAL
Peru

POSIÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PAÍS
Peru
Colômbia
Chile
Uruguai
El Salvador
Bolívia
Brasil
Rep,Dominicana
México
Guatemala
Venezuela
Argentina

PONTOS
5,8
5,6
5,5
4,8
4,6
4,5
4,2
4,2
4,1
4,0
3,2
3,1

Fonte / World Economic Forum, Benchmarking
National Attractiveness for Private Investment in LA
Infrastructure, 2007

RANKING ÍNDICE DE
CLIMA ECONÔMICO
POSIÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PAÍS
Peru
Uruguai
Chile
Brasil
Paraguai
Colômbia
Argentina
México
Bolívia
Equador
Venezuela

PONTOS
7,5
7,5
7,3
7,0
6,8
6,6
5,6
5,4
4,9
4,8
1,8

Fonte / Fundação Getulio Vargas (FGV) do Brasil e
Instituto Alemão IFO, 2011.

8,8
0,9

Colômbia

MELHORANDO A REGULAMENTAÇÃO

4,3
1,5

Chile

5,3
-1,7

Brasil

7,5
-0,6

Bolívia

4,2
3,4

Argentina

9,2
0,8

2009
Fonte / FMI

O déficit habitacional do país é de cerca
de dois milhões de moradias. De acordo
com a Câmara Peruana da Construção
(CAPECO), para chegar a cobrir essa brecha
é necessário chegar a uma meta anual entre
120 mil e 150 mil moradias, diante da meta
atual que está em aproximadamente 55 mil
casas (das quais cerca de 35 mil estão em
construção em Lima, a capital).
Para alcançar progressivamente esta
produção anual, a Capeco iniciou um
programa especial de fomento da construção
para que nos próximos três anos sejam
alcançadas as cem mil moradias anuais.
A maior parte da demanda de habitação
se concentra nos elementos de poder
aquisitivo baixo e médio baixo, pelo que
o maior potencial deste mercado está
na construção de moradias sociais, que
colaboram com uma margem menor, mas
também tem um risco menor ao existir uma
grande demanda insatisfeita. Da mesma
forma, contribuem com este importante
setor diversos programas especiais de
financiamento para habitação, em função
das condições socioeconômicas e o nível de
rendimentos das famílias, tais como Techo
Próprio, Fondo Mi Vivienda e a própria
banca comercial.
É importante destacar que os créditos
hipotecários cresceram 25% em média
nos últimos quatro anos, enquanto que os
créditos para construção 33%.
O setor imobiliário inclusive atraiu
capitais de investimentos europeus, árabes
e asiáticos, que por meio de fundos de

RECEPTIVIDADE DO
GOVERNO PARA
O INVESTIMENTO
PRIVADO EM
INFRAESTRUTURA

2010

Segundo o Doing Business 2011: Criando Oportunidades para os Empreendedores, o Peru
foi o país da América do Sul que introduziu mais melhorias na regulamentação empresarial,
situando-se na colocação número 36 – dez lugares acima do ano anterior - entre 183
economias do mundo, em relação à facilidade para fazer negócios.
Com a criação de um escritório de centralização de trâmites de registro de negócios,
o indicador de abertura de uma empresa melhorou no Peru mais que em qualquer outra
economia do mundo. Da mesma forma, melhorou o sistema de obtenção de autorizações
de construção, introduziu procedimentos acelerados no registro de propriedades e facilitou
o comércio exterior mediante o estabelecimento de um novo sistema de intercâmbio
eletrônico de dados via internet.
>
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A 48 metros de altura de trabalho, é você quem
escolhe como quer chegar lá!

Lançamento:

1500SJ (TELESCÓPICA)

150HAX (ARTICULADA)
A maior lança articulada do mundo

Lançada na CONEXPO, a 1500SJ
tem design mais moderno e
por ser mais estreita traz uma
facilidade para transporte do
equipamento.

Central de Atendimento:

0800 705 1000

atendimentomr@mills.com.br
www.mills.com.br
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investimento tem demonstrado interesse em
aliar-se com as Administradoras de Fundos
de Pensões (AFP) do Peru para investir
nessa indústria. Atrás desses fundos, existem
grandes companhias que, como resultado
de uma atividade decrescente na Europa
saíram em busca de novos mercados. Elas
dispõem em conjunto de um estoque de
investimentos suficientes para um milhão
de moradias e cada uma com capacidade
para construir dez mil unidades anuais.
A Agência de Promoção de Investimento
Privado (ProInversión) do Peru, fez
um road show na Europa com projetos
que abrangem os setores imobiliário,
aeroportuário, agrícola, energético,
ferroviário, portuário, turístico, viário, de
mineração, penitenciário, de saneamento,
mercado de capitais e telecomunicações,
com uma carteira que somava um total de
oito milhões de dólares.
Atualmente, a Agência conta com uma
carteira de iniciativas de mais de sete
bilhões de dólares, somente para 2011. Esta
última inclui portos, aeroportos, estradas,
telecomunicações, saneamento, obras de
irrigação e energia. Inclusive, este último
segmento abrange o maior montante das
iniciativas com mais de quatro bilhões de
dólares.

SETOR ENERGÉTICO
O Peru dispõe de uma grande quantidade

Estima-se que o Peru conte
com um potencial de geração
hidrelétrica de 58.937 MW,
sendo a demanda local da
ordem de 4.500 MW.

de diferentes tipos de recursos para a geração
de eletricidade. Estima-se que o país tem:
n Um potencial de geração hidrelétrica de
58.937MW, sendo a demanda local da
ordem de 4.500 MW;
n Reservas de gás natural de
aproximadamente 16 quintilhões de
pés cúbicos, transformando-se no único
país no Pacífico sul-americano com uma
fonte sustentável do recurso;
n Um potencial eólico de 22.000 MW e
n Entre 6,0 e 6,5 kW.h/m² de energia
solar incidente diária, principalmente
no litoral.
Aos importantes recursos energéticos em

TOTAL DE PROJETOS ENCARREGADOS A
PROINVERSION 2011
SETOR
Aeroportuário
Agricultura
Energia
Estabelecimento penitenciário
Ferroviário
Imobiliário
Portos
Saneamento
Telecomunicações
Turismo
Transporte viário
Mercado de capitais
Mineração
TOTAL
Fonte / Proinversión

N° DE
PROJETOS
1
4
10
1
2
3
7
1
3
2
6
4
5
49

INVESTIMENTO
ESTIMADO (US$ )
379 milhões
750 milhões
4,04 bilhões
17,8 milhões
128,3 milhões
470,3 milhões
160 milhões
810,6 milhões

300 milhões
7,05 bilhões

destaque, por ser parte do Círculo do Fogo
do Pacífico, é adicionada a identificação de
aproximadamente156 áreas geotérmicas.
No campo energético, cabe destacar que,
durante o mês de abril, a ProInversión
adjudicou a construção de três novas centrais
hidrelétricas que colaborarão em conjunto
com um total de 912 MW de potência, o
que representa 20% da demanda nacional.
A Empresa de Geração Huallaga, o
Consórcio Geradora Pucará (formado pelas
empresas Graña y Montero e Egecusco)
e a empresa Cerro del Águila ganharam a
licitação de centrais nas regiões de Huánuco,
Cusco e Huancavelica, respectivamente, e
que deverão fornecer energia ao Sistema
Elétrico Interconectado Nacional a partir
de 2016. Estima-se que o investimento
aproximado para este projeto será de 1,8
>
bilhões de dólares.

INTERESSE
ESTRANGEIRO
O interesse por investir no Peru
também se estendeu aos vizinhos do
país. Em março deste ano, o grupo
construtor chileno Besalco anunciou
que investirá cerca de 400 milhões de
dólares durante os próximos oito anos
no setor imobiliário do Peru. O gerente
geral, Paulo Bezanilla, garantiu que
é um bom momento para entrar no
mercado peruano pela qualidade do nível
de concorrência. No mercado chileno,
Besalco é sócia da empresa Graña y
Montero na concessionária Norvial.
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Outro projeto importante é o Gasoduto
a Trujillo, cuja concessão está prevista
para o quarto trimestre deste ano e que
demandará investimentos de 1,5 bilhões de
dólares. A iniciativa está baseada no projeto,
financiamento, construção, operação e
manutenção de um sistema de transporte de
gás natural, utilizando um gasoduto de mais
de mil quilômetros que permitirá fornecer
gás natural às cidades localizadas em seu
percurso: Ayacucho, Huancayo, Tarma, La
Oroya, Chimbote e Trujillo.
Também durante os últimos três meses
de 2011 deveria adjudicar o projeto
Nodo Energético do Sul, iniciativa de 1,3
bilhões de dólares e que está composta
pelo projeto, financiamento, construção,
operação e manutenção de usinas térmicas
que, utilizando gás natural proveniente de
Camisea e operando em condições de ciclo
combinado, gerem energia elétrica para

atender a demanda nacional e exportar os
excedentes. A potência a ser instalada beira
os 1.500 MW.

INFRAESTRUTURA VIÁRIA
O acelerado crescimento econômico do
país tem questionado a necessidade de
desenvolver, de maneira cada vez mais
urgente, uma infraestrutura viária eficiente e
suficiente para atender a demanda nacional.
Um dado não menos importante é que a
Rede Viária Nacional percorre cerca de 24
mil quilômetros, dos quais apenas 48%
estão pavimentados.
De acordo com a ProInversión, o déficit
em infraestrutura viária é da ordem de 7,4
bilhões de dólares, o que representa uma
importante oportunidade de investimento.
Efetivamente, a Agência está trabalhando na
implementação de seis projetos de estradas
(com investimentos ainda indeterminados)

e apenas para este ano lançará a licitação
de dois deles, que permitirão melhorar a
conectividade com as fronteiras do Chile
(o trecho Ilo-Tacna-La Concordia, parte do
projeto Panamericana Sul), e Equador (o
trecho Sullana).
Além disso, dos projetos impulsionados
pela ProInversión, cabe destacar que Pro
Vías Nacional, projeto do Ministério de
Transporte e Comunicações e que assumiu
todos os direitos e obrigações do Programa
Reabilitação de Transportes do Projeto
Especial Reabilitação Infraestrutura de
Transportes e do antigo Sistema Nacional
de Manutenção de Estradas, está neste
momento envolvido em cerca de vinte
projetos em execução, nos quais estão
sendo investidos 2,7 milhões de Novos
Soles (acima de 971 milhões de dólares)
para a construção de 730 quilômetros de
n
estradas e vias.

OS 33 PROJETOS DE INVESTIMENTO PÚBLICO MAIS IMPORTANTES EM 2011
Recentemente, o governo peruano publicou os Decretos de
Urgência 001-2011 e 002-2011, pelos quais foram considerados
33 projetos de investimento, como de interesse nacional e de
execução prioritária, e que são promovidos pela ProInversión.
Os projetos são os seguintes:
1 Terminal Norte Multipropósito do porto de Callao.
2 Sistema Elétrico de Transporte Massivo de Lima e Callao,
Linha 1 – Linha 2.
3 Concessão de um Estabelecimento Penitenciário em Lima.
4 Projeto Ilha San Lorenzo – Ilha El Frontón.
5 Terminal Portuário General San Martín (província de Pisco,
Departamento de Ica).
6 Usina de Dessalinização de Água de Mar – Águas de
Lima Sul II.
7 Terminal Portuário de Yurimaguas.
8 Terminal Portuário San Juan de Marcona.
9 Navegabilidade de rotas fluviais: Rota fluvial Yurimaguas –
Iquitos - Fronteira com o Brasil.
10 Reserva Fria de Geração.
11 Linha de Transmissão Trujillo – Chiclayo em 500 kV e
subestações associadas.
12 Linha de Transmissão Cajamarca – Cáclic – Moyobamba.
13 Linha de Transmissão Moyobamba-Iquitos.
14 Projeto Choclococha Desenvolvido, abrangendo: a) Construção
Presa de Tambo b) Construção de Canal Coletor Ingahuasi e c)
Restauração de Obras Existentes.
15 Consolidação Hídrica da Bacia do Rio Pisco-Rio Seco.
16 Estrada IIRSA –Centro (Eixo multimodal Porto de Callao –
Porto de Pucallpa) nos trechos establecidos pelo Ministério de
Transportes e Comunicações.
17 Autopista do Sol, trecho Sullana – Fronteira com o Equador,
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

29
30
31
32

33

como determine o Ministério de Transportes
e Comunicações.
Panamericana Sul: Ica - Fronteira com Chile, nos trechos
estabelecidos pelo Ministério de Transportes e Comunicações.
Longitudinal da Serra nos trechos estabelecidos pelo
Ministério de Transportes e Comunicações.
Longitudinal da Selva nos trechos estabelecidos pelo
Ministério de Transportes e Comunicações.
Gasoduto a Trujillo (Gás Natural).
Hub petroleiro Bayóvar.
Nó Energético do Sul.
Aeroporto Internacional de Chinchero- Cusco.
Terminal Portuário de Iquitos (Província de Maynas,
Departamento de Loreto).
Túnel Transandino (Província de Yauli, Departamento de
Junín).
Sistema de Distribuição de Gás Natural para o Sul - Gás para
todo o Sul, para as cidades de Cusco, Arequipa, Moquegua,
Juliaca, Puno e Tacna.
Sistema de Distribuição de Gás Natural para o Norte Médio Gás para todo o Norte Médio, para as cidades de Ayacucho,
Huancayo, La Oroya, Chimbote e Trujillo.
Sistema de Abastecimento de GNL para o Mercado Nacional.
Energia de Novas Centrais Hidrelétricas.
Sistema GLP para Lima e Callao.
Desenvolvimento de Banda Larga e massificação da Fibra
Ótica em regiões rurais e lugares de maior interesse social:
Projetos Cobertura Universal Sul, Projetos Cobertura Universal
Norte e Cobertura Universal Centro e outros establecidos pelo
o Ministério de Transportes e Comunicações.
Projeto Especial Chavimochic Fase I - Terceira Etapa.

