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A FS Bioenergia investirá
R$ 1 bilhão na construção
de uma nova planta, em
Sorriso/MT que deverá
produzir 680 milhões de
litros de etanol por ano.
Página 4

Engie Brasil Energia
investirá R$ 3,1 bilhões
em 2018. Os
investimentos serão
concentrados em
projetos eólicos.
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Leilão da 15ª Rodada de
petróleo e gás da ANP
arrecadou o valor
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AGROPECUÁRIA
1.A C. Vale investirá R$ 31 milhões na construção de uma nova unidade para recebimento
de grãos no município de Alto Piquiri (PR). Além disso, prevê também a aquisição de
máquinas e equipamentos para aumento da produtividade.
ALIMENTOS E FARMACÊUTICO
2.A Nestlé investirá R$ 200 milhões na fábrica Nescafé Dolce Gusto, em Montes Claros (MG),
para inaugurar duas novas linhas de produção e, assim, dobrar a capacidade de produção
das cápsulas de bebidas para 800 milhões ao ano.
3.O Burger King Brasil investirá mais de R$ 200 milhões em 2018 para manter o ritmo de
expansão do ano passado, que registrou abertura de 108 novas unidades.
4.O Grupo Durski, que atualmente possui a rede de restaurantes Madero e a hamburgueria
Jerônimo, abrirá, no primeiro semestre deste ano, 3 novas redes de restaurantes no país – Vó
Maria, de receitas alemãs, Choripan, que venderá o sanduíche argentino de mesmo nome e
a hamburgueria New Burguer.
5.A Cooperativa de Laticínios Selita investirá R$ 70 milhões na construção de uma nova sede,
na região sul do Espírito Santo. O projeto contempla uma área de 1 milhão de metros
quadrados e deve ser concluído em 30 meses.
6.A Tiamate Coffee, rede de cafeterias do Grupo Gracom, pretende abrir 12 novas unidades
nas regiões Norte e Nordeste, em 2018.
7.O Instituto Butantã investirá na construção de uma fábrica para produção de 6
medicamentos contra o câncer e duas vacinas. As obras devem ser concluídas em 2020.
AUTOMOBILÍSTICA
8.A empresa indiana de componentes automotivos Precision Camshafts Limited (PCL)
investirá US$ 30 milhões na construção de uma fábrica em Santa Gertrudes (SP), sua primeira
na América Latina. A unidade deve entrar em operação no final de 2018.
CONSTRUÇÃO CIVIL
9.O Governo do Estado de Goiás está investindo cerca de R$ 326 milhões na construção de
4.731 unidades habitacionais nas cidades de Goiânia, Palmeiras de Goiás, Caçu, Mara Rosa,
Ivolândia, Caldas Novas, Indiara, Aparecida de Goiânia e Goiás, que devem ser entregues
até abril deste ano.
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10.A MRV investirá R$ 600 milhões na Bahia, disponibilizando mais de 6 mil novos
apartamentos até o final deste ano.
11.A Magazine Luiza converterá cerca de 100 lojas em um novo modelo com maior estrutura
para retirada de produtos comprados pelo e-commerce, em 2018. As próximas lojas a serem
inauguradas também já terão novo formato.
ENERGIA - EÓLICA
12.A Engie Brasil Energia investirá R$ 3,105 bilhões em 2018. Os investimentos serão
concentrados em projetos eólicos.
13.A companhia de energia Furnas, da Eletrobras, investirá R$ 850 milhões na construção de
um novo complexo de energia eólica no município de Fortim (CE), que deve entrar em
operação no final de 2019.
ENERGIA – GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO
14.A Copel está investindo R$ 27 milhões na ampliação de duas subestações estratégicas
para o Sistema Interligado Nacional (SIN) – a Subestação Bateias, em Campo Largo (PR), e a
Subestação Sarandi, no noroeste paranaense. As obras devem ser concluídas em setembro
e outubro deste ano. o A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) investirá R$ 24,4
milhões na instalação de células fotovoltaicas flutuantes em PCH (Pequena Central).
