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Estudos estruturais no trajeto, tráfego noturno e 
muitas vezes na contramão, e adaptações na viga 
transportadora abrem o caminho para rotor de 316 t 
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a execução do cronograma foi rigoro-

samente controlada para aproveitar o 

fl uxo da maré e o monitoramento das 

condições climáticas determinou o 

período mais seguro para que a ope-

ração se realizasse. A movimentação 

da área de armazenagem ao cais foi 

realizada sem impacto ao tráfego fer-

roviário e o período de interrupção do 

canal de acesso ao porto foi reduzido, 

evitando prejuízos a seus usuários, 

com a coordenação dos rebocadores 

durante as manobras para load out 

(proa) e retorno da balsa à posição 

de stand by (boreste).

No load in e offl oading, outras solu-

ções foram adotadas: elaboração e 

execução do projeto de uma ponte/

rampa para a saída do comboio sem 

contato com o cais, atravessando um 

vão de 5 m. A operação foi realizada 

com dois conjuntos SPMT (6+6+6) 

em tandem, após análise dos ele-

mento fi nitos FEA para garantir que 

o dispositivo estava adequado para 

receber as solicitações de carga por 

eixo, desde a balsa até o estaleiro. 

PLANEJAMENTO 
DETALHADO

Conforme estudos realizados pela 

Transdata, os suportes que susten-

tavam as monobóias no estaleiro 

de Vila Velha não suportariam seu 

transporte marítimo até o Rio de 

Janeiro. Mas esse não era o único 

problema. O cais apresentava bai-

xa capacidade de resistir à pres-

são da carga; o trajeto até o em-

barque incluía a travessia de uma 

linha férrea portuária; era preciso 

garantir uma amarração capaz de 

enfrentar ondas de até 3 m de altu-

ra; a navegação deveria ser feita na 

maré previamente estabelecida e 

as condições climáticas poderiam 

agravar os riscos das operações 

de movimentação e load out dos 

equipamentos. Também era preci-

so atender a todas as exigências 

burocráticas comuns em portos 

públicos, como era o caso.

Esses desafi os foram superados 

etapa a etapa: os stools tiveram 

suas estruturas reforçadas; o 

comboio dimensionado - três con-

juntos SPMT em tandem - atendia 

à especifi cação do terminal para 

pressão no solo do cais; cálculos e 

procedimentos seguros defi niram 

o tipo de amarração que seria feito; 

Contratada pela Petrobras, a Trans-

data Movimentação de Cargas 

Complexas, localizada em São Pau-

lo (SP), realizou o transporte de 

duas monobóias - espécie de “ter-

minal fl utuante” utilizado na amar-

ração de navios-tanque para carre-

gamento e descarga de petróleo e 

derivados -, entre os estaleiros de 

Vila Velha (ES) e do Rio de Janeiro 

(RJ). Além da movimentação dos 

equipamentos - cada um com altu-

ra de 18,20 m, diâmetro de 24,60 m 

e peso de 861 t, totalizando 1.722 t -, 

foram executadas operações de 

load out, peação, load in e offl oa-

ding. Executado em cinco dias, o 

projeto foi escolhido como Case 

2017 em Transporte de Carga Ex-

cedente do prêmio Heavy Duty.  

O transporte interno portuário nos 

dois estaleiros e o load out foi re-

alizado por 44 linhas de eixo auto-

propelidas (SPMT) através de três 

PPU’s (conjuntos de SPMT’s, sendo 

dois na confi guração 6+6+4 e um 

6+6, em tandem). Para o load in e 

o offl oading, foram empregados 36 

SPMT’s em dois PPU’s (dois conjun-

tos 6+6+6, em tandem), modelo 

MSPE Cometto. Para apoio aos tra-

balhos foram utilizados um guin-

dauto Palfi nger MD 600 (60 t) e 

uma empilhadeira Hyundai (16 t). 

Operação 
de load out 

empregou 44 
linhas de eixo 

autopropelidas 
(SPMT)
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"TERMINAL FLUTUANTE"
      DE PORTO A PORTO
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Outras; Direção Defensiva; Permis-

são de Trabalho Básico e Mudanças 

com a Nova Resolução do DNIT. 