PANORAMA ECONÔMICO

Aberto ao mundo
Políticas, otimismo e oportunidades são alguns dos
fatores que vêm permitindo que o Peru continue
crescendo. Reportagem de Scott Hazelton.
economia peruana está preparada
para outro ano de crescimento
em 2011 e as projeções futuras
são positivas. Enquanto a confiança
empresarial continua otimista (diante da
eleição presidencial e à próxima mudança de
governo N.d.E) se manterá o investimento
como motor do crescimento. A demanda
de matérias-primas (como cobre, zinco,
ouro, chumbo e molibdênio) por parte da
China, junto com a recuperação econômica
dos Estados Unidos e laços econômicos mais
estreitos com esse país são fatores positivos.
A inflação é uma preocupação que poderia
levar a um maior ajuste monetário. Mas
enquanto a inflação não for uma ameaça, o
forte crescimento da demanda interna, junto
com o aumento dos custos dos alimentos
e da energia, são uma preocupação para
a estabilidade. O Banco Central tem
espaço para aumentar as taxas de juros e a
experiência sugere que não duvidará em fazêlo se considerar que existe sobreaquecimento
da economia nacional.
Também está previsto um forte
investimento estrangeiro direto. Espera-se

A

que este último continue e cresça de um
estimado 5,9 bilhões de dólares em 2010 a
6,2 bilhões de dólares em 2011, diminuindo
até 2012 a 5,3 bilhões de dólares. O governo
tem que recorrer aos mercados internacionais
de capital para financiar projetos sociais e
econômicos, assim como para refinanciar
a dívida. O Peru espera emitir uma dívida
externa de até 1,1 bilhão de dólares
em 2011.
O investimento fixo continuará liderando a
expansão de vários projetos em infraestrutura,
enquanto os setores de energia e mineração
continuem se desenvolvendo. De fato,
espera-se que cresça cerca de 12,7% em
2011, retrocedendo um pouco em 2012
com cerca de 11,4%. A longo prazo, a
economia peruana deveria convergir ao seu
potencial, que está estimado em 4,5%.
Com relação ao gasto em construção, o
setor residencial é líder. Isso é consistente
com a demografia sadia, o aumento da renda
e um sistema de amadurecimento financeira.
Também tem sido estimulada a
infraestrutura viária. O investimento do
Peru na estrada transcontinental ao Brasil

COMPOSIÇÃO DO CRESCIMENTO REAL POR TIPO DE
CONSTRUÇÃO (DÓLARES CONSTANTES DE 2000)
16%
14%
12%
10%
Fonte / IHS Global Insight

8%
6%
4%
2%
0%
2005 / 2010

2010 / 2015

2015 / 2020

está em marcha. O gasto mais recente nesse
sentido é a construção de uma estrada de 135
milhões de dólares através da capital do país,
Lima. Tal desenvolvimento é necessário para
que a economia peruana se expanda ao ritmo
previsto e fará com que os investimentos
em infraestrutura cresçam a taxas de 4% ou
mais por ano, pelo menos durante a próxima
década.
Outra clara necessidade do Peru tem a ver
com o aspecto energético, já que espera-se
que a demanda de eletricidade cresça nos
próximos anos de 6,7 GW a 11 GW em 2016.
O país atenderá a necessidade adicionando
geração baseada em combustíveis fósseis e
renováveis.
Por outro lado, os tratados de livre comércio
com os Estados Unidos e a União Europeia
continuarão gerando oportunidades para os
exportadores peruanos. Para o governo, a
ratificação do tratado com os Estados Unidos
abre as portas a um mercado de possibilidades
permanentes, pondo fim à dependência de
um regime temporal unilateral. Da mesma
forma, confirma que o Peru está no lado
do mercado do “xadrez regional”, longe das
posturas mais protetoras promovidas pela
Bolívia ou Venezuela. O recente acordo com
os Estados Unidos melhorará o acesso aos
serviços e aos mercados de investimento,
reduzindo ainda mais os obstáculos técnicos
n
ao comércio.

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

2010 / 2020
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Perspectiva
Os montantes de investimento no setor da construção
na Bolívia cresceram ﬁrmemente desde 2004.
Reportagem de Cristián Peters.
istoricamente, a indústria da
construção na Bolívia teve um
comportamento similar ao resto da
economia nacional, apesar de estar sempre
acompanhando os crescimentos e contrações
do país. No terceiro trimestre de 2010, por
exemplo, a taxa de crescimento do PIB
nacional foi de 3,77% e o da construção
8,55% com relação ao mesmo período do
ano anterior. O PIB da construção manteve
as taxas de crescimento positivas desde 2004,
com uma média anual de 8,5%.
O forte desenvolvimento está acontecendo
tanto a partir do setor público, que nos
últimos dez anos investiu uma média anual
de 600 milhões de dólares (representando
cerca de 58% do total do investimento
público), como a partir da área privada, que
atualmente conta com financiamentos do
sistema bancário e não bancário acima de

H

850 milhões de dólares.
Conforme explica o informe Balance 2010
e perspectivas da Construção na Bolívia,
disponível no site da Câmara Boliviana da
Construção, “a partir de 2004 os montantes
de investimento público apresentaram
somente taxas positivas de crescimento,
alcançando em 2010 pouco menos de 2,2
bilhões de dólares, cifra que representa um
incremento de 51% em comparação ao
orçamento de 2009”. É importante destacar
que a principal fonte de financiamento para
estes gastos, a partir de 2006, corresponde
a recursos internos do próprio país. Em
2010, esses valores representaram 62% dos
investimentos, enquanto 38% restante foi
coberto por recursos externos, compostos de
créditos e doações.
Os investimentos em construção se
destinam principalmente à infraestrutura,

DESEMPENHO DA CONSTRUÇÃO
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sendo o transporte e a construção,
melhoramento e manutenção de vias, as
áreas de maior incidência, alcançando
aproximadamente 65% do valor.
Por sua vez, o setor privado, até março
de 2010, contava com um financiamento
concedido pelo sistema financeiro de um
total de 6 bilhões de bolivianos (pouco
mais de 855 milhões de dólares), composto
por 3,8 bilhões de bolivianos do sistema
bancário (cerca de 540 milhões de dólares)
e o saldo de 2,2 bilhões de bolivianos
(aproximadamente 315 milhões de dólares)
do sistema não bancário (integrado por
cooperativas, diversos fundos, etc.). O
dinheiro destinado à indústria representa
20,3% e 21,3% do total financiado,
respectivamente, por esses sistemas.
O financiamento concedido pelo sistema
financeiro bancário e não bancário à
construção, de 2004 a março de 2010,
mostra um incremento com relação a 2008.
Outro fator relevante que deve ser levado
em consideração são as autorizações de
construção, que mostram uma forte
concentração nas capitais do eixo principal
do país: La Paz, Cochabamba e Santa Cruz
de la Sierra), representando 80% do total.

EMPRESAS CONSTRUTORAS
Cada vez mais companhias que se envolvem
com este setor, inclusive, entre 2009 e
2010 se viu um aumento de quase 49,5%.

PANORAMA
O PIB da construção manteve
taxas de crescimento positivas
desde 2004, com uma média
anual de 8,5%.

PRODUÇÃO BOLIVIANA DE CIMENTO (TONELADAS)
ANO

Das 53.836 empresas que compõem a
base empresarial na Bolívia, registradas
na Fundempresa até novembro de 2010,
existem 8.747 (16,2%) que se dedicam à
construção.
Em meados de abril, o presidente da
Bolívia, Evo Morales, anunciou a criação
de uma empresa estatal de construção e
pediu às construtoras do país que se unam
para poder participar em projetos de grande
envergadura. “Os empresários bolivianos
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da construção devem se organizar para
assumir obras e contribuir à integração viária
nacional (...). Além disso, o Estado deve
começar a se planejar também para contar
com uma importante empresa construtora
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que seja responsável pelos grandes projetos”,
informou.
O presidente garantiu que já existem
empresas interessadas nas obras que serão
executadas pelo governo nos próximos
anos. Entre elas, estão grandes construtoras
brasileiras, colombianas e até europeias. Mas
explicou que o objetivo é que os empresários
nacionais do setor se organizem e assumam
as obras.
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Fonte / Instituto Boliviano de Cimento e Concreto

INVESTIMENTO PÚBLICA

2,0

VENDAS

Confirmando estes indicadores positivos,
é importante destacar o crescimento
sustentável que teve o consumo do cimento
na Bolívia entre 2003 e 2009, registrando
uma taxa média de 12,4%.
De acordo com os dados do Instituto
Boliviano de Cimento e Concreto (IBCH),
a produção nacional do cimento na gestão
anterior alcançou 2.414.382 toneladas
métricas (TM).
Vale a pena lembrar que, durante o ano
passado, a Bolívia passou por um forte
desabastecimento desse produto que,
inclusive, obrigou o país a importar cerca
de 8.275 TM de cimento e mais de 127.508 >
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TM de clinker. Com base nessas cifras, a
porcentagem prevista de crescimento na
importação de cimento e clinker para este
ano será de 47%.
Segundo o IBCH, durante 2010, a empresa
Soboce elaborou 50,28% (1.213.969 TM)
da produção total nacional; seguida pela
Fancesa, com 27,29% (658.895 TM); a
Coboce, com 17,09% (412.818 TM) e a
Itacamba, com 5,33% (128.700 TM).
A grande demanda significou que todas as
empresas do setor mostraram uma tendência
ascendente, não só em produção como
também em vendas, as quais somaram,
entre janeiro e dezembro de 2010, um
total de 2.429.394 TM, sendo Santa Cruz
o principal mercado (30,5%), destaca a
instituição.
É importante lembrar que desde janeiro,
a Soboce aumentou a produção de cimento
de 40 mil sacos a 50 mil por dia, enquanto
que a Fancesa está estudando a construção
de uma nova fábrica de cimento na jazida
de pedra caliça Maragua (localizado na
província de Oropeza, a 40 km de Sucre).
A instalação vai produzir 3 mil toneladas de
cimento por dia e custará entre 160 milhões
e 200 milhões de dólares.

CUSTOS
O Índice do Custo da Construção (ICC),
que mede a variação de preços de um período
a outro referente aos insumos que compõem
o custo da construção, mostra que, de junho

CRESCIMENTO BOLIVIANO
2009
3,36%
3,40%
3,40%

Bolívia (1)
Bolívia (2)
Bolívia (3)

ESTIMADO 2010
4,04%
3,80%
4,00%

PROJETADO 2011
5,04%
4,50%
4,50%

(1) Ministério de Economia e Finanças Públicas
(2) CEPAL
(3) Fundo Monetário Internacional
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de 2002 a setembro de 2008 houve um
acréscimo com um pico importante neste
último período, marcado por um aumento
nos preços do aço e derivados do petróleo. A
partir de então, os preços apresentaram uma
queda durante um ano, para voltar a iniciar
outro aumento gradativo.
De todos os insumos, a mão de obra foi a
que sofreu mais aumentos nos custos.
O ICC não considera o cimento asfáltico
como material fundamental na construção de
estradas, o que limita sua representatividade
principalmente nesse tipo de obras.

PERSPECTIVAS 2011
O contexto externo da América Latina e o
Caribe, durante 2010, deixou em evidência
sintomas de uma incipiente recuperação
econômica global, mas continuou
marcado pelas turbulências derivadas da
crise financeira mundial de 2008. Após
a contração de 2009 e a recuperação de
2010, as estimativas na região mostram um

crescimento durante 2011, mesmo que a
uma taxa mais baixa.
Em 2011, segundo o Orçamento Geral do
Estado, existe um montante de investimento
público de 2,2 bilhões de dólares, o que
representa 11% acima do valor desembolsado
no ano anterior.
O setor da construção é muito sensível
com relação ao contexto econômico, social e
político do país e às ações do poder público,
sendo que depende deste último como
gerador de condições e como um de seus
principais clientes.
Da mesma forma, o setor tem se
manifestado sensível com relação a alguns
aspectos do contexto internacional, por
exemplo a variação de preços de insumos
para a construção que são importados no
país, como é o caso do aço, asfalto e
outros derivados. Portanto, o desempenho
setorial nacional é dependente das
condições existentes a nível nacional e
n
internacional.
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Os planos nucleares
na América Latina
Argentina, Brasil e México ﬁrmarão iniciativas a médio
e longo prazos, ao mesmo tempo que se instala a
discussão na área depois do terremoto no Japão.
Reportagem de Rodrigo López.
terremoto no Japão não só
estremeceu o solo do país. Também
estremeceu a discussão política e
as bases dos novos projetos nucleares na
América Latina. Na verdade, depois do
sismo de 9° na escala Richter que atingiu o
país no dia 11 de março e a crise na usina
nuclear de Fukushima, os distintos estados
da região retomaram o tema nuclear com
vários pontos a tratar.
A Venezuela, por exemplo, cancelou
o programa nuclear poucos dias depois
do terremoto na Ásia. “Não há a menor
dúvida de que (o terremoto japonês) altera
fortemente os planos de desenvolvimento
da energia nuclear no mundo”, comentou
o presidente Hugo Chávez em transmissão
nacional. Em outubro de 2010, o chefe de
estado havia anunciado um acordo com
a Rússia para a construção de uma usina
nuclear.
O Peru, também, mostrou o mesmo
argumento. De fato, o presidente desse
país, Alan García, destacou recentemente
que “tendo tantos recursos hidroenergéticos,
gasíferos e petrolíferos, o Peru pode hoje
fazer um compromisso pelos próximos 100
anos ou mais de ser livre dessa ameaça
(nuclear), muito mais sendo um país sísmico
pelas suas condições de proximidade ao
Círculo de Fogo do Pacífico”.
No entanto, apesar que o presidente da
Bolívia Evo Morales reconheceu a vontade
de que o país tenha energia nuclear descartou
qualquer possibilidade de usá-la no futuro.
“O que aconteceu no Japão com a energia
nuclear é muito grave e dá pena e uma
enorme preocupação (...) A América do Sul
não deve ter energia nuclear para a vida dos

O
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bolivianos, dos sul-americanos e dos latinoamericanos”, afirmou o chefe de estado.
Por outro lado, Equador e Chile mostramse entusiasmados com relação à possibilidade
de instalar reatores nucleares. Em 2009, o
Equador fechou uma série de acordos de
cooperação técnica neste asunto e, inclusive,
foi explorado urânio na região de Puyango,
localizada ao sul do território. E apesar que
ainda não foram vistos resultados, os eventos
no Japão parecem não ter minimizado os
esforços para investigar o tema.
Por sua vez, o Chile é um país que vem
trabalhando, há alguns anos, a possibilidade
de instalar um reator nuclear no seu território.
Depois do terremoto japonês, o governo
do presidente Sebastián Piñera se dedicou
a minimizar os efeitos da emergência de
Fukushima. Inclusive, o ministro de Energia
e Mineração do país, Laurence Golborne,
solicitou ao presidente chileno um plano de

ação para reverter a péssima imagem que a
energia nuclear deixou na população.
De qualquer maneira, especialistas
estimam que o primeiro reator nuclear
chileno seria concretado depois de 2025,
já que o país ainda não conta com uma
referencia institucional, não tem os recursos
humanos e se requer um amplo consenso
político, devido à ampla rejeição popular.
É importante recordar que o terremoto
mais devastador do mundo –desde que se
tem registro por instrumentos- se localizou
no Chile (1960, Valdívia, 9.5° na escala
Richter), enquanto o sismo de 27 de
fevereiro de 2010, que atingiu a costa do
país também é tristemente célebre (é o sexto
a nível mundial, com uma magnitude de
8.8° na escala Richter). Esses fatos levaram
à conclusão de que o Chile é, inclusive,
mais sísmico que o Japão, fato que deve ser
levado em consideração no momento de
qualquer construção com relação às medidas
de segurança.
O engenheiro chileno e especialista em
temas energéticos, Cristián Hermansen,
destaca que “uma eventual usina nuclear
deveria ser construída ao menos para resistir
a um sismo de 9.5° na escala Richter, estar
construída 10 metros acima do nível do mar

Laguna Verde tem dois reatores de 810 MW cada um.
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No ano passado, a Comissão
Nacional de Energia Nuclear do
Brasil concedeu à Eletronuclear
a licença para a construção de
um novo reator no complexo de
Angra dos Reis.

