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ABERTURA

O prêmio Heavy Duty 2017 destaca três cases de transporte de cargas pesadas e especiais e a área de Segurança e Treina-

mento do setor. Os critérios para a escolha das empresas vencedoras consideraram fatores como o peso e as dimensões 

da carga transportada, distância percorrida, modais de transporte utilizados, soluções de engenharia aplicadas a essas 

rotas para a viabilização do projeto, veículos e equipamentos empregados na movimentação e deslocamento das cargas e 

benefícios resultantes do planejamento logístico realizado, como redução de custos e prazos de execução.

O Case Transporte Rodoviário foi ganho pela Locar Guindastes e Transportes Intermodais  com o transporte de um coze-

dor de vácuo contínuo para uma usina de cana de açúcar no interior paulista. As dimensões do equipamento inviabilizaram 

sua passagem por viadutos e praças de pedágio da rodovia escolhida para o trajeto. Parte da operação foi executada por 

estradas de terra cortando os canaviais da região.

Dois cases - Transporte Multimodal e Carga Excedente - foram conquistados pela Transdata Movimentação de Cargas 

Complexas. O primeiro deles trata da entrega de 14 transformadores no canteiro de obras da nova Subestação Xingu, em 

Anapu, no Pará, que integra a Hidrelétrica de Belo Monte. Saídos da fábrica da Siemens em Jundiaí, na Alemanha e na China, 

as peças com peso de 219 e 332 t tiveram de ser recepcionadas no Porto de Outeiro, em Belém (PA), seguindo em balsas fl u-

viais pelo rio Xingu até as proximidades da subestação. Feito o load in no atracadouro temporário, cumpriram ainda 2,5 km 

por estradas de terra até seu destino fi nal. 

Já o troféu Heavy Duty 2017 pelo Transporte de Carga Excedente inclui a movimentação, load out, load in e offl oading de 

duas monobóias, com peso de 861 t cada, entre estaleiros do Espírito Santo (ES) e Rio de Janeiro (RJ), para a Petrobras. 

Questões de reforço estrutural dos suportes onde a carga estava armazenada, amarração para garantir sua estabilidade 

durante a travessia marítima e monitoramento das condições climáticas e variações das marés para seu embarque e 

desembarque foram responsáveis por destacar esse operação entre a dos demais concorrentes ao prêmio.

A Locar também é vencedora no grupo Segurança e Treinamento, principalmente pelos investimentos superiores a R$ 1,2 

milhão na área de segurança, no caso unifi cada para os segmentos de elevação e transporte de cargas nos quais a 

empresa atua. Aliado a esses investimentos, os cursos ministrados pela área de treinamento a motoristas e operado-

res, asseguraram à Locar a marca de 248 dias trabalhados sem acidentes no período base para a inscrição ao prêmio 

(01/10/16 a 30/09/17).

O prêmio Top Crane 2017 contou com o patrocínio Ouro da Liebherr, Tadano e XCMG e com o patrocínio Prata da Mani-

towoc. Teve, ainda, o apoio das associações do setor  - Setcesp (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São 

Paulo e região), Sindipesa (Sindicato Nacional das Empresas de Transporte e Movimentação de Cargas Pesadas e Excep-

cionais) e Associpesa (Associação Brasileira das Empresas de Movimentação e Transporte de Cargas Superpesadas) -  e 

da  Verope, fabricante suíça de cabos de aço para guindastes.
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO
LOCAR É HEAVY DUTY EM:

TRAVESSIA POR 
ESTRADAS DE CANAVIAIS

Transporte de cozedor para usina de 
cana de açúcar é parcialmente realizado 
por estradas de terra, atravessando 
canaviais do interior paulista

toda a sua extensão. Não é menos 

do que se espera em uma rota que 

liga duas cidades desenvolvidas do 

interior paulista.

Em uma situação específi ca, no 

entanto, todas essas facilidades 

podem se transformar em compli-

cadores. Em lugar de um carro de 

passeio para cumprir o percurso, 
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A distância de 150 km exigiria pou-

co mais de uma hora de viagem. 

Inclusive por ser superada através 

de uma rodovia concessionada, em 

excelente estado de conservação, 

com passarelas, viadutos, anéis e 

contornos viários. Mesmo o trajeto 

noturno é facilitado pela rede de 

iluminação elétrica presente em  »
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LÍDER EM SOLUÇÕES DE ELEVAÇÃO

A Manitowoc tem o compromisso de fornecer as mais novas tecnologias, inovações e soluções para a área de 
movimentação de carga com os melhores padrões em todo o mundo. Além dos equipamentos a Manitowoc 
oferece o CraneCare, um completo e reconhecido serviço de pós-vendas para dar suporte aos clientes em 
todo o território nacional. Entre em contato conosco, conheça nossos modernos produtos, nossos serviços e 
o suporte que junto com nossos clientes constroem uma história centenária de sucesso.