O treinamento de operadores rece-

beu investimentos de R$ 45 mil e 

conta com estrutura própria e con-

tratada. A média de horas-aula no 

período da pesquisa foi de 13h38 

por operador. Foram ministrados 

cursos sobre as  Normas Regula-

mentadoras (NR) 10 (Segurança 

em Instalações e Serviços em Ele-

tricidade); 11 (Transporte, Movi-

mentação, Armazenagem e Manu-

seio de Materiais); 12 (Segurança 

no Trabalho em Máquinas e Equi-

pamentos); 20 (Segurança com 

Infl amáveis e Combustíveis) e 35 

(Trabalho em Altura). Também ocor-

reram treinamentos em Requisitos 

de Atividades Críticas - Prevenção 

de Riscos para Trabalho em Altura 

(RAC 01), Veículos Automotores/Di-

reção Defensiva (RAC 02), Equipa-

mentos Móveis (RAC 03), Bloqueio 

e Etiquetagem (RAC 04), Içamento 

de Carga (RAC 05) e Metais Líquidos 

(RAC 11). Os operadores passaram 

ainda pelo treinamento avançado 

em guindastes Litronic, da Liebherr, 

e por curso de Rigger, entre outros.

Além das certifi cações ISO 9001 

(Qualidade) e 14001 (Meio Ambien-

te), a Locar possui a OHSAS 18001 

(Saúde e Segurança Ocupacional). 

trabalho em 2016. Em 2017 ocor-

reram três acidentes com afasta-

mento e dois sem afastamento. No 

período da pesquisa foram traba-

lhados 248 dias úteis sem aciden-

tes. Além do check list diário da 

frota de equipamentos de elevação 

e transporte, sua manutenção é 

realizada nos seguintes intervalos: 

a cada 500 horas para equipamen-

tos e componentes como esteiras, 

cabos, roldanas e ganchos; a cada 

dois meses para pneus e a cada 

500 horas para óleo, em média.

A área de treinamento é diferencia-

da para motoristas e operadores. 

No caso de motoristas a estrutura é 

terceirizada e a carga média de au-

las por ano foi de 10h30, distribu-

ída entre cursos como Noções de 

Primeiros Socorros; Movimentação 

de Produtos Perigosos; Condutor 

de Veículos de Cargas Indivisíveis e 

No período de 01.10.16 a 30.09.17, 

que serviu de referências às inscri-

ções no prêmio Heavy Duty’2017, 

a Locar Guindastes e Transportes 

Intermodais investiu cerca de R$ 

1,2 milhão nas áreas de Segu-

rança Ocupacional, Saúde e Meio 

Ambiente. Na área específi ca de 

Treinamento para seu quadro de 

motoristas, foram aplicados outros 

R$ 4,7 mil. Esse volume de recur-

sos, somado à média horária dos 

treinamentos realizados, ao núme-

ro de acidentes registrados e aos 

dias úteis trabalhados no período 

asseguraram à Locar como ven-

cedora da categoria Segurança & 

Treinamento da premiação.

Os investimento em segurança 

são unifi cados para os segmentos 

de Transportes e Elevação de Car-

gas nos quais a empresa atua. Não 

houve registros de acidentes de 

Motoristas 
da Locar 
tiveram 
10h30 de 
treinamento, 
em média, 
no ano
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RISCO ZERO
            COMO META

Além de cursos específi cos para 
motoristas e operadores de 
equipamentos de transporte e elevação, 
Locar investe R$ 1,2 milhão em segurança 

  

 

  

20      17

REVISTA CRANE BRASIL

PR
ÊM

IO HEAVY DUTY

SEGURANÇA E TREINAMENTO

RERR

VEE
IVV SI TSS BRBB

ARR

SAA

ISS LII

PR
ÊMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

IO HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAEE VA YYV
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDUTU YT

SE O

 »
Di

vu
lg

aç
ão

HD32.indd   37 13/11/17   13:44