(para evitar os impactos de tsunamis) e a
engenharia deveria se aperfeiçoar no tema
das fundações”, diz. Além disso, o especialista
afirma que os resíduos radioativos são um
ponto crítico a ser considerado, com o
objetivo de evitar desastres como o de

Fukushima.
O Chile dispõe de dois pequenos reatores
experimentais destinados a objetivos
médicos de pesquisa, mas o devastador
acidente do Japão e a natureza sísmica do
país aumenta os temores sobre a viabilidade
de construir um reator de nível produtivo.

UNIDADES EM FUNCIONAMENTO
A América Latina é um ator menor no campo
da geração nucleoelétrica, a qual representa
3,1% da matriz energética. Atualmente,
Argentina, Brasil e México são os únicos
países da região que contam com reatores
nucleares. As centrais de Atucha I e Embalse
(Argentina), o Complexo Nuclear Almirante
Álvaro Alberto (CNAAA) no Brasil e o reator
Laguna Verde (México) somam 4.602 MW,
potência marginal dentro da matriz da região
e inclusive dentro de seus próprios países.
Estes três países são os únicos que estão
planejando seriamente a entrada de novos
reatores às suas redes elétricas, a médio ou
longo prazos.

No caso argentino, Atucha I e Embalse
colaboram com 7% da energia elétrica do
país. O primeiro reator, que entrou em
operação comercial em 1974, está localizado
a 100 km da cidade de Buenos Aires e está
localizado sobre a margem direita do Rio
Paraná, enquanto o segundo reator (1984)
está localizado na província de Córdoba.
Ambos os complexos são operados pela
empresa Nucleoelétrica Argentina S.A.
Atucha I se caracteriza pelo uso de urânio
enriquecido a 0,85% e é refrigerada, de
acordo com dados fornecidos pela empresa,
com água pesada (D20) e pertence ao tipo
de reatores PHWR (reator de água pesada
pressurizado).
A Embalse, no entanto, é a segunda central
nuclear desse país. Esse reator é do tipo
CANDU (Canadian Uranium Deuterium),
do mesmo tipo de usina que opera em
países como Canadá, Coreia do Sul, Índia,
Romênia, Paquistão e China. Este complexo
utiliza como combustível urânio natural
e refrigera seus sistemas mediante água
pesada. A carga e descarga do combustível
se realizam durante a operação de da central
e os valores de potência nominal são de 600
MW de potência elétrica líquida e 648MW
de potência elétrica bruta.
O Brasil, por sua vez, opera o complexo
nuclear em Angra dos Reis – localizado no
sul do estado do Rio de Janeiro -, o qual
possui dois reatores (Angra 1 e Angra 2) de
640MW e 1.350 MW, respectivamente.
O México opera o complexo Laguna
Verde, que está composto por dois reatores
com capacidade de 810 MW, cada um. O
complexo está localizado no estado de Vera
Cruz, às margens do golfo do México.
Atualmente, de acordo com dados da
Comissão Federal de Eletricidade (CFE)
do México, correspondentes a 2009, ambas
as unidades contribuíram com 4,55% da
energia elétrica do país.

PROJETOS NO PAPEL E EM
CONSTRUÇÃO
Estes três países, de toda a forma, têm
planos para ampliar a capacidade nuclear
a médio e longo prazo. Por exemplo, a
Argentina se encontra nas últimas fases de
desenvolvimento da adiada usina Atucha II;
Brasil está construindo a terceira unidade do
complexo Angra e o México tem um plano
energético para os próximos dez anos, nos
quais se prevê construir entre quatro e seis >
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O Complexo Nuclear Almirante Álvaro
Alberto tem uma potência de 2.007 MW e
espera-se que alcance 3.407MW, depois da
entrada em funcionamento de sua terceira
unidade geradora.

reatores até 2025.
Atucha II é o nome de uma adiada central
argentina que começou a ser construída em
1981 e ficou paralisada nos anos 90. As
obras foram reiniciadas em 2006 e espera-se
que seja inaugurada durante este ano.
O reator, de 745MW de potência, será
o terceiro complexo nuclear da Argentina.
Segundo explica a Nucleoeléctrica Argentina,
empresa operadora dos complexos Atucha
I e Embalse e que desenvolveu Atucha
II, desde o ponto de vista do projeto e
construção, a iniciativa conta com sistemas
de segurança atualizados, que incluem o
conceito de defesa em profundidade com
barreiras sucessivas, esferas de contenção,
separação física entre sistemas de segurança
e programa de vigilância em serviço, entre
outros aspectos.
Cabe destacar também que Atucha II está
sendo construída de acordo com a licença
de construção, as normas e o programa
de inspeção oportunamente disposto pela
Autoridade Regulatória Nuclear Argentina
(ARN).
No Brasil, no ano passado, a Comissão
Nacional de Energia Nuclear desse país
concedeu à empresa elétrica Eletronuclear
(filial da Eletrobrás) a licença para a
construção do reator Angra 3.
De acordo aos dados fornecidos pela
empresa, a nova instalação terá uma potência
de 1.400 MW e gerará cerca de 10,9 milhões
de MW/h, o que será o equivalente a

um terço do consumo do estado do Rio
de Janeiro. Espera-se que a usina esteja
terminada ao final de 2015, a um custo
estimado em 5,5 bilhões de dólares.
O prazo estimado para a construção da
Angra 3 será de cinco anos e meio, com
o início da construção das fundações do
edifício do reator. Sua implementação
inclui a montagem dos equipamentos
eletromecânicos, sistemas e testes
operacionais. Até o momento, as obras
apresentam um progresso de 30%.
Esse novo reator vai cumprir os objetivos
do Plano de Dez Anos de Energia 20072016, desenvolvido pelo Ministério de
Minas e Energia do Brasil. Nesse plano
está especificado que Angra 3 deverá entrar
em funcionamento o mais tardar em 2015,
concluindo dessa maneira a totalidade do
projeto CNAAA.
No entanto, o Plano Nacional de Energia
a 2030, especifica que é necessário ter mais
de 4.000 MW nucleares instalados até 2025.
Nesse sentido, durante a presidência de
Luiz Inácio Lula da Silva se apresentaram
propostas de quatro reatores nucleares com

capacidade de 1.000MW cada um. Estimase que esse projeto possa ser modificado de
acordo com a expansão da oferta de energia
elétrica.
Já no México, a discussão é especialmente
sensível, já que a emergência nuclear no
Japão aparece no momento em que o
governo revelou o plano de instalação de
quatro a seis novas usinas nucleares, que
serão somadas ao atual complexo Laguna
Verde, localizado no estado de Veracruz.
No final de março, o subgerente de
Segurança Nuclear da Gerência de Centrais
Nucleoeléctricas da Comissão Federal de
Eletricidade, Ricardo Córdoba Quiroz,
informou que os estados considerados como
adecuados para instalar esses novos reatores
são Tamaulipas, Sonora e Veracruz, já que
contam com saída ao mar, o que diminuiria
os custos de resfriamento dos sistemas.
O funcionário disse que um dos projetos
considera somar os novos reatores ao atual
complexo Laguna Verde, que começou a
funcionar em 1990. O porta-voz do governo
adiantou que o investimento inicial estimada
para o estabelecimento de uma central
nucleoelétrica alcançaria aproximadamente
4,4 bilhões de dólares.
O governo informou que a atual estratégia
nacional busca, para 2024, que 35% da
capacidade da geração elétrica seja a partir
de energias limpas, incluindo a nuclear.
Justamente, a motivação do governo
mexicano está em diminuir os gases do
n
efeito estufa.

A Central Atômica Atucha I, constitui a
primeira Central Nuclear Argentina e seu
desenho é do tipo PHWR, Reator Moderado
e Refrigerado por Água Pesada (D2O) e gera
uma potência eléctrica de 357 MW.
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Aperfeiçoando
capacidades
Potência, manobrabilidade,
rendimento e comodidade
são alguns dos fatores
que os fabricantes estão
levando em consideração
nos novos equipamentos.
Reportagem de Cristián
Peters.
principal desafio que enfrenta uma
empresa é poder conseguir uma
operação mais eficiente e produtiva,
não contaminante e por um custo baixo. Para
alcançar esse objetivo é importante utilizar
equipamentos potentes, de última geração,
que também sejam ecologicamente corretos.
A maioria dos fabricantes de caminhões
carregadores para as indústrias da construção
e exploração de pedreiras está preocupada,
hoje em dia, em renovar seus equipamentos
com motores mais modernos e que cumpram
com as normas Tier 4 Interim (Estados
Unidos) e Stage III (Europa). Apesar da
América Latina não se ver afetada ainda por
essas normas, se vê beneficiada pela chegada
de novos modelos ao mercado.
Sendo estes caminhões equipamentos
grandes e pesados, com motores de
grande consumo, qualquer economia em
combustível pode ser um aspecto muito
relevante que, com certeza, atrairá cada vez
mais a atenção de fabricantes e usuários,
atentos às novas normas de emissões que
acarretam o surgimento de motores mais
eficientes e de sofisticadas transmissões e
controles. No entanto, nem tudo depende
dos equipamentos, é possível fazer muito

O
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A CAT apresentou recentemente uma nova
geração de caminhões articulados, entre eles
o 740B EJ.

para minimizar o consumo de combustível
melhorando a planejamento dos lugares
de trabalho e a forma de operação das
máquinas.
Uma das companhias que incorporaram
muita tecnologia em relação ao citado
anteriormente é a Caterpillar. A empresa
apresentou recentemente uma nova geração
de caminhões articulados. Os novos
modelos Série B agora incluem: o 735B que
proporciona uma carga útil de 36 toneladas,
o 740B com sua carga útil de 43,5 toneladas
e o 740B EJ, que carrega 42 toneladas.
Os três modelos se encontram disponíveis
seja com equivalentes Tier 2/Stage 2 ou
configurações de emissões certificadas Tier 4
Interim/Stage IIIB para aqueles países que
exijam essas normas. Ambas as configurações
proporcionam sistemas corrigidos de
controle de transmissão e de tração, o que
permite aumentar a produtividade.

A Caterpillar tem melhorado, também,
o sistema de impulsão de seis rodas. O
novo sistema, totalmente proporcional de
controle automático de tração (ATC) com
distribuição de pares, elimina a necessidade
de qualquer intervenção do condutor para
manter uma tração máxima em condições
difíceis de funcionamento. Dessa forma,
o caminhão varia, de maneira automática
e constante, a proporção necessária de
bloqueio tanto no eixo transversal como no
eixo interno dos bloqueios do diferencial
à medida que mudam as condições de
trabalho.

CAMINHÕES CARREGADORES
Entre os novos equipamentos da Série B da
Caterpillar se destacam os modelos 735B,
com uma carga útil de 36 toneladas e o
740B com uma carga útil de 43,5 toneladas.

A nova Série F da Volvo Construction
Equipment apresenta uma série de
melhorias com relação à funcionalidade e
manutenção.

acelerador em baixas velocidades melhoram
a eficiência do combustível, facilitam o
funcionamento da máquina e oferecem ao
operador a sensação de estar dirigindo um
automóvel.

REDEFINIÇÃO

Dessa maneira, o operador pode
concentrar-se na condução do equipamento
sem ter que pensar em como obter a melhor
tração diante das distintas características
topográficas do terreno. O novo sistema
ATC proporcional funciona em sintonia
com o sistema de direção hidráulica, sem
complicações durante as manobras de giros
fechados.
Em resumo, o sistema ATC proporcional
otimizado tem como resultado uma
melhor tração, menores tempos de ciclo
e proporciona maior produtividade. Além
disso, reduz a possibilidade de abuso do
sistema, o que diminui o desgaste e prolonga
a vida útil do componente e minimiza os
custos.
A Caterpillar também atualizou a
transmissão automática mediante a
introdução de uma série de melhorias
tecnológicas, que fazem com que as mudanças
de direção sejam mais suaves já que o par se
mantém em cada mudança de direção,
melhorando a aceleração, principalmente
em inclinações. As mudanças parciais do

A Volvo Construction Equipment também
se preocupou com o conforto e domínio
do operador sobre o equipamento. A
companhia destaca a Série F de caminhões
articulados, que abrange a gama de 24
toneladas (A25F) a 39 toneladas (A40F) de
capacidade de carga.
É importante destacar que os modelos
A25F, A30F, A35F e A35F FS são 5%
mais potentes que os mesmos modelos da
série E e são mais eficientes com relação ao
consumo de combustível, pois usam entre
6% e 8% menos diesel. Ao mesmo tempo
apresentam uma série de melhorias em
funcionalidade e manutenção.
Destaque merece o corpo de carga destes
modelos, fabricados com aço HB400 e que,
graças ao seu desenho e altura de descarga
e ângulo de inclinação, permite uma fácil e
boa saída do material. Um sistema hidráulico
potente, do tipo “centro fechado” sensível à
carga, e cilindros de elevação de ação simples >
A caçamba de carga da Série F é fabricada com
aço HB400 e graças ao seu desenho, altura de
descarga e ângulo de inclinação, permite uma
fácil e excelente saída do material.