Visite nossa biblioteca de produtos em:

www.manitowoccranes.com/pt-BR
+ 5 5  1 1  3 1 0 3 - 0 2 1 6

Qualidade, auto desempenho e tecnologia.

dois cavalos mecânicos Scania, mo-

delos R500 e R480, acoplados a 16 

linhas de eixo THP SL Goldhofer. So-

bre elas, um cozedor de vácuo con-

tínuo com 200 t de peso, largura de 

6,90 m, altura de 7,60 m e 24, 20 de 

comprimento, projetado pela Bosch 

Engenharia e fabricado pela Simisa. 

Utilizado na fase de concentração 

do xarope de cana de açúcar, trans-

formando-o em uma massa cozida 

por processo de evaporação, o equi-

pamento partiu de Sertãozinho e 

tinha como destino uma usina em 

Araraquara.

O peso da peça inviabilizava o 

deslocamento rápido do conjunto 

transportador. O diâmetro impedia 

sua passagem sob os viadutos e 

passarelas e pelas laterais das pra-

ças de pedágio. A altura requeria a 

remoção temporária dos cabos de 

energia elétrica de alta tensão em 

alguns trechos da rodovia. A solu-

ção de viabilidade geométrica para 

assegurar o transporte foi atraves-

sar os canaviais da região, através 

de suas vias internas. Embora aptas 

ao tráfego de máquinas pesadas 

utilizadas na preparação da infra-

estrutura da cultura de cana, essas 

estradas rurais tiveram de ser pre-

paradas para a passagem estável 

das linhas de eixo com adequações 

do solo e de seu raio de curvatura. 

A retirada de parte da rede elétrica 

não pode ser evitada.   

Cumprido em cinco dias - três a me-

nos que o cronograma inicialmente 

previsto - e eliminando a mobiliza-

ção de outros dois equipamentos, 

a operação foi concluída com uma 

redução de 10% de custos para o 

contratante. Esse case é o que as-

segura à Locar Guindastes e Trans-

portes Intermodais o prêmio Heavy 

Duty 2017 na categoria Transporte 

Rodoviário.

INSTALAÇÃO FINAL
Além do transporte, o contrato com 

a usina incluiu o içamento, monta-

gem e encaixe do cozedor e de ou-

tros dois equipamentos - um crista-

lizador e uma sementeira, cada um 

pesando 26 t. Para o trabalho foram 

empregados dois pórticos Lift Sys-

tem (600 t), dois guindastes XCMG - 

um QY70K (70 t) e um QY50K (50 t) 

um guindauto Palfi nger (15 t), 16 

linhas de eixo Goldhofer e carretas 

carga seca Randon.

O cozedor deveria ser içado a uma 

altura de 13 m e fi xado em uma 

estrutura de suporte. Abaixo dele, 

a 6 m de altura, seriam montados 

o cristalizador e a sementeira. O 

posicionamento do cozedor na 

estrutura foi realizado com um 

pórtico externo sobre uma base 

de 3 m de altura. O equipamento 

foi, então, movimentado horizon-

talmente pelas linhas de eixo para 

a área de montagem. Foi necessá-

rio suspender as últimas 3 linhas 

de eixo para assegurar a área de 

trabalho do pórtico. O cozedor foi 

amarrado com cabos de aço e ele-

vado a 7 m de altura, o que permitiu 

a montagem do segundo pórtico na 

parte interna da estrutura. As per-

nas desse pórtico interno foram 

fi xadas na viga inferior do cozedor, 

liberando a amarração e as vigas 

do pórtico externo. A peça foi, en-

tão, elevada na altura máxima do 

pórtico e posicionada para fi xação 

na estrutura de suporte.

Já o cristalizador e da sementeira 

foram movimentados por carretas 

carga seca Randon até a área de 

içamento, em frente ao cozedor, e 

elevados pelos guindastes XCMG a 

5 m de altura. O pórtico interno foi 

deslocado para as vigas de apoio e 

teve suas pernas fi xadas na viga in-

ferior de cada peça, movimentando-

-as  horizontalmente por cerca de 

15 m e elevando-as até a altura de 

fi xação na estrutura. O trabalho foi 

realizado em 10 dias - seis dias a 

menos que o estimado -, com redu-

ção de custos para o contratante da 

ordem de 40%. 

Elevação do 
cozedor por 
pórtico para 

fi xação em 
estrutura de 

suporte

 »
Di

vu
lg

aç
ão

HD32.indd   32 13/11/17   13:44