15.A Copel investirá R$ 52 milhões em projetos de eficiência energética pelos próximos 3 anos
em 5 polos universitários paranaenses. O aporte será destinado à substituição de 71 mil
pontos de iluminação, instalação de painéis fotovoltaicos, troca de aparelhos de
ar-condicionado e incentivo a pesquisas na área de geração com biogás.
16.A EDP Espírito Santo investirá em 2018 R$ 400 milhões em ampliação, modernização da
rede elétrica, combate às perdas e infraestrutura.
17.A distribuidora de energia Eletropaulo investirá R$ 4,942 bilhões entre 2018 e 2022,
conforme previsão de investimentos apresentado em fato relevante.
18.A Taesa investirá R$ 27,3 milhões na subestação Rio das Éguas (BA), para instalações de
reatores de barra, módulos de manobra e módulos de infraestrutura e manobra. As obras
devem ser executadas até março deste ano.
19.A Usina Cerradão, de Frutal (MG), instalará um turbo redutor de condensação de 40MW,
SST-300 da Siemens.
20.A Omega Geração prevê dobrar seu parque gerador, em até 3 anos, para alcançar 1
gigawatt em capacidade.
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ENERGIA – SOLAR E BIOMASSA
21.O Instituto Presbiteriano Mackenzie investirá R$ 3,5 milhões na implantação de um carport
solar – estacionamento com cobertura de painéis fotovoltaicos – com potência instalada de
537 kWp, no primeiro semestre de 2018, no campus de Alphaville (SP). Além disso, o aporte
servirá para substituir a iluminação de 5 prédios por LED.
22.Hidrelétrica Santa Marta, para criação de uma usina de geração híbrida de energia
hídrica e solar.
23.A operadora Oi investirá em um plano de eficiência energética por meio da criação de
duas fazendas solares que converterão a luz do sol em eletricidade, nos municípios de
Janaúba e Capitão Enéas (MG), as quais entrar em operação em novembro de 2018. o A
Prefeitura de Bauru (SP), por meio do programa Movimento Paulista do Governo do Estado
de São Paulo, investirá em melhoria do sistema viário e educação no trânsito e mobilidade.
Os projetos que visam à redução de acidentes devem ser implementados durante o período
do convênio, que vencerá em agosto de 2019.
24.A FS Bioenergia investirá R$ 1 bilhão na construção de uma nova planta, em Sorriso (MT),
que deverá produzir 680 milhões de litros de etanol por ano.
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
25.O Governo do Estado do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza investirão R$ 528,5 milhões na
área da saúde, em 2018. O aporte será destinado à construção de postos de saúde,
policlínicas, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e reformas e ampliação de hospitais na
capital. O projeto integra o Programa Juntos por Fortaleza.
26.O Governo do Estado do Piauí investirá R$ 5,4 milhões no Hospital Estadual Gerson Castelo
Branco, em Luzilândia. Do total, R$ 4,78 milhões serão destinados a reformas e ampliação da
unidade de saúde, e o restante será aplicado na aquisição de equipamentos.
27.A Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de MS) está investindo R$ 10 milhões na
construção do Hospital da Cassems, em Corumbá (MS), que deve ser entregue até o final de
julho deste ano.
INDÚSTRIA 4.0
28.A FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais) investirá R$ 6 milhões na
construção de um Centro de Treinamento para a Indústria 4.0, em Contagem (MG). A
expectativa é de que o centro entre em operação no início de 2019.
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INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO PESADA
29.O Grupo Vinci Airports investirá cerca de R$ 600 milhões em reforma e expansão do
aeroporto de Salvador (BA). A construtora Teixeira Duarte executará as obras, que devem ser
concluídas dentro de 20 meses.
30.A Metalúrgica Mor que havia anunciado um investimento de R$ 35 milhões em