>

FICHA TÉCNICA DA NOVA SÉRIE F DE
CAMINHÕES ARTICULADOS VOLVO
MODELO
Tipo do motor
Potência bruta
Torque bruto
Capacidade de carga
Volume da
caçamba de carga
Máx. Velocidade
Peso Bruto

kW
Nm
kg
M3

A25F
A30F
A35F
Volvo
Volvo
Volvo
D11F-A D11F-A D13F-A
235
266
329
2040
2040
2360
24
28
33,5
15
17,5
20,5

km/h
kg

53
53
57
45.900 51.200 62.600

Modelo

A35F FS
A40F A40F FS
Volvo
Volvo
Volvo
D13F-A D16F-A D16F-A
329
350
350
2360
2525
2525
33.5
39
39
20,5
24
24
57
57
62,6 69.800

57
69,8

Fonte / Volvo
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A caçamba de carga do 722 oferece um
tempo de virada de 13 segundos, quando está
totalmente carregado.

e d
dupla
l llevantam a caçamba
b inclusive
l
em
fortes inclinações.
Este sistema permite uma descarga precisa
e controlável, diminui os tempos de ciclo e
aumenta a segurança. O freio para carga e
basculação pode ser usado com o simples
toque de um botão na cabine, que aplica
os freios de serviço e coloca a transmissão
em neutro, o que aumenta muito mais a
segurança e reduz significativamente a fadiga
do operador.
A Série F é turboalimentada, com comando
eletrônico e seis cilindros, os motores Volvo
V-ACT desenvolvem um torque elevado com
baixas rotações, resultando em uma grande
eficiência de consumo de combustível, alto
rendimento, uma resposta mais rápida do
motor e menor desgaste.
Similar à Caterpillar, o trem de força vem
equipado de série com um sistema ATC, que
garante que o caminhão trabalhe sempre com
o modo de tração mais adequado às condições
do terreno, seja 6x4 ou 6x6. O operador não
precisa fazer a mudança e pode se concentrar
em produzir mais e com mais segurança.
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Da mesma forma, a Série F está equipada
com quatro bloqueios de diferencial tipo
“acoplamento por dentes” – um longitudinal
na caçamba de transferência e três transversais
nos eixos, o que garante tração máxima em
condições difíceis.
Quando se aplicam em conjunto, garantem
máxima tração ao girar todas as rodas com
igual velocidade, como por exemplo, em
solos lamacentos.
O modo de tração, com todos os bloqueios
de diferencial ativados, pode ser ativado ou
desativado simplesmente com o pressionar
de um botão instalado no chão e com o
veículo em movimento.

DESENHO
Atualmente, a linha Doosan Moxy está
composta por quatro modelos de caminhões
articulados: MT26, MT31, MT36 e
MT41, os quais, segundo a companhia,
se caracterizam pelo desenho moderno,
inovadora tecnologia, confiabilidade e
produtividade.
Os modelos MT26 e MT31 oferecem
uma capacidade de carga útil de 24,1 a 28
toneladas e ambos são acionados por um
motor Scania DC9 que desenvolve uma
potência bruta de 228 kW (310 HP) e 255

kW (347 HP), respectivamente.
Os modelos MT36 e MT41 oferecem
uma capacidade de carga útil de 32,7
a 38 toneladas e são acionados por um
motor Scania DC12 que desenvolve uma
potência bruta de 294 kW (400 hp) e 331
kW (450 hp).
É importante destacar que os motores
Scania incorporam um sistema de
resfriamento “air-to-air” e se destacam pelo
baixo consumo de combustível.
Toda a linha apresenta freios multi disco
em banho de óleo, um amplo ciclo de vida
e uma proteção total para seu desempenho
nos terrenos mais difíceis.
Os dumpers articulados Doosan Moxy
são do tipo de tração integral 6x6 para
uma distribuição equilibrada da potência,
enquanto que o desenho da carroceria
com inclinações e o sistema de articulação
especial favorecem excelente condução em
terrenos difíceis.
Outra característica exclusiva dos
equipamentos Moxy é a suspensão dianteira
independente (supressão do eixo rígido) que
permite um deslocamento individual das
rodas, o que garante maior contato com o
solo e uma boa absorção de choques.
A transmissão completamente automática
e uma mudança suave de velocidades
permitem ao operador concentrar-se nas
condições de trabalho, enquanto a cabine
de design ergonômico garante comodidade

CAMINHÕES CARREGADORES
O maior caminhão articulado da
JCB é o 722, um dumper de 22
toneladas, equipado com um motor
de 6,7 litros, 6 cilindros e 270 hp.

total durante a viagem com velocidades de
até 50 km/h. Vale destacar que a cabine
pode ser basculada para facilitar o acesso aos
componentes para a manutenção de rotina
e serviços.

TAMANHOS
A JCB tem uma família de cinco dumpers
articulados: 712, 714, 716, 718 e o 722, os
quais, segundo a companhia, se destacam
pelo conforto, confiabilidade, resistência,
potência e prestações e, além disso, prestam
diferentes serviços de acordo às necessidades
dos clientes.
Entre os menores equipamentos se destaca
o modelo 714, com uma capacidade
de carga de 14 toneladas e que oferece
potência, versatilidade e velocidade.
Dado seu tamanho, o modelo é indicado
especialmente para lugares que exijam
máxima manobrabilidade, normalmente em
espaços restritos.
A caçamba da máquina é extremamente
robusta e duradoura e, com um ângulo
das extremidades da caçamba de 25 graus,
permite uma melhor manuseio de materiais.
Propulsado por um motor de 5,9 litros e
152 HP, o 714 também oferece tração em
duas ou quatro rodas opcional, que pode
ser selecionada durante a condução tocando
apenas um botão.
Em uma linha de médio porte, a JCB
destaca o 718, um caminhão articulado

DUMPER ARTICULADO COM BAIXO CONSUMO DE
COMBUSTÍVEL
Um dos principais e mais potentes caminhões articulados da Terex é o TA400, modelo
que veio substituir os Terex TA40 e que foi desenvolvido para manter altos níveis de
produtividade e baixo consumo de combustível, como demandam os clientes atualmente.
Este modelo tem um novo desenho de capô. Com uma carga útil de 41,9 toneladas
e um volume de 23,3 m3, o novo equipamento possui um motor Detroit Diesel Série
60 que oferece uma potência bruta de 336 kW (450 hp), proporcionando rendimento,
confiabilidade e economia de combustível.
A carroceria é completamente soldada, fabricada em aço de dureza elevada (mín. 360
BHN) com um limite de fluência de 1.000 Mpa. Apresenta rampa traseira de dupla
inclinação que melhora a expulsão de material da carroceria.
No interior, o Terex TA400 foi redesenhado com uma série de aplicações diferentes
para oferecer maior comodidade ao operador. Para que a experiência ao volante seja
extraordinária, o painel fornece ao operador um controle total dos instrumentos e
comandos, agrupando todos os itens estrategicamente e seguindo uma lógica que
facilita a condução e funcionalidade. Também para garantir o conforto do operador
foram reduzidos os níveis de ruído no interior da cabine e modificado o sistema de ar
condicionado. Por sua vez, os novos desenhos dos espelhos oferecem uma excelente
visibilidade.

com uma capacidade de carga de até 16,33
toneladas. Graças ao fato de ser mais leve que
equipamentos similares, oferece benefícios
como maior manobrabilidade e mínimos
danos ao terreno.
Com um motor turbo de 5,9 litros e 6
cilindros que produz 177 HP e devido
à sua transmissão JCB Smoothshift, o
equipamento pode ser deslocado vazio a
uma velocidade máxima de 40 km/h para
frente e de 26 km/h para trás.
Finalmente, a maior máquina da
companhia é o 722, um dumper de 22

toneladas, equipado com um motor de
6,7 litros, 6 cilindros e 270 HP. Este
modelo tem uma transmissão Smoothshift
de seis velocidades para frente e três
de marcha a ré, de tal forma que pode
alcançar velocidades de até 46 km/h e 32
km/h, respectivamente.
A isso deve ser somado a combinação dos
74 graus de ângulos de giro, os 25 graus do
ângulo das extremidades da caçamba e um
tempo de ciclo de 13 segundos totalmente
carregado, o que faz do 722 uma máquina
eficaz para a manipulação de materiais. n

O MT41 oferece uma capacidade de carga útil de 38 toneladas e possui um motor Scania DC12
que desenvolve uma potência bruta de 331 kW (450 HP).
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Um mercado
agitado
O campo da britagem
e peneiramento se
movimenta como nunca
com novos produtos,
novas aquisições e novas
aplicações. Reportagem
de Cristián Peters.
setor de britagem e peneiramento
raramente se manteve quieto,
mas os últimos 12 meses foram
especialmente agitados em termos de
mudanças na indústria e novas aplicações.
Uma das principais novidades é a entrada
da Atlas Copco neste mercado com a
recente aquisição da empresa austríaca
Hartl Anlagenbau, companhia dedicada
à fabricação e comercialização de grupos
móveis de britagem e peneiramento.
Esta compra agrega ao portfólio da empresa
uma completa linha de equipamentos
de médio e grande porte, que abrange
britadeiras de mandíbula, de impacto e de
cone que vão desde 200 a 500 toneladas por
hora, assim como equipamentos de seleção
onde se incluem pre-peneiradores e peneiras
com capacidades que oscilam entre 200 e
400 toneladas por hora.
Andreas Malberg, presidente da divisão
de equipamentos para a perfuração de
superfície da Atlas Copco, destacou que
“esta aquisição fortalece a posição da Atlas
Copco como líder no mercado de escavação
e manuseio de rocha de superfície, assim
como em construção e reciclagem de vias.
A linha Powercrusher (nome dos produtos
de Hartl N.d.E) complementa nossa oferta
de produtos e nos converte em um parceiro

O
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ainda mais completo. Nossos clientes
serão beneficiados ao ter apenas um único
fornecedor de perfuradoras, demolidores,
equipamentos de construção viária assim
como de britadeiras e peneiradoras móveis”.
Atualmente, a rede de distribuidores
de Powercrusher está focada nos Estados
Unidos, Europa Oriental e Rússia, fato que,
somado à união com a Atlas Copco, abrirá
a possibilidade de vender em outras partes
do mundo e os clientes contarão com mais
opções na hora de adquirir uma britadeira.
No total são 16 modelos Powercrusher
agregados ao portfólio da Atlas Copco.
Entre eles, estão quatro unidades móveis
de mandíbulas: PC 1055 J, PC 2, PC
4 e PC 6, todas desenhadas para operar
em condições extremas e incorporam um
elemento que faz a diferença chamado
“movimento Quattro”, que oferece ao
movimento das mandíbulas uma ação mais
agressiva, proporcionando assim menos
bloqueios e um desgaste mais homogêneo
sobre as duas faces da mandíbula. Com
esse movimento, é possível conseguir uma

maior capacidade e uma redução de 31% de
material sem pontas.
O PC 1055J é o menor equipamento
móvel de britagem de mandíbulas da linha,
com um peso de 33,5 toneladas. É acionado
por um motor Caterpillar de 252 hp,
conta com uma boca de alimentação de
1.000 x 550 mm e uma capacidade de
processamento de até 200 toneladas por
hora.
O PC 2 tem um peso de 36 toneladas e
uma boca de alimentação de 1.020 x 730
mm, alcançando produções de até 250
toneladas por hora.
O PC 4, com um peso de 42 toneladas e
uma boca de alimentação de 1.250 x 650
mm, tem uma capacidade de produção de
até 300 toneladas por hora.
Finalmente, o equipamento PC 6, com
um peso de 54 toneladas e uma boca de
alimentação de 1.300 x 800 mm, oferece
uma capacidade de produção de até 350
toneladas por hora.
No entanto, a atual gama de grupos móveis
de trituração por impacto está formada
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O equipamento PC 6 tem um peso de 54 toneladas
e uma boca de alimentação de 1.300 x 800 mm,
oferecendo assim uma capacidade de produção
de até 350 toneladas por hora.

atualmente conta-se com um único modelo,
o PC 1000, um equipamento móvel que
tem um peso de 35,5 toneladas e se aciona
mediante um motor Caterpillar de 385 hp.
Sua boca de alimentação é de 1.000 mm e
seu escala de saída é de 12 a 45 mm, com
uma capacidade de até 180 toneladas por
hora. No que se refere à seleção da britagem,
o Atlas Copco Powercrusher conta com
cinco modelos de peneiras móveis: HS 1,
HCS 3715, HCS 5515, HCS 6015 e HCS
GRIZZLY.

NOVOS EQUIPAMENTOS

por seis unidades. Trata-se de máquinas
robustas, desenhadas para trabalhar em
condições mais extremas e oferecer grande
produtividade. São capazes de trabalhar
como unidades primárias, aceitando material
de grande porte na boca de entrada. Em
trabalhos de reciclagem e com
materiais moles, como unidade
primária, alcançam excelentes
resultados, inclusive eliminando
alguma etapa de britagem.
Os modelos de britagem por
impacto são PC 1060 I, PC 1,
PC 3, PC 1375 I, PC 5 e PC
1610 I.
O PC 1060 I é o menor
equipamento móvel de britagem por
impacto da linha, com um peso de 30
toneladas e com uma boca de alimentação
de 1.000 x 600 mm. Sua capacidade é de

até 200 toneladas por hora.
Por outro lado, o PC 1610 I tem um peso
de 80 toneladas e uma boca de alimentação
de 1.560 x 1.020 mm, proporcionando uma
produção de até 450 toneladas por hora.
Com relação às britadeiras de cone,

Outra companhia que traz novidades é
a Terex, empresa que também acaba de
lançar novos equipamentos de britagem e
peneiramento.
Um deles é a usina móvel Terex Cedarapids
CRC380HLS, cujo desenho se caracteriza
por permitir uma alimentação constante,
maximizando a capacidade de produção.
A alta elevação da malha (High Lift Screen
– HLS) e o sistema de excesso de caçamba
permitem uma grande quantidade de
material de acumulação, forçando assim a
alimentação da britadeira e aumentando
seu rendimento. A grande caçamba de
cone e a bandeja de transbordamento ou
canal de alívio são dois elementos que,
diante das variações de alimentação, evitam
que o material volte à malha, mantendo
as taxas de produção nos níveis máximos
sem necessidade de acelerar novamente. O
rendimento bruto desse equipamento é de
até 1.200 toneladas por hora em areia e
>
cascalho.
A Terex Cedarapids CRJ3255 combina uma
robusta britadeira de mandíbula JW3255
com um alimentador grizzly de alta vibração.

O desenho da usina Terex Cedarapids
CRC380HLS se caracteriza por permitir
um alimentado constante, maximizando a
capacidade de produção.
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A 1500 Maxtrak foi desenvolvida especificamente para os usuários de grandes
volumes. A máquina pode aceitar toda a saída de uma britadeira primária para
produzir até 1.047 toneladas por hora de áridos ou minerais.

