
Guindastes Tatuapé con-
quistou o Prêmio Top Cra-
ne’2017, categoria içamento 

de cargas, pela qualidade dos serviços 
e solução técnica apresentada ao Con-
sórcio HFTS Jade (Heleno e Fonseca-
-Trail-Spavias), no Lote 3, na cidade 
de Guarulhos (SP), nas obras de im-
plantação da Linha-13 Jade, da CPTM 
- Companhia Paulista de Trens Metro-
politanos.Entre outubro de 2014 e se-
tembro de 2017, a Guindastes Tatuapé 
participou dessa obra, há muito tempo 
aguardada, com orçamento de R$ 2,3 
bilhões, que interligará, em seus 12,2 
km de extensão, a cidade de São Paulo 
ao Aeroporto Internacional Governa-
dor André Franco Montoro, no Muni-
cípio de Guarulhos. É um projeto ar-
rojado, que prevê a transposição sobre 
dois rios, Tietê e Baquirivú-Guaçú, três 
rodovias, Ayrton Senna, Hélio Smidt 
e Presidente Dutra, e a Avenida Mon-
teiro Lobato. O financiamento é com-
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CONEXÃO ENTRE  
SÃO PAULO E GUARULHOS

transporte rodoviário especial foi feito 
com a utilização de conjuntos trans-
portadores tipo carreta prancha de três 
eixos e dolly de arraste.

Nos três anos de cumprimento do 
contrato, perfazendo um total de 
2.750 horas, foi estabelecido um cro-
nograma de serviços, da mobilização à 
desmobilização dos equipamentos ao 
longo do trajeto. Foram estabelecidas 
quatro etapas principais e um regime 
de serviço contínuo para o lançamento 
de pré-lajes, trilhos, guarda-corpos e 
estruturas metálicas, dentre outros. A 
1º Etapa consistiu em carga, transpor-
te e lançamento na base de 60 vigas. 
A 2º Etapa, em lançamento direto na 
base de 80 vigas; a 3º Etapa, em carga, 
transporte e lançamento na base de 36 
vigas; e a 4º Etapa, em  carga, transpor-
te e lançamento na base de 20 vigas.

Os içamentos principais deste projeto, 
foram as 196 vigas de concreto pré-mol-
dado (38,00 X 1,20 X 1,80 m e 90 t).  

partilhado entre a Agência  Francesa 
de Desenvolvimento (AFD), o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) e o Gover-
no do Estado de São Paulo (GESP). 
Quando concluída, a Linha-13 Jade 
beneficiará não somente passageiros 
em trânsito no Aeroporto, mas tam-
bém cerca de 130 mil pessoas por dia. 

O escopo da Guindastes Tatuapé 
inclui a locação de guindastes telescó-
picos de diversas capacidades (de 25 
a 750 t) para içamento, e conjuntos 
transportadores para trabalhos de car-
ga, transporte e descarga nas suas bases 
de 196 vigas de concreto pré-moldado 
com peso médio de 90 t e 38 m de 
comprimento. Também esteve mo-
bilizada no lançamento de pré lajes, 
trilhos, guarda corpo, estruturas me-
tálicas. Todos os equipamentos utili-
zados para atendimento deste trabalho 
foram fornecidos com sua capacidade 
total de trabalho (ver quadro 1). O 

Guindastes Tatuapé colabora para agilizar e reduzir custos da obra da 
Linha-13 Jade da CPTM, que irá beneficiar 130 mil pessoas por dia
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lizados para a carga dessas vigas, bem 
como as operações de transporte, do 
canteiro de fabricação para a base de-
finitiva. O método usual seria fabri-
car todas as vigas em um pátio exter-
no à obra (canteiro de fabricação das 
vigas) e, dessa forma, para cada viga 
a ser movimentada, seria necessária 

porque, já na fase de apresentação da 
proposta, na reunião com os gestores 
da obra, apresentou uma solução téc-
nica para confecção de 50% das vigas 
logo abaixo do vão de lançamento e 
seu lançamento direto do berço para 
a base definitiva – o que reduziu o 
número de guindastes que seriam uti-

A altura dos içamentos das vigas variou 
de 6 m (região do “Cone Aéreo”) a 19 
m (região próxima da Intersecção com 
a Via Dutra). A Guindastes