janeiro/2018, forneceu mais detalhes do seu projeto. Na ampliação de sua fábrica em Santa
Cruz do Sul (RS)., do total, R$ 20 milhões serão destinados à implantação de uma nova linha
de produção, onde serão produzidas escadas profissionais, e os outros R$ 15 milhões irão para
a ampliação de linhas de produção já existentes, principalmente no segmento de térmicos.
As obras devem ser concluídas até setembro deste ano.
31.O Governo Federal está investindo R$ 14,3 milhões na aquisição de 36 máquinas pesadas
para recuperação e manutenção de estradas rurais, para 33 municípios paranaenses. Os
equipamentos têm o objetivo de melhorar a infraestrutura viária rural e o escoamento
agrícola.
32.O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul investirá R$ 5,9 milhões em asfaltamento nos
municípios de Maracaju, Bodoquena, Brasilândia e Selvíria.
33.A Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) investirá R$ 4 milhões em alargamento e
pavimentação da Rua João Aloysio Algayer, que se localiza no bairro rural e turístico Lomba
Grande. A obra, que iniciará neste semestre, também inclui drenagem pluvial, sinalização
viária e uma ciclovia.
34.O Governo do Estado de São Paulo investirá R$ 2,8 milhões em readequação de estradas
rurais de 9 municípios. As obras contemplarão 44,8 quilômetros das cidades de Penápolis, Alto
Alegre, Araçatuba, Birigui, Brejo Alegre, Gabriel Monteiro, Magda, Palmital e Pirajuí, referentes
ao Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado, para
escoamento agrícola.
35.O Governo do Estado do Ceará investirá R$ 1,7 milhão em infraestrutura rodoviária no
município de Beberibe. Serão contempladas obras de pavimentação do acesso da rodovia
CE-040 ao distrito de Lagoa de Dentro e de restauração do trecho que compreende o
entroncamento da CE-040 até o distrito de Sucatinga.
36.O Governo do Estado do Ceará investirá R$ 500 milhões na próxima etapa do Programa
Ceará de Ponta a Ponta, que será lançado no mês de março, para implementação,
restauração e duplicação de mais de 500 quilômetros de estradas em todo o estado.
37.A Prefeitura de Caxias do Sul (RS) investirá US$ 33 milhões no asfaltamento de 34
quilômetros de estradas. Duas das obras do Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura
(PDI) serão iniciadas até julho deste ano, e outras 6 ao longo do segundo semestre, com
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previsão de conclusão em 2020. Em 2018, a 38 EDP São Paulo investirá R$ 54 milhões em
Guarulhos (SP), para ampliação do serviço prestado aos consumidores.
38.O Grupo CCR prevê investimentos líquidos de R$ 2,12 bilhões em 2018.
38.O Governo do Estado do Ceará e as prefeituras municipais investirão R$ 1,73 bilhão,
aportados pelo Governo Federal. Os recursos serão destinados a um pacote de investimentos
destinados às áreas de moradia, saneamento básico, sistemas de abastecimento de água e
urbanização, entre outros. A obra que receberá a maior quantia será a Linha Leste doMetrô
de Fortaleza – R$ 673 milhões.
40.O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul investirá mais de R$ 9 milhões em
pavimentação de vias urbanas nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Caracol e Corumbá,
e em reformas de um presídio de Campo Grande.
SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL
41.A Agência Tocantinense de Saneamento (ATS) destinará R$ 3,8 milhões a um pacote de
investimentos que contemplará instalação de 12 cloradores, 26 sistemas de tratamento
Salta-Z, construção de Rede de Distribuição de Água, perfuração de Poços Tubulares
Profundos, aquisição de massa asfáltica para elaboração do Plano Estadual de Saneamento
Básico, compra de mobiliário de escritório, compra de 395 cisternas e elaboração de projeto