O sistema HLS, pendente de patente,
também melhora os tempos das atividades
graças ao movimento hidráulico da tela,
facilitando o acesso mais rápido às mudanças
do manganês. A usina muda rapidamente
entre o modo de operação e transporte.
ACRC380HLS incorpora rolos de alta
eficiência MVP380 ElJay de 300 HP
(224 kW) e uma cobertura tripla de alto
rendimento de 1.828 mm x 6. 096 mm
LJ-TSH6203, com uma malha horizontal
com um desenho de traço oval ElJay.
Cabe destacar que a planta conta com duas
esteiras transportadoras reversíveis de 762
mm e 7,5 HP (5,6 kW) que descarregam a
1.117 mm de distância do equipamento e a
cada lado. A configuração de quatro eixos ou
o opcional de 3+1 fornecem portabilidade a
quase todos os lugares.
Outro dos lançamentos corresponde ao
equipamento Terex Cedarapids CRJ3255,
o que combina uma robusta britadeira de
mandíbula JW3255 com um alimentador
grizzly de alta vibração, o que resulta em
uma britadeira primária móvel de alta
produção.
Este equipamento composto foi
construído para ser a máquina principal
em diversas aplicações de britagem e pode
suportar quase qualquer tipo de material:
areia, cascalho, concreto, entre outros.
Outra das novidades vem da mão de uma
das companhias da Terex, a Powersreen, que
colocou à venda a britadeira 1500 Maxtrak,
a maior de sua gama, que inclui os modelos
1000, 1000SR e 1300.
“Em 2010, Powerscreen deu um passo em

direção ao que consideramos
a próxima geração de
equipamentos móveis de
britagem e peneiramento.
Com o lançamento da nossa maior
britadeira de mandíbulas, a
XA750, e a maior peneira até
o momento, a Warrior 2400,
estamos posicionando-nos com firmeza para
satisfazer as necessidades dos segmentos de
mineração e áridos. A incorporação da 1500
Maxtrak à nossa gama nos oferece uma das
maiores britadeiras de cone móveis sobre
esteiras do mercado”, afirmou Patrick Brian,
diretor de marketing e vendas globais da
Powerscreen.
A
1500
Maxtrak
desenvolveu
especificamente para os usuários de grandes
volumes. A máquina pode aceitar toda
a saída de uma britadeira primária para
produzir até 1.047 toneladas por hora de
áridos ou minerais.
Cabe recordar que ao utilizar a tecnologia
de britadeira de cone Automax da Terex, os
operadores se beneficiam com a proteção

O designer e fabricante de
equipamentos Flip Screen Australia
lançou uma nova caçamba de
peneiramento EXC180. Adaptável a
escavadeiras de 40 toneladas e 50
toneladas, o acessório é o maior modelo
da companhia. É robusto e durável,
especialmente desenhado para
enfrentar diferentes condições nas
mais diversas indústrias.
O EXC180 substitui a
caçamba da escavadeira
e trabalha rotacionando
continuamente em
360º em apenas um
eixo. No sentido antihorário, a unidade
remove partículas
pequenas graças a uma
rede facilmente substituível,
enquanto um deflector retém o
material de tamanho maior.
Completado o processo de
peneiramento, o equipamento começa a
rotacionar no sentido horário para ejetar
o material.
Desenhado para uma operação simples
e fácil, o acessório requer um mínimo
esforço por parte do operador. Devese tocar com a pá o material desejado
e ativar o sistema hidráulico auxiliar
e os dois motores Eaton vão gerar a
rotação da pá. A velocidade de rotação
é controlada pelo operador e pode variar
entre 18 e 25 RPM. O EXC180 oferece
uma capacidade de peneiramento de 1,8
metros cúbicos.
>

A Metso, através de Lokotrack, foi a
primeira a fabricar em série usinas de
britagem e peneiramento móveis.
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BRITAGEM E PENEIRAMENTO
Lokotrack. A unidade de peneiramento está
equipada com bandejas de descarga para a
separação de quatro diferentes tamanhos de
produto final. O motor diesel garante um
peneiramento eficiente e independente sob
todas as condições.

FLEXIBILIDADE

Operando na América do Norte, América do Sul, África, Ásia e Europa, os equipamentos
Rubble Master processam até 150 mil toneladas por ano.

hidráulica contra sobrecarga, ajuste
hidráulico da britadeira, excelente forma
de produto e alto nível de redução. Outras
vantagens para o cliente são um sistema de
transmissão direta da britadeira altamente
eficiente, uma bandeja de alimentação com
detector de metais e função de limpeza do
material contaminado.

TRADIÇÃO
Outra companhia com uma importante
trajetória no desenvolvimento de usinas de
britagem e peneiramento móveis é a Metso,
que por meio da Lokotrack foi a primeira a
fabricar em série este tipo de unidades.
Com soluções que oferecem mobilidade,
alta capacidade, saída de produtos finais de
alta qualidade e funcionamento confiável, as
usinas móveis de britagem e peneiramento
Lokotrack foram concebidas e construídas
para funcionar à perfeição conjuntamente,
inclusive nas aplicações mais exigentes,
permitindo processar praticamente todo
tipo de rocha ou mineral.
Para britagem em pedreiras e minas, a
Metso Minerals oferece uma ampla gama
de equipamentos. Com os grupos móveis
de britagem Lokotrack, pode formar um
completo e independente processo móvel
com dois, três ou inclusive quatro diferentes
etapas de britagem e peneiramento.
A substituição das frotas de caminhões
por usinas de britagem primária da série
LokotrackLT com um sistema de esteiras
transportadoras ou por uma usina completa
de britagem e peneiramento móvel para
a mineração, apresenta importantes
economias no custo da produção, ao
mesmo tempo que reduz significativamente
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o impacto ambiental.
Entre os equipamentos de britagem, é
importante destacar a Lokotrack LT110,
uma máquina de mandíbulas que combina
uma capacidade de trituração elevada e
constante, com uma ampla gama de opções
de processo e uma excelente facilidade
de uso. Com uma capacidade superior a
700 toneladas por hora, simplicidade de
transporte e rápida montagem, é uma opção
para qualquer processo de britagem móvel
de uma ou múltiplas etapas.
Já entre os equipamentos de peneiramento
da marca, o destaque vai para a Lokotrack
ST620, uma peneira móvel sobre esteiras,
especialmente desenhada para aplicações
que requerem alto rendimento e mobilidade.
Graças à sua capacidade de seleção contínua
e adaptabilidade a diferentes processos de
britagem e peneiramento, é a solução ideal
para uma grande variedade de aplicações,
tanto em pedreiras como em obras.
A cabine da ST620 é a mesma utilizada
nas unidades móveis de trituração

Concebidas há 20 anos para a reciclagem
de entulho, as máquinas compactas
austríacas Rubble Master prestam hoje
seus serviços também no setor da rocha
natural. Combinando-as com diferentes
complementos, como separadores de
rejeição móveis e peneiras móveis da mesma
companhia, podem ser obtidos diversos
tamanhos de grão final entre 0-5 mm, 5-10
mm, 10-15 mm e 15-25 mm, e superiores,
que posteriormente podem ser empregados
na produção de asfalto e concreto, entre
outras aplicações.
Operando na América do Norte,
América do Sul, África, Ásia e Europa, os
equipamentos Rubble Master processam até
150 mil toneladas por ano.
A empresa destaca o suporte dado aos seus
clientes, assim como os técnicos da Rubble
Master viajam pelo mundo para poder
formar novos técnicos, seja para clientes ou
distribuidores, e assim garantir o melhor
serviço de assistência.
Não obstante, o fator que ganha cada
vez mais força na hora de comprar é a
mobilidade e é por essa característica e
a facilidade de transporte em locais de
difícil acesso e com estreitas estradas que
as máquinas compactas da Rubble Master
oferecem grandes vantagens. Com um
peso que varia de 12 a 28 toneladas, essas
máquinas garantem grande produtividade e
n
alta qualidade do grão final.
A britadeira de impacto PC 1375 I tem uma
boca de alimentação de 1.250 x 750 mm, e
seu rotor possui um diâmetro de 1.010 mm e
uma largura de 1.200 mm.
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EQUIPAMENTOS COMPACTOS

Pensando
grande

O maior equipamento entre as novas
mini escavadeiras da Caterpillar, a
305.5D CR de 5,5 toneladas.

Este ano foram lançados muitos equipamentos
compactos ao redor do mundo. Com isso, os fabricantes
esperam satisfazer a crescente demanda por mais
opções de tamanho e máquinas mais rápidas e
produtivas. Reportagem de Helen Wright.
ste ano serão vendidos 110 mil mini
escavadeiras nos maiores mercados
internacionais, 14.500 unidades a
mais que as vendidas em 2010. Desse total,
espera-se que cerca de 37% (ao redor de 41
mil unidades) sejam solicitadas somente
pelo mercado chinês.
Também está previsto um aumento nas
vendas de mini carregadeiras na China,
Europa Oriental, América do Norte, Japão
e Índia, com uma projeção para este ano de
cerca de 36 mil unidades, a maior parte delas
(29.500 – ao redor de 82%) serão vendidas
no mercado norte-americano, conforme
previsões.
A enxurrada de novas máquinas
lançadas nos últimos seis meses é prova da
popularidade dos equipamentos compactos

E

A nova linha de mini
escavadeiras Caterpillar inclui a
300.9D, que pesa menos de uma
tonelada e pode passar por uma
porta de medida standard.

de construção. Mais de 70
novos modelos de carregadeiras
e escavadeiras compactas se
apresentam neste informe,
todos eles incorporados ao
mercado no último semestre com o objetivo
de oferecer mais opções de tamanho, assim
como uma maior produtividade, eficiência e
rendimento geral.
A Caterpillar, por exemplo, lançou
uma nova série D de mini escavadeiras
A JCB apresentou a
nova mini escavadeira
8025 ZTS LC de 2,6
toneladas.

A Hitachi lançou uma inovadora mini
escavadeira elétrica na feira italiana
Samoter, em março.
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hidráulicas, que se destacam por ser mais
versáteis e potentes que suas predecessoras
da série C. As novas 303.5D CR, 304D
CR, 305D CR e 305.5D CR levam o nome
do próprio peso operacional, que vai de 3,5
toneladas a 5,5 toneladas.

EQUIPAMENTOS COMPACTOS

Os modelos 303.5D CR e 304D CR
são máquinas de giro zero, que mantém o
rádio da parte superior do corpo dentro da
largura das esteiras, enquanto os modelos
305D CR e CR 305.5D são máquinas de
raio compacto que limitam o giro da parte
superior do corpo a 5,5 polegadas (140mm)
ou menos.
A maior máquina dos novos modelos, a
305.5D CR, pode cavar até 3,9 m quando
está equipada com um braço longo e até
3,5 m com um braço standard, enquanto
a lança independente da rotação, em todos
os modelos, permite uma escavação junto a
paredes e obstáculos.
A companhia também ampliou a linha de
mini escavadeiras de menos de três toneladas
com três novos equipamentos construídos
pela Wacker Neuson na fábrica de Linz, na
Áustria, sob as especificações da Caterpillar.
A nova linha de modelos inclui a menor
escavadeira que a empresa produziu, a
300.9D de 0,9 toneladas. Propelida por
um motor de 13,7 kW e com uma largura
total de apenas 730mm (28,7 polegadas), a
máquina é capaz de passar através de uma
porta standard, proporcionando um fácil
acesso aos lugares fechados.
Além da 300.9D, a Caterpillar lançou
no mercado as novas escavadeiras de 1,5 e
2,7 toneladas, justamente para satisfazer a
demanda de mais opções de tamanho no
crescente mercado das mini escavadeiras.
“Sabemos que muitos clientes estão
procurando mais opções deste tipo de
tamanho e a aliança com a Wacker Neuson

dará maiores alternativas para ajudá-los a
crescer em seus negócios”, disse Mary Bell,
vice-presidente de produtos de construção
da Caterpillar, agregando que no final deste
ano espera-se a chegada de novos modelos
à linha.
Por sua vez, os fabricantes japoneses de
mini escavadeiras também têm estado
trabalhando neste desafio, com empresas
como Komatsu, Kubota, Hitachi e Yanmar
lançando novos modelos no mercado.
A Komatsu apresentou em fevereiro a
nova PC22MR-3, uma mini escavadeira
que substituirá o modelo PC20MR-2. Com
um peso operacional de 2,3 toneladas, o
equipamento conta com um design de cauda
curta para operar em pequenos espaços. O
Sistema de Monitoramento via satélite da
Komatsu é um item standard.
A Kubota, no entanto, colocou no mercado
duas mini escavadeiras de classes 1 e 2, a
KK016-4 e a KX019-4, máquinas que têm
o objetivo de substituir os modelos KX36-3
e KX41-3S. Ambos os modelos têm larguras
variáveis de esteira e câmbios automáticos
como padrão.
A Hitachi, por sua vez, apresentou em
março uma inovadora mini escavadeira
elétrica na feira Samoter, Itália. Desenhada
para aplicações de terraplanagem em lugares

Os novos equipamentos da Bobcat oferecem
maior capacidade nominal de funcionamento e
maior potência hidráulica e de motor.

