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A ABRAMAT (Associação Brasileira da Indústria de Materiais 
de Construção) divulgou nessa quarta-feira, 04, a nova edi-

ção do Termômetro da Indústria de Materiais de Construção. A 
pesquisa de opinião realizada com as lideranças do setor indica 
que as empresas associadas estão otimistas em relação aos re-
sultados de abril. Para 30% dos associados da ABRAMAT o mês 
apresentará resultado bom e 55% apontam o período como re-
gular.

Já para maio a expectativa é que o otimismo aumente, com 
50% das empresas associadas estimando resultado bom, e 40% 
regular. A pesquisa também apresenta os dados consolidados de 
março de 2022, indicando que o mês foi de resultados regulares 
no setor. Para 10% o terceiro mês do ano trouxe resultados muito 
bons, para 45% bom, e para 30% regular.

Indústria de Materiais de Construção mantém otimismo moderado e esforços na 
sustentabilidade de crescimento

O Termômetro da ABRAMAT também traz informações sobre o 
nível de utilização da capacidade instalada da indústria de mate-
riais. Em abril, a utilização da capacidade industrial foi de 74% na 
média das empresas associadas, 3 pontos percentuais acima de 
março de 2022, mantendo-se em patamar similar ao histórico no 
período anterior à pandemia.

Já as pretensões de investimento em abril de 2022 apresentam 
aumento significativo, com crescimento de 18 pontos percentuais 
em relação ao mês anterior, refletindo retomada de investimentos 
projetados para este ano, com 80% das indústrias de materiais 
indicando que devem investir nos próximos 12 meses seja para 
aumento da capacidade produtiva, seja na modernização dos 
meios de produção.

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse on-
tem (5) que até 2031, a energia solar deve ser responsável 

por 17% da matriz brasileira. De acordo com o ministro, atual-
mente as fontes fotovoltaicas correspondem a 7,7% da eletricida-
de gerada no país.

“No ano passado, a geração distribuída no Brasil foi a quarta em 
crescimento no mundo, superada apenas por países como Esta-
dos Unidos, China e Índia. Eu acho que nós estamos muito bem 
posicionados”, acrescentou  o ministro ao falar na abertura de 

Energia solar deve responder por 17% da matriz brasileira até 2031
um seminário promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). A geração distribuída é a forma de produção de energia 
feita, em geral, pelos próprios consumidores, como as residências 
ou empresas que possuem placas para geração de energia solar.

Em relação a energia eólica, Bento Albuquerque explicou que a 
previsão é manter ao longo da próxima década o percentual de 
11% de presença na matriz energética do pais. “A geração eólica 
cresceu 330% desde 2014. E é atualmente responsável por mais 
de 11% da nossa matriz elétrica”.

A petroleira independente PetroRecôncavo está negociando 
contratos de fornecimento de gás natural com clientes no 

Nordeste, tendo em vista a abertura do mercado no Brasil e o 
aumento dos preços do gás natural liquefeito (GNL) no mercado 
internacional com a guerra na Ucrânia.

Segundo o presidente da companhia, Marcelo Magalhães, há, 
por exemplo, conversas em andamento para acordos para supri-
mento interruptível, ou seja, de volume fixo baixo e com possibili-
dade de entregas maiores a depender da demanda do cliente. “O 
preço de gás no mercado internacional está muito alto e esse tipo 
de contrato, que não é de base, nos permite monetizar eventu-

PetroRecôncavo negocia acordos de suprimento de GN com clientes no NE
ais volumes de produção excedente, a preços mais próximos do 
mercado de curto prazo. Para o cliente, é uma condição melhor 
do que o GNL do exterior. Temos conversado com empresas de 
comercialização e armazenamento, por exemplo”, diz.

A empresa espera fechar ao menos um contrato no mercado 
livre em 2022. A PetroRecôncavo tem acordos de suprimento com 
distribuidoras, como Potigás (RN), PBGás (PB) e Bahiagás (BA). 
Para Magalhães, o fato de a empresa ter produção integrada na 
Bacia Potiguar e na Bacia do Recôncavo ajuda a garantir o forne-
cimento. “Conseguimos nos posicionar como o maior fornecedor 
privado de gás natural do Nordeste.

O número de unidades residenciais novas comercializadas 
na cidade de São Paulo em março chegou a 6.494 e foi 

36,4% maior do que o total vendido no mesmo mês do ano pas-
sado. No acumulado de 12 meses até março, as 67.248 unida-
des comercializadas representaram aumento de 22,3% em rela-
ção ao período anterior, de abril de 2020 a março de 2021, de 
acordo com a Pesquisa Secovi-SP do Mercado Imobiliário (PMI). 
Segundo os dados, o VGV (Valor Global de Vendas) atin-
giu no mês R$ 3,16 bilhões, resultado 66,4% maior que o de 
março de 2021 (R$ 1,90 bilhão) – valores deflacionados pelo 
INCC-DI (Índice Nacional de Custo de Construção), medi-
do pela Fundação Getulio Vargas, referente a março de 2022. 

Em 12 meses, o VGV totalizou R$ 32,3 bilhões, ficando 9,3% 
acima do volume registrado no mesmo período de 2021. 
A cidade de São Paulo encerrou março com 63.450 unidades disponí-
veis para venda, número 51,7% superior ao volume do terceiro mês 
de 2021 (41.837 unidades). Essa oferta é composta por imóveis na 
planta, em construção e prontos, lançados nos últimos 36 meses. 
De acordo com a Secovi-SP, os lançamentos em março alcança-
ram as 6.869 unidades residenciais, volume 96,4% maior que o 
de março de 2021, quando foram lançadas 3.497 unidades. Em 
12 meses, contados de abril de 2021 a março de 2022, os lança-
mentos na capital paulista somaram 86.061 unidades, resultado 
36,9% acima do total verificado no mesmo período anterior.

Venda de imóveis em São Paulo em março cresce 36,4%

PREVENÇÃO
Ações mitigatórias são fundamentais para manter a boa qua-

lidade do ar, onde devem ser constantes medidas como: cami-
nhões sempre transitarem lonados, com placa de proteção na 
ventilação do motor, escapamento na horizontal além da realiza-
ção constante de umectação nas vicinais e limpeza dos veículos.

IMPORTANTE
Sempre que houver qualidade do ar classificada a partir de 

ruim, em qualquer uma das duas estações medidoras, as ativi-
dades de operação e formação de pilhas assim como carrega-
mento e basculamento de argila seca nos pátios de secagem 
deverão ser paralisadas em todos os municípios do polo, con-
forme determina o Termo de Compromisso assinado junto à 
CETESB.