de recuperação do esgotamento sanitário.
42.A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) está investindo R$ 2,9 milhões na
construção de uma adutora que interligará o sistema Pirapó, em Maringá (PR), à rede de
distribuição de água da localidade. As obras devem ser concluídas em abril deste ano.
43.A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) investirá R$ 109,2 milhões na
ampliação dos sistemas de água e esgotamento sanitário em Umuarama,Maria Helena e
Altônia (PR).
PETRÓLEO E GÁS
44.No dia 29/Março foram ofertados 47 blocos para exploração de petróleo e gás. Segundo
a ANP foram arrematados 22 blocos que geraram um bônus de R$ 8 bilhões para o Governo
Brasileiro. Os demais blocos não arrematados, serão ofertados novamente nas próximas
rodadas. Importante ressaltar que os investimentos relativos a esses blocos somente irão gerar
encomendas para o segmento de máquinas e equipamentos após o programa exploratório
mínimo que deve durar entre 6 e 9 anos. Confira abaixo a listagem dos 22 blocos
arrematados e as empresas vencedoras.
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BACIA DE CAMPOS – 9 blocos
C-M-657, C-M-709: Petrobras, Statoil e ExxonMobil
C-M-753, C-M-789: ExxonMobil, QPI e Petrobras
C-M-821, C-M-823: Repsol, Wintershall e Chevron
C-M-791: Shell, Petrogal e Chevron
C-M-755, C-M-793: BP Energy e Statoil
BACIA DE SANTOS – 3 blocos
S-M-536, S-M-647: ExxonMobil e QPI
S-M-764: Chevron, Wintershell Holding e Repsol
BACIA DO CEARÁ – 1 bloco
CE-M-601: Wintershall
BACIA POTIGUAR – 7 blocos
POT-M-762: Petrobras
POT-M-857, POT-M-863, POT-M-865: Wintershell Holding
POT-M-859, POT-M-952: consórcio Petrobras e Shell
POT-M 948: Shell
BACIA SERGIPE-ALAGOAS – 2 blocos
SSEAL-M-430: ExxonMobil, Murphy e Queiroz Galvão
SEAL-M-573: ExxonMobil, Murphy e Queiroz Galvão
45.A Petrobras investirá R$ 137 milhões na Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão (RPCB),
em São Paulo, para aumento da eficiência operacional da unidade. O petróleo produzido
nas plataformas é transportado por navios petroleiros até o Terminal Marítimo de São
Sebastião. De lá, é escoado para a refinaria através de um duto. Com capacidade para
processar 27 milhões de litros de petróleo por dia
46.A Queiroz Galvão Exploração e Produção Investirá US$ 70 Milhões campo Atlanta, que
entrará em operação até o início de abril de 2018. O plano é atingir a marca de produção
de 20 mil barris/dia de óleo, em até 30 dias após a entrada em operação do FPSO Petrojarl I.
A petroleira está terminando a interligação dos dois poços que produzirão o primeiro óleo do
sistema antecipado de produção e o montante de investimentos já inclui a perfuração de
um terceiro poço na área.
47.A Shell investirá US$ 2 milhões em um projeto de sistema de captação de água de
resfriamento em profundidades elevadas para plataformas flutuantes do tipo FPSO. O projeto
consiste em um tubo de grande diâmetro e comprimento entre 600 e 1000 metros, que será
desenvolvido em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) e a SBM Offshore e deve
ser entregue dentro de 15 meses.
47.A Shell implantará uma nova sonda – semi-submersível Catarina – de perfuração, que
passará a atuar a partir de abril, no Parque das Conchas (ES).
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ASSOCIE-SE À ABIMAQ

Conte com o suporte da ABIMAQ para impulsionar os seus negócios.

A ABIMAQ incentiva o desenvolvimento
de novos negócios e tendências tecnológicas
para a sua empresa.

São mais de 20 serviços e benefícios
disponíveis para as empresas
associadas da ABIMAQ.

Contate um dos consultores ABIMAQ e
saiba como a sua empresa pode associar-se:

(11) 5582-6371 | deea@abimaq.org.br

abimaq.org.br
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