A Terex TSR60 é uma das quatro mini
carregadeiras de elevação radial lançadas
pela companhia.

sensíveis ao ruído como interiores, zonas
urbanas densamente povoadas ou operações
durante a noite, a Volterra ZE22U, de 2,7
toneladas, somente produz ruído devido ao
sistema hidráulico e não gera emissões.
O motor de 12 kW demora entre três
e quatro horas para recarregar e pode
funcionar durante 6 horas antes de precisar
de nova carga. Equipada com uma pá de
500 mm, pode cavar até 1,6m.
A Yanmar também apresentou um modelo
novo na própria feira Samoter, a Vi033 de
3,4 toneladas. O equipamento, que possui
um motor Yanmar de 18,1 kW, pode cavar
até 3 m e conta com um raio de giro traseiro
de 765 mm.
Também nova para o mercado das mini
escavadeiras é a E26 da Bobcat, de 2,6
toneladas, um equipamento compacto com
um giro traseiro de cauda mínimo que foi
apresentada em março na ConExpo, nos
Estados Unidos, e que estará no mercado
em julho deste ano, substituindo os modelos
324 e 425.
O sistema hidráulico do equipamento
oferece uma força de pá de 4.991 ft/lbs
(6,8 kN) e pode cavar até 2,6 m com um
braço standard ou 2,9 m usando a opção
mais longa.
A Bobcat este ano também apresentou três
novas carregadeiras compactas para a série
700 – a carregadeira sobre esteiras T770,
a mini carregadeira S770 e a carregadeira
sobre rodas A770. Segundo a companhia, >
A nova carregadeira compacta sobre esteiras
da Case tem potência de 74 hp (55 kW)
no seu modelo TR270 e 90 hp (67 kW) nos
equipamentos TR320 (na foto) e TV380.
Maio de 2011 Construção Latino-Americana 47

EQUIPAMENTOS COMPACTOS
A John Deere apresentou uma nova
opção de duas velocidades em suas mini
carregadeiras 318D e 320D.

os novos equipamentos oferecem maiores
capacidades nominais de funcionamento e
maior potência hidráulica e de motor, o que
permite aos usuários trabalhar nas aplicações
mais exigentes.
Os modelos S770 e T770 têm uma
capacidade nominal de operação de 1,6
toneladas, enquanto o A770 conta com 1,5
toneladas.
Também a Hidromek se incorporou ao
mercado dos compactos, com o lançamento
do menor equipamento da família de
retroescavadeiras, a 62SS. Com um peso de
3,6 toneladas e com um motor Kubota de 59
hp (44 kW), a máquina pode ser acoplada
com martelos hidráulicos, furadeiras,
ferramentas agrícolas e uma variedade de
diferentes tamanhos de caçambas.
O tamanho compacto da 62SS e sua
capacidade de girar sobre o próprio eixo,
fazem com que este equipamento seja
adequado para trabalhar em construções
urbanas e aplicações agrícolas, onde com
frequência o espaço é limitado.
Uma maior manobrabilidade é uma das
características centrais de grande parte dos
novos equipamentos compactos no mercado,

mas os clientes também estão exigindo uma
maior velocidade de deslocamento.
Nesse contexto, é que a John Deere trouxe
uma nova opção de duas velocidades nas
mini carregadeiras 318D e 320D.
A nova alternativa, que estará disponível
ao final deste ano, aumenta a velocidade em
62%, desde 6,8 mph (11 km/h) até 11 mph
(17,7 km/h). O desenho busca proporcionar
uma segunda velocidade para uma variedade
de trabalhos, incluindo estradas, pontes e
trabalhos urbanos.
A Liugong também lançou, na ConExpo,
uma mini carregadeira mais rápida, a 365ª.
Com um motor Yanmar de 67,3 hp (502
kW), o novo equipamento pode chegar até

uma velocidade de 7,6 mph (12,2 km/h).
A 365 tem uma carga nominal de 1.750
libras (796 kg) com um tempo de ciclo,
segundo o fabricante, de apenas 8,7
segundos. A carregadeira está desenhada
para realizar múltiplas tarefas, oferecendo
3000 psi (207 bar) de pressão hidráulica
para acionar uma variedade de acessórios.
Outras incorporações ao mercado dos
equipamentos compactos veio das mãos da
Case, que em fevereiro lançou uma nova
família de mini carregadeiras e carregadeiras.
A série Alpha da companhia exemplifica
a tendência crescente dos fabricantes de
oferecer modelos com elevação radial e
vertical que permitam aos compradores
eleger a melhor opção de acordo com seus
objetivos.
Os braços de elevação radial oferecem
maior força de pá e são mais adequados >

A Hidromek lançou a 62SS, a sua menor retroescavadeira, de 3,6 toneladas e 59 kW.

KOBELCO CAVA PROFUNDO
A Kobelco aproveitou o contexto da ConExpo para apresentar sua nova escavadeira
compacta 55SRx, um equipamento de 5,5 toneladas que pode cavar até 3,9 m com uma
força de escavação de 50 kN.
Expandindo a linha de produtos da companhia a um novo tamanho, a 55SRx mede 2,5
m de altura e pode operar com um raio traseiro próximo a zero. Conta com um motor
de 39 hp (29,3 kW).
“A nova máquina é ideal para
trabalhos em espaços reduzidos, como
em fundações, e oferece a potência,
o rendimento e a produtividade que
se encontram em uma escavadeira
de tamanho médio”, comenta Reece
Norwood, gerente de plataforma da
Kobelco.
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A H17D da Hanix é uma das duas novas
mini escavadeiras de 1,5 toneladas de
sua série D.
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para trabalhos de nivelação e escavação, no
entanto, os de elevação vertical são ideais
para o manuseio de materiais e a carga
traseira, dado que o braço carregador se eleva
de maneira reta, dando uma boa extensão da
parte superior da trajetória de subida.
A Case também lançou seis mini
carregadeiras sobre rodas de elevação radial
(SR130, SR150, SR175, SR200, SR220
e SR250) e duas carregadeiras compactas
sobre esteiras (TR270 e TR320). Também
há quatro modelos de elevação vertical, as
mini carregadeiras SV250, SV185 e SV300 e
a carregadeira compacta sobre rodas TV380.
As capacidades de operação nominal variam
de 590 kg na SR130 a 1,4 toneladas na
SV300, enquanto as carregadeiras sobre
esteiras contam com uma capacidade nominal
de operação que vai de 1,2 a 1,7 toneladas.
“Nossa nova série Alpha de mini
carregadeiras oferece uma força de arranque
de pá, de até 8.585 libras. A SR175 tem
mais do que o dobro da força de arranque da
caçamba que o atual modelo de maior venda
neste tipo de tamanho”, afirmou o gerente
de marketing da Case, Curtis Goettel.
A nova série da Case coincidiu com o
lançamento dos novos modelos compactos
de sua empresa irmã, a New Holland. A
nova série 200 da companhia inclui sete
mini carregadeiras, cinco das quais são de
elevação vertical, enquanto que as outras
duas são de elevação radial.

A Extended Manufacturing colocou no
mercado uma nova mini escavadeira de
1,5 toneladas da sua linha TMX, que não
necessita reboque para seu transporte.

As máquinas compactas de elevação radial,
L213 e L215 contam com uma capacidade
nominal de operação de 1.300 lbs (590 kg)
e 1.500 (680 kg), respectivamente, com
uma força de arranque de pá de 4.150 lbs
(18,5 kN).
No entanto, os equipamentos de elevação
vertical L218, L220, L223, L225 e L230,
incorporam o desenho Super Boom da
companhia, o que permite carregar material
ao centro de um caminhão, enquanto
o ângulo de descarga de 53° permite ao
operador esvaziar a caçamba mais rápido,
incrementando o ciclo e a produtividade.
A Terex também ampliou sua oferta de

equipamentos compactos com a introdução
de uma nova linha de mini carregadeiras,
quatro de elevação radial (TSR50, TSR60,
TSR70 e TSR80) e outras quatro de elevação
vertical (TSV50, TSV60, TSV70 e TSV80).
Os modelos possuem motores desde
37,5 kW até 62,2 kW. A empresa tem
se destacado com relação à altura dos
equipamentos, 265 mm, e os ângulos
posteriores de partida das máquinas, de 26°
n
a 29°, dependendo do modelo.

A nova PC22MR-3 da Komatsu tem um peso
operacional de 2,3 toneladas.

A NOVA LINHA DA DOOSAN
Em março deeste ano, a Doosan apresentou cinco novos modelos de mini escavadeiras–
DX27Z, DX30Z, DX35Z, DX55 e DX60R–, com um peso entre 1 e 6 toneladas.
A menor da linha é a DX27Z, tem um peso de operação de 2,8 toneladas e está
equipada com um motor diesel Yanmar 3TNV82A-SDB de 15,8 kW. Conta com um raio
de giro zero, uma profundidade máxima de escavação de 2,9 m, uma altura de descarga
de 2,7 metros e um alcance máximo de 4,7 m.
No outro extremo está a DX60R que tem um peso operacional de 5,9 toneladas e
conta com um motor Yanmar de 37,6 kW.
Pode escavar 4,1 m e tem um alcance
máximo de 6,5 m.
A Doosan garante que a estabilidade
foi melhorada na nova linha, enquanto
que a produtividade e a economia de
combustível foram incrementadas graças
à otimização eletrônica do sistema
hidráulico e do motor.

A Mustang apresentou a nova mini
carregadeira 3300V, que tem uma capacidade
nominal de operação de 3.300 lbs (1,5 t) e
131 polegadas (3,3 m) de elevação vertical.
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O renascer do

Um dos mais
importantes palcos
para a Copa do Mundo
2014 no Brasil reunirá
velhos conceitos com
modernidade e tecnologia
de ponta. Reportagem de
Clarise Ardúz.
epois que suas instalações
desapareceram diante das câmeras
de televisão e dos olhos da
população de Salvador, na Bahia, Brasil, o
novo Estádio Fonte Nova ressurge das cinzas
(e literalmente, das cinzas). A menos de um
ano da implosão realizada em agosto de
2010, já é possível ver o renascimento do
que será um dos palcos mais importantes
para a Copa do Mundo de 2014.
Quem conhecia o velho estádio não
reconhecerá a moderna estrutura que terá a
nova arena multiuso, apesar de que muitas
características lembrarão esteticamente o
anterior. As futuras instalações dotarão
Salvador de uma estrutura de nível
internacional, que não servirá apenas para

D
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os eventos vinculados ao futebol. Também
será um espaço para a realização de grandes
shows, congressos e encontros de negócios.
A área terá o mesmo conceito de um
dos maiores centros de entretenimento
do mundo, o Amsterdã Arena, sede do
AFC Ajax e também da equipe de futebol
americano da NFL, Europa Amsterdã
Admirals, da Holanda, um modelo de gestão
multiuso de muito sucesso na Europa.
De acordo com Alexandre Chiavegatto,
diretor de contrato do Consórcio Arena
Salvador (grupo responsável pelo projeto
e composto pelas companhias Odebrecht
Infraestrutura e OAS), neste momento se
realizam os trabalhos de fundação do futuro
complexo esportivo e, explica, que a etapa
seguinte será a execução da superestrutura
do estádio, que será na maioria pré-moldada.
O projeto arquitetônico preservará o
antigo formato de ferradura com a abertura
para o Dique do Tororó, uma lagoa artificial
de 110.000 m² tombado pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
A nova arena terá uma capacidade para
50 mil espectadores. Serão três níveis de
arquibancadas com assentos cobertos, 70
camarotes, um restaurante panorâmico
com vista para o estádio e para o Dique
Já se realizam as fundações do futuro
complexo esportivo. A próxima etapa é a
execução da superestrutura do estádio.

Projeção digital do futuro complexo esportivo
Fonte Nova, que terá capacidade para 50 mil
espectadores.

do Tororó, além de contar com mais de
2 mil vagas de estacionamento. Haverá
também uma sala de imprensa, quiosques,
elevadores, banheiros, um Museu do
futebol, um fun shop e um business lounge
que funcionarão de forma independente
dos jogos que possam estar acontecendo
na arena.
O valor total do investimento neste projeto
é de 591 milhões de reais (o equivalente 380
milhões de dólares, aproximadamente), mas
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Fonte Nova
estima-se que a nova arena vai trazer muitos
mais benefícios para a região do que esse
investimento possa significar.
A reconstrução do Fonte Nova será o
gancho para uma revitalização da região
(Jardim Baiano, Joana Angélica, Brotas,
Nazaré e arredores) e o centro da cidade.
Alguns sinais dessa mudança já podem ser
notados, como por exemplo a valorização
dos imóveis, que segundo o setor imobiliário,
já alcança 30%.
Além disso, enquanto durar a construção,
serão gerados aproximadamente 1.500
empregos diretos e, no período de
funcionamento da arena, 2.500 empregos
diretos. É importante lembrar que, segundo
a Câmara Brasileira da Indústria da
Construção, por cada 100 empregos diretos
são gerados 21 novos empregos indiretos, o
que leva a conclusão de que o estádio será
bastante positivo para a região.
As brasileiras OAS e Odebrecht, que formam
o Consorcio Arena Salvador 2014, são as
companhias responsáveis pela obra.

DESAFIOS DA ENGENHARIA
O projeto de reconstrução do estádio
Fonte Nova é considerado um teste para a
engenharia brasileira. Chiavegatto explica
que “um dos grandes desafios da obra está
relacionado com sua inserção dentro da
cidade e todas as condicionantes que o fato
implica”. Efetivamente, ao estar em um
setor residencial, o trabalho de demolição
do estádio teve que ser realizado por meio
de implosão.
Da mesma forma, outro grande desafio
está relacionado com a arquitetura do
estádio, que terá “a forma de uma ferradura
na parte inferior e de cálice em elevação,
determinando um projeto estrutural de
grande complexidade com a consequente
dificuldade na execução de suas estruturas”,
informa.
Além das dificuldades relacionadas
com o aspecto arquitetônico do estádio,
incluindo a cobertura, deve-se considerar
a atual conjuntura do país, que está
passando por um momento econômico
m
marcado pela construção e/ou
rremodelação de 12 estádios
e por outros investimentos
eem infraestrutura tanto
p
para a Copa do Mundo
d
de 2014 como para as
O
Olimpíadas 2016. Diante
d
dessa situação, o diretor
d
de contrato do Consórcio
A
Arena Salvador explica que
eexiste certa preocupação
p
pela disponibilidade de
rrecursos,
principalmente
humanos, que possam atender todos os
investimentos. “Temos a preocupação de

Em ação a BP 2900 da Atlas Copco durante
a demolição.

formar e capacitar, com o apoio de entidades
governamentais, mão de obra operacional e
especializada como engenheiros e técnicos”,
conta. É importante destacar que, segundo a
Confederação Nacional da Indústria (CNI)
do Brasil, sete de cada dez companhias
brasileiras enfrentam atualmente uma
escassez de trabalhadores qualificados.

TECNOLOGIA, RECICLAGEM E
SUSTENTABILIDADE
Para que a nova Arena esteja ao nível
de padrões internacionais, serão utilizados
diversos tipos de tecnologia de ponta. Um
moderno sistema de câmaras de circuito
interno, telões e equipamentos eletrônicos
de controle de acesso vão garantir a
segurança dos usuários dentro do complexo.
O conforto será outro atrativo do lugar.
Haverá uma cobertura sustentada por
uma estrutura tensionada, na qual cabos
e treliças vão trabalhar em conjunto com >

EXPERIÊNCIA NO TEMA
As brasileiras OAS e Odebrecht, que compõem o Consórcio Arena Salvador 2014,
são duas empresas baianas reconhecidas pela solidez, experiência e capacidade de
empreender a favor do desenvolvimento da Bahia e do Brasil. Ambas as companhias
têm sido responsáveis por diversas obras nacionais e internacionais, incluindo alguns
recintos esportivos como o Estádio do Engenhão e a reforma do Maracanã (no Rio de
Janeiro), a construção da Arena Barueri (em São Paulo) e a construção do Estádio Florida
International University (FIU), em Miami, Estados Unidos.
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A demolição das antigas instalações, que aconteceu em agosto
de 2010, foi um sucesso graças a duas especialistas em
demolições e implosões: a brasileira Arcoenge Engenharia e a
americana Controlled Demolition Inc. (CDI).

A demolição do antigo estádio foi
feita com a tecnologia de demolição
e de pulverizadores da Atlas Copco,
principalmente o BP 2900, DP 2800 e
DP 2000.

uma membrana impermeável tipo PTFE
(Politetrafluoretileno). Esse tipo de estrutura
diminui entre 30% e 40% o consumo de
aço, o que representa uma economia de
matéria-prima.
O projeto também prevê outras medidas
de sustentabilidade ecológica, que atendem
ao programa Green Goal da Fifa: economia
de água, aproveitamento de água de
chuva, diminuição e reciclagem de lixo
gerado, reutilização de esgoto tratado,
sustentabilidade energética, ventilação e
iluminação natural.
O tema da reciclagem também esteve
presente no momento da demolição,
processo no qual foram gerados 29.000 m³
de concreto. Cem por cento desse material
foi reciclado em modernos equipamentos
de trituração, com capacidade de processar
100m³ de concreto por hora. Parte do
material está sendo reutilizado em serviços
de terraplanagem e pavimentação na
mesma obra e o resto utilizado em obras
de infraestrutura em Salvador e na Região
Metropolitana.

anel superior, acidente que aconteceu durante
uma partida de futebol e causou a morte de
sete pessoas, deixando outras 87 feridas.
Para garantir a segurança da população
residente nas adjacências do estádio, a
implosão contou com todos os cuidados
necessários. Duas empresas especialistas em
demolições e implosões no Brasil e no mundo
foram contratadas para fazer o serviço nesta
obra: a brasileira Arcoenge Engenharia,
responsável pela demolição mecanizada e
implosão e a norte-americana Controlled
Demolition Inc. (CDI), responsável pelo
controle de qualidade da operação.
O projeto de implosão foi elaborado
considerando os limites de vibração toleráveis
pelos imóveis históricos e mais críticos
localizados nas redondezas do estádio.

A DEMOLIÇÃO
Em agosto de 2010, o mundo pôde ver
por televisão e internet a implosão do anel
superior do antigo Estádio Fonte Nova,
também conhecido como Estádio Octávio
Mangabeira. A instalação, inaugurada em
1951, estava fechada desde 2007 após o
rompimento de parte da arquibancada do
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O projeto arquitetônico preservará o antigo
formato de ferradura e terá a abertura para o
Dique do Tororó.

Foram utilizados recursos mitigadores para
reduzir os remotos riscos. Os 138 pilares
do Fonte Nova (que foram perfurados e
carregados com explosivos) foram revestidos
por uma rede metálica e por uma manta
geotêxtil ultra resistente, o que reduziu a
projeção de objetos e metais às adjacências.
A Arcoenge Engenharia já realizou 72
implosões importantes no país, entre elas
a da penitenciária do Carandiru (etapas
I e II) e o galpão que ficava na parte da
frente do Aeroporto de Congonhas, ambas
em São Paulo. Da mesma forma, a CDI
tem 60 anos de atuação em demolição
controlada e é uma das empresas mais
experientes do mundo no assunto, com sete
mil implosões, incluindo sete estádios de
n
grandes dimensões.

OPERAÇÃO MÁQUINA
Para uma obra de grandes dimensões
como esta, o uso de equipamento
pesado é essencial para agilizar e
facilitar o trabalho da equipe humana. As
máquinas presentes no terreno são:
n 1 Central de concreto com
capacidade de 25 m3/h
n 7 Bate-estacas hidráulicos (quatro
de 7 toneladas e três de 5
toneladas)
n 2 Bate-estacas de queda livre (6,5
toneladas)
n 1 Bate-estaca vibratório
n 7 Gruas com capacidade máxima de
6 toneladas
n 1 Guindaste de esteira de 250
toneladas
n 1 Guindaste sobre pneus de 500
toneladas

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

CONSTRUCTION
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ENTREVISTA

Fortalecendo a
América Latina
m crescimento sustentável e em
um índice de dois dígitos é o que
tem experimentado a empresa de
origem chinesa LiuGong nos últimos anos. A
companhia vendeu, durante 2010, um total
de 56.424 equipamentos, alcançando cifras
de mais de 2,3 bilhões de dólares, 55,7%
acima dos 1,4 bilhões de dólares obtidos em
2009, gerando montantes que ultrapassaram
os 280 milhões de dólares, 85,5% mais que
no ano anterior.
Durante os últimos cinco anos, a empresa
experimentou um crescimento médio anual
de 30% nos volumes de vendas, passando de
699,9 milhões em 2006 para 2,3 bilhões de
dólares no ano passado, e segundo explica
o presidente da LiuGong North America,
Jim Donoghue, em entrevista para a revista
Construção Latino-Americana, “hoje a
empresa é 20 vezes maior do que era há dez
anos”.
Com uma participação de 15% no
mercado mundial de carregadeiras sobre
rodas, a empresa asiática está, hoje em dia,
dentro dos 15 principais fabricantes de
equipamentos de construção a nível global,
com mais de 13 mil funcionários (incluindo
750 engenheiros dedicados à pesquisa e

U

LiuGong está focada
na região, onde espera
crescer a um ritmo
médio anual de 30%
pelos próximos cinco
anos. Reportagem de
Cristián Peters.

desenvolvimento) e uma produção que
ultrapassa os 60 mil equipamentos por ano,
oferecendo assim uma linha completa de 12
produtos, entre os quais estão carregadeiras

sobre rodas, retroescavadeiras, mini
carregadeiras, compactadoras, escavadeiras,
niveladoras, guindastes e pavimentadoras,
entre outras máquinas. A meta da LiuGong
é estar entre as dez principais empresas
do ramo em 2015, um objetivo bastante
provável considerando-se que a companhia
avançou à atual posição partindo do número
26 em 2008.
Apesar de que a empresa conta com uma
forte presença no mercado chinês, sua
internacionalização foi se tornando cada vez
mais evidente. Durante 2010, a companhia
vendeu 5.530 máquinas fora da China, o
que implicou em um crescimento de 47%
com relação às unidades vendidas em 2009 e
representa 9,8% do mercado total. Para este
ano, a empresa espera duplicar essas cifras
e vender mais de 10 mil equipamentos em
A LiuGong é o principal fabricante mundial de
carregadeiras sobre rodas.
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ENTREVISTA
Fernando Mascarenhas
é o atual presidente
da subsidiária latinoamericana da LiuGong.

AO REDOR DO MUNDO
A empresa possui uma rede mundial de rápido crescimento com 117 distribuidores nos
seis continentes, divididos em 77 países com mais de 883 concessionários. A LiuGong tem
nove filiais no mundo, cada um com depósito para peças de reposição, serviços, peças e
assistência técnica.
Os concessionários da empresa na América Latina são: ZMG, na Argentina; Diesel Santa
Cruz, na Bolívia; BH Máquinas e SOMA Tratores, no Brasil; Multimaq, no Chile; Neumática
del Caribe, na Colômbia; Montacargas Odio, em Costa Rica; IN DI GI S.A., no Equador;
Ammex e Valero, no México; Motores y Equipos, no Panamá; Target International Trading,
no Paraguai; Steel Industry SAC, no Peru; e GAR International, na Venezuela.

Jim Donoghue, presidente
de LiuGong North America,
destaca que “hoje a
empresa é 20 vezes maior
do que era há 20 anos”.

mercados estrangeiros.

AMÉRICA LATINA
Como resultado da visão global, a LiuGong
tem para a América Latina metas muito
ambiciosas. O mercado latino-americano é
um dos principais destinos para a empresa –
junto com o sudeste asiático- e essa foi a razão
pela qual, em 2008, a companhia decidiu
desembarcar com uma subsidiária regional,
a LiuGong Latin America, localizada em
Belo Horizonte, Brasil, seguindo também
a filosofia de sempre de estar cada vez mais
perto de seus distribuidores.
A filial, que conta com mais de 20
funcionários, foi estabelecida pelo próprio
Jim Donoghue e hoje está a cargo de
Fernando Mascarenhas, atual presidente para
a América Latina. Esta subsidiária conta com
profissionais especializados em produtos,
pessoal de vendas, engenheiros, logística e
outras divisões de administração, finanças
e apoio aos distribuidores concessionários.

A
Atualmente,
a LiuGong
L
Latin America tem um
aacordo de fornecimento
d
de peças de reposição para
ggarantir um serviço rápido
n
no mercado da América
L
Latina.
“Temos uma equipe
forte no Brasil. Além disso, temos um
vendedor regional na Colômbia, que
atende os mercados da Colômbia, Peru,
Equador, Venezuela, outro no México e
América Central, e um terceiro executivo,
que, sediado na China, atende Argentina,
Uruguai e Paraguai”, indica Mascarenhas,
quem destaca que a LiuGong está em
processo de estudo para a abertura de uma
companhia no México, como subsidiária do
Brasil. Donoghue explica que esta é uma
necessidade devido ao idioma. “A maioria
da região fala espanhol e é importante contar
com o idioma. Há também outras razões de
negócios, como a que o México é o segundo
maior mercado, depois do Brasil”.
Hoje a companhia tem mais de 14
distribuidores na região, na Argentina,
Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica,
Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru
e Venezuela.
A América Latina é um mercado-chave
para este fabricante, não só pela importância
atual, senão também pelas possibilidades
de crescimento e é por isso que o suporte
por parte da China é permanente. “Temos
um grande papel para a companhia na
América Latina, onde nossos resultados

estão crescendo com muita força. No ano
passado, as vendas cresceram 95% com
relação ao ano anterior”, destaca o executivo.
Para um futuro próximo, as projeções
são também otimistas e, segundo acredita
Donoghue, “nos próximos cinco anos
poderíamos crescer, em média, 30% ao ano”.
E ainda há espaço para crescer mais.
“Vendemos mais de mil máquinas
na América Latina e mesmo que nossa
participação de mercado não é tão grande
ainda, possuímos as habilidades necessárias
e sabemos que o crescimento na região nos
oferece muitas oportunidades para seguir
crescendo. Em alguns lugares já temos uma
alta presença, mais de 10% de participação
de mercado, especialmente em alguns estados
do Brasil, talvez aí não cresceremos com
tanta força, mas existem outros países, como
México, onde temos um longo caminho por
percorrer”, garante o executivo.

FÁBRICA
A LiuGong foi a primeira empresa chinesa
a ter uma fábrica fora do país por meio
de uma instalação na Índia. Atualmente, a
companhia está finalizando a aquisição da
divisão de Equipamento para a Construção
da HSW (Huta Stalowa Wola) e sua filial
de distribuição, Dressta Co, com o que
obterá capacidade de fabricação na Europa,
(em Podkarpackie, Polônia), assim como
tecnologias que complementarão sua linha
de máquinas.
Da mesma forma, com HSW Dressta,
a LiuGong possuirá uma marca de
alta qualidade com uma linha forte de
escavadeiras complementar a seus produtos.
Finalmente, a Liugong também está
estudando a instalação de uma nova fábrica
no Brasil, referente à qual estão sendo feitos
estudos de viabilidade para determinar sua
n
necessidade real.
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Pascua Lama entrará em
funcionamento em 2013
Esta jazida não se
transformará apenas na
mineradora mais alta do
mundo, será também o
primeiro projeto binacional
deste tipo na América
Latina. Reportagem de
Cristián Peters.

O

gerente de Comunicações e Relações
Institucionais da companhia de
mineração canadense Barrick,
Patricio Pinto, responsável pelo projeto de
mineração de ouro e prata Pascua Lama,
falou com a revista Construção LatinoAmericana sobre os principais avanços da
grande obra, localizada na fronteira da
Argentina com o Chile.

Em que estágio estão as obras da Pascua
Lama?
Foi investido 40% do capital prometido.
Os processos de engenharia detalhada e
aquisições superaram 90%, o avanço da
terraplanagem necessária para a usina de
processamento está perto dos 60% e já estão
feitas as instalações de apoio a mineração.
Está previsto que a produção comece
durante a primeira metade de 2013.

Quais são os principais avanços?
Foi iniciada a construção da linha de
transmissão e o novo caminho de acesso
está 75% avançado. A construção do
túnel, que conecta a mina no Chile e a
usina processadora na Argentina, progride
em ambos os lados. A ocupação dos
acampamentos em ambos os países continua
aumentando, com mais de 2 mil pessoas
no local.

Qual é a produção anual esperada?
Espera-se que a produção anual média da
Pascua Lama seja de 750 mil a 800 mil
onças de ouro durante os primeiros cinco
anos de funcionamento.

Patricio Pinto, gerente de Comunicações
e Relações Institucionais da mineradora
canadense Barrick.

Em quanto aumentará o investimento do
projeto?
A previsão é de que o capital de préprodução da Pascua Lama aumente entre

10% e 20%, alcançando entre 3,3 bilhões
de dólares e 3,6 bilhões de dólares. A pressão
nos custos de capital deve-se principalmente
ao fortalecimento do peso chileno, ao
incremento nos custos trabalhistas em ambos
os países e à alta inflação, particularmente
na Argentina.

Quais são as principais empresas
fabricantes envolvidas?
É importante destacar que a empresa
busca potencializar a contratação de
fabricantes e trabalhadores locais, com o
objetivo de gerar benefícios e favorecer
os habitantes da região. Para isso, foram
cadastrados mais de 820 potenciais
fabricantes no Chile e uma cifra similar na
Argentina.
Com relação às empresas construtoras que
participam deste projeto se encontram pelo
lado chileno: Consórcio Parina-Cerro Alto
(encarregado da terraplanagem e vias de
acesso), a empresa Excon (terraplanagem),
Tecno Fast Atco (construção do
acampamento Barriales) e o Consórcio
Punta Colorada, formada pelas empresas
Compax, Valko e Ecosan (Via Punta
Colorada).
Pelo lado argentino está designado
também o contrato EPC, para a usina
de processamento localizada na região do
n
projeto, ao Consórcio Fluor-Techint.
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Consertos em

O uso de ferramentas portáteis para o conserto e a

manutenção de equipamentos pesados é uma alternativa
eﬁciente e rentável. Reportagem de Andy Becker.
Climax AutoBoreWelders permite com
apenas uma configuração trabalhar com
soldagem e perfuração.

Os equipamentos BB3000 e BB5000
atuando nas perfurações do acessório
de uma pá.

equipamento
utilizado
nas
opções de construção pesada
frequentemente
apresentam
desgaste nas coroas giratórias, nas peças da
ponte, nos mecanismos de elevação e em
alguns pontos de articulação. Se o projeto
está localizado em áreas remotas, o envio
destas peças a uma oficina mecânica a
quilômetros de distância para o respectivo
conserto pode sair muito caro, não só
pelo valor do transporte, como também
porque a parada da máquina durante vários
dias ou semanas implica em um atraso no
cronograma da obra.
Nesse contexto, muitos proprietários de
equipamentos, assim como companhias
que oferecem atendimento no local
descobriram que a última geração de
ferramentas portáteis tem poder, precisão e
portabilidade necessárias para um conserto
rápido de equipamentos pesados na obra.

O

A ferramenta de fresagem BB5000 é
facilmente montada em uma carregadeira
frontal para trabalhar nas dobradiças.
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Com essas ferramentas, inclusive os
consertos mais importantes podem ser
realizados no próprio local, em muitos
casos sem a necessidade de desmontar o
equipamento, e com certeza, sem a demora
e gasto relacionados com o envio de peças
a uma oficina mecânica. Os consertos se
realizam de uma forma mais rápida e mais
rentável, sem sacrificar a qualidade. Como
resultado, o equipamento pesado pode
voltar a operar e o projeto pode voltar mais
rapidamente à produção plena.

COROAS GIRATÓRIAS
Por um importante teste de rendimento,
precisão e força passaram as ferramentas
portáteis em uma empresa de mineração
(localizada a mais de 4 mil metros acima
do nível do mar e a 150 km de Trujillo) no
Peru, quando um operador encontrou uma
coroa giratória desgastada de 133 polegadas
em uma pá.
A superfície de contato lisa da estrutura
media 0,274 mm, muito acima do nível de
tolerância das especificações do produto,
que é de 0,200 mm.

O dono do equipamento chamou uma
companhia de serviços de manutenção para
o conserto do equipamento da maneira
mais precisa, eficiente e econômica possível.
A empresa avaliou as diferentes alternativas.
Desmontar o equipamento e transportá-lo
a uma oficina mecânica não era uma opção,
já que foi calculado que poderia custar mais
de 10 mil dólares e seriam pelo menos dois
dias apenas para o transporte de ida e volta
da unidade.
Mesmo assim, a pá afetada era uma das
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obra
operar imediatamente.
Este exemplo mostra porque máquinas
de fresamento e equipamentos portáteis
são um método eficiente e rentável para
fazer consertos em comparação ao envio
do equipamento pesado a uma oficina
mecânica.

A fresadora circular CM6000 na base de um
guindaste para devolver à máquina a mesma
qualidade do fabricante.

FERRAMENTAS PORTÁTEIS

três que eram utilizadas no trabalho e tirála de serviço por um período muito longo
afetaria diretamente a produção.
Outra ideia da empresa foi polir as partes
quebradas mais profundas da superfície,
mas ao mesmo tempo perceberam que isso
afetaria a tolerância que o equipamento
precisa, fato que descartou a iniciativa.
Finalmente, decidiram fazer um conserto
no local utilizando uma fresadora portátil
de alta resistência. A equipe de manutenção
colocou a máquina de fresar na zona do anel
e utilizou os rolamentos auto-alinháveis de
uma furadeira portátil BB6000 para o eixo
central.
A equipe trabalhou na parte do problema
da pá a uma profundidade de 1,25 mm,
eliminando assim todas as fendas profundas
na superfície de contato. Uma inspeção a
laser de mais de 100 pontos na região do
anel mostrou que a área estava dentro de
uma tolerância de 0,098 mm. Graças ao
conserto feito no próprio local, a equipe
de manutenção foi capaz de consertar e
voltar a montar a pá em apenas quatro
dias, fazendo com que a máquina voltasse a

Entre as ferramentas portáteis, que também
são boas opções para diferentes tipos de
consertos, estão:
Furadeiras portáteis, por exemplo são
utilizadas para perfurar novamente peças
de uma dobradiça, pontes ou mecanismos
de elevação. Os principais fabricantes
oferecem alto poder, alto torque e alta
velocidade de operação para aumentar a
produtividade e podem ser adaptáveis a
uma ampla gama de diâmetros. O BB8100
da Climax conta com uma dupla função
mandrilamento/faceamento que permite
ambas as ações sem ter a necessidade de
mudar de equipamento.
AutoBoreWelders,
que
permitem
a perfuração e a soldagem de maneira
simultânea com apenas uma configuração,
com grande controle e precisão, além
de minimizar os tempos de conserto e
melhorar a produtividade. Esse sistema foi
adotado extensivamente para a manutenção
e conserto de grandes equipamentos de
construção.
Flange Facers, para eliminar as rebarbas
existem máquinas especiais portáteis de
grande precisão que permitem trabalhar
com tubos de grande diâmetro, como um
anel giratório. Além disso, são fáceis de

posicionar e têm uma velocidade de rotação
uniforme. Uma das mais novas do mercado
tem uma cabeça que gira 360°, um avanço
com velocidades infinitamente variáveis e
uma caixa de alimentação pneumática que
permite que tanto a alimentação radial e
axial possam ser controladas de maneira
segura e rápida.
Quando o conserto implica superfícies
críticas, uma máquina de três eixos, como
pode ser a perfuratriz portátil LM600 que
cabe na área de trabalho que seja necessária
e tem a habilidade de operar de maneira
horizontal, vertical ou invertida, sem perder
rigidez, força ou precisão. A LM600 é ideal
para uma perfuração de grandes superfícies
retangulares das plataformas necessárias para
a montagem correta de pivôs de construções
e guindastes.
No mundo inteiro, estão sendo utilizadas
ferramentas portáteis para o conserto de
máquinas pesadas no local de trabalho e
são consideradas como uma das melhores
maneiras de economizar tempo e dinheiro
frente a extensão da vida dos componentes
n
do equipamento pesado.
Andy Becker é vicepresidente da Climax
Portable Machine Tools.

CLIMAX PORTABLE MACHINE TOOLS
Atualmente, proprietários de equipamentos pesados e companhias de manutenção
compram ferramentas portáteis para tê-las à disposição para quando seja necessário, no
entanto, também há oportunidades de locação. A Climax tem distribuidores na América
Latina e depósito de locação no México. Normalmente os equipamentos podem ser
enviados às obras em 24 horas.
Adicionalmente, a companhia oferece treinamentos para o uso das ferramentas, seja no
seu centro de capacitação em Portland, Oregon, nos Estados Unidos ou no local onde o
cliente está localizado.
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INFORMAÇÃO
QUE CONSTRÓI
O MUNDO
Nos dias atuais, empresas e proﬁssionais precisam cada vez mais de
informações conﬁáveis. Como provedor líder mundial de informação para
o mercado de construção, o KHL Group combina sua vasta experiência e
tecnologia inovadora para oferecer informações globais corretas, conﬁáveis
e necessárias a todos os países do globo. Informação que alimenta
o seu conhecimento. Conhecimento que lhe proporciona vantagens.
Conhecimento para superar os maiores desaﬁos.
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A porcentagem de filtração do piso
permeável varia de 80% a 100%,
dependendo do tipo de revestimento e da
intensidade da chuva.

Solução permeável
Um novo produto chega a América Latina para ajudar no
combate às inundações. Reportagem de Clarise Ardúz.
s mudanças climáticas são um
dos principais debates hoje em
dia e o setor da infraestrutura
não deixou de lado essa preocupação. O
rubro da construção tem experimentado
vários ajustes no seu desenvolvimento e, ao
mesmo tempo, novos produtos começaram
a surgir para facilitar esta tarefa de cuidar o
meio ambiente.
Nesse sentido, uma das grandes novidades
vem com o objetivo de solucionar as
inundações provocadas pelas frequentes
tormentas que atingem muitas cidades do
mundo e que nos últimos meses provocaram

A

importantes danos em diversos países da
América Latina, como Brasil, Colômbia e
Venezuela.
A solução, que acaba de ser estudada
no Brasil pela Associação Brasileira de
Cimento Portland (ABCP), é o pavimento
permeável, tecnologia que já é utilizada em
outras partes do mundo, como Alemanha,
Inglaterra e Estados Unidos. O sistema
permite a infiltração de água para o solo.

COMO FUNCIONA
A camada de base granulada do piso
funciona também como um filtro para

USO ADEQUADO
A Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) acaba de lançar uma cartilha
com orientações sobre o uso adequado do sistema de pavimento permeável. O manual
está disponível no site do projeto Soluções para Cidades, www.solucoesparacidades.
org.br.
É importante lembrar que a ABCP é uma entidade sem fins lucrativos, reconhecida
nacional e internacionalmente como centro de referência em investigações do rubro da
construção. A organização atua no desenvolvimento de tecnologias sobre o concreto
e mantém uma equipe de profissionais graduados à disposição do mercado, para
treinamentos, consultoria e suporte a grandes obras da engenharia brasileira.

Este tipo de piso pode ser usado
em calçadas para pedestres,
estacionamentos e vias de tráfego leve.

chuvas, diminuindo assim a contaminação,
além de atrasar a chegada da água desde
o terreno ao sistema de drenagem,
fato que está chamando a atenção de
grandes projetos, como supermercados
e shoppings.
A camada de revestimento dos pavimentos
permeáveis, nos sistemas à base de cimento,
pode ser feita utilizando concreto poroso
moldado in loco ou peças pré-moldadas de
concreto.
É importante lembrar que a urbanização
das cidades acarreta a impermeabilização das
superfícies. As ruas asfaltadas, o crescente
número de construções e a redução das
áreas verdes dificultam a drenagem da água
ao solo e o retorno ao lençol freático. Isso
provoca mudanças no leito dos rios e dos
canais, aumentando o volume das águas e a
frequência das inundações.
O uso do pavimento permeável traz
benefícios à natureza ao reduzir os impactos
das correntes superficiais e o acúmulo de
dejetos de diversos tipos na superfície das
ruas, calçadas e estacionamentos. Este tipo
de pavimento também colabora reduzindo
n
a erosão.
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CONSTRUÇÃO LATINO-AMERICANA
FORMULÁRIO DE ASSINATURA GRATUITA
Para receber seu exemplar gratuito da revista Construção Latino-Americana, por favor
preencha as seguintes informações e envie-nos por fax para +1-312-626-2115 ou pelo
correio para: The Circulation Manager, Construção Latino-Americana, KHL Group, 1 S.
Wacker Drive, Suite 2901, Chicago, IL 60606, U.S.A. e-mail: circulation@khl.com
NOME COMPLETO
CARGO
NOME DA EMPRESA
ENDEREÇO
ESTADO
PAÍS
CEP
E-MAIL
TEL
(Por favor, indique o código internacional de seu número de telefone)
Para que tipo de organização você trabalha?
n Empreiteira
n Consultoria de Engenharia/ Arquitetura/Pesquisa
n Mineração/Pedreiras/Empresas de Produção
n Produção de Petróleo
n Autoridades Internacionais/Nacionais
n Governo Nacional/Regional/Local
n Utilidade Pública (electricidade, gás, água, cais e
portos, outros)
n Fabricantes
n Distribuidores/Importadores/Agentes
n Área de construção de indústria/comércio de
grande porte
n Associação, Área de Educação, Pesquisa
n Locação de Equipamento de Construção/Empresa
de Locação
n Consultoria de projetos/Gerenciamento de construção
n Outros (por favor especiﬁque)

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

FAX
Fabricante de:
n Equipamentos para Construção
n Cimento
n Outros Materiais para Construção
Distribuição:
n Equipamentos para Construção
n Materiais para Construção
Qual é o giro anual de sua empresa,
convertido em dólares americanos?
n Menos de US$ 1 milhão
n Entre US$ 1 – US$ 2,49 milhões
n Entre US$ 2.5 – US$ 4,99 milhões
n Entre US$ 5 – US$ 24,99 milhões
n Entre US$ 25 – US$ 99,99 milhões
n Mais de US$ 100 milhões

5/11

Você deseja receber/continuar recebendo
Construção Latino-Americana mensalmente?
Em quais países atua sua empresa?
n Argentina
n Bolívia
n Brasil
n Chile
n Costa Rica
n Equador
n El Salvador
n Guatemala

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

Você faz recomendações, especiﬁcações ou
compras em sua empresa?
n Decido os requisitos de desempenho/
especiﬁcações técnicas
n Escolho marca ou modelo
n Escolho o fornecedor ou distribuidor
n Tomo a decisão ﬁnal de compra
n Não faço parte das decisões de compra

n Sim

/

n Não

n Sim

/

n Não

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

POR FAVOR, ASSINE E DATE ABAIXO

Assinatura
Data

Envie-nos este formulário por fax para: +1-312-626-2115
ou por meio de nossa página na web para: www.khl.com/subscriptions
e-mail: circulation@khl.com

www.khl.com

CLASSIFICADOS

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

SISTEMAS DE
PINOS DE CARGA
CRANESMART

Sistema de pinos de carga com tecnologia sem ﬁo para guindastes com lança articulada.

• Carregue sua carga corretamente: NÃO SEJA PENALIZADO
• Atenda às normas de segurança: NÃO PERCA TEMPO CALCULANDO A CARGA
• Projetado com precisão e simplicidade: VOCÊ MESMO PODE INSTALAR
• Com servico pós venda que você pode conﬁar

ENTRE EM CONTATO HOJE MESMO COM NOSSOS
PROFISSIONAIS EM SEGURANÇA!
PERGUNTE PELO NOSSO PROGRAMA
DE BATERIA GRÁTIS POR TODA VIDA!

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

BOOTH #10054

www.cranesmart.com
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CLASSIFICADOS
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

www.chemgrout.com

708.354.7112

Para anunciar na seção de
classiﬁcados 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

Pequenos Guindastes…

para Grandes Ideias.

Novas Possibilidades de Elevação em
áreas internas e pequenos espaços.
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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Tel: (1) 713-715-1500
www.maedausa.com
Email: cranes@maedausa.com

CLASSIFICADOS

Para as últimas notícias e análises sobre o setor de
construção latino-americano, visite
www.khl.com/magazines/construcao-latino-americana
Para receber a versão digital gratuita
uita
da CLA, cadastre-se em
www.khl.com/subscriptions/
free-digital
Para receber a newsletter
semanal da CLA, visite
www.khl.com/enewsletter
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Benefícios que impulsionam os
seus negócios
A Manitowoc oferece guindastes de qualidade
superior com capacidades que variam de 73 t a 2300 t

Por quase um século, a Manitowoc tem sido a marca
de maior confiança para serviços de elevação, com
guindastes em funcionamento no centro dos maiores
canteiros de obra pelo mundo todo. Projetadas para
facilitar o seu trabalho, nossas inovações se tornaram
o padrão do setor. Os guindastes da Manitowoc são
duráveis, adaptáveis e estão disponíveis com diversos
acessórios e em uma grande variedade de capacidades
— proporcionando maior flexibilidade e eficiência no
canteiro de obra.
Vantagens dos guindastes Manitowoc:
ř Comece a trabalhar mais rápido — A tecnologia FACT permite
mite a
montagem rápida, fácil e segura para que o seu guindaste comece
ece a
operar e a dar retorno o quanto antes
t Melhore seus resultados — A Manitowoc Crane Care contribui
bui para
que o seu guindaste esteja sempre em operação, aumentando oss seus
ganhos e diminuindo seus custos com manutenção
t Amplie as suas oportunidades de trabalho — Nossos completos
etos
sistemas de elevação incluem acessórios como MAX-ER, luffingg jibs e
acessórios especializados para o setor de energia eólica.

Visite nosso site em www.manitowoc.com/cranesdealer
aler ou
contate-nos: vendas@manitowoc.com | +55 11 3103 0228
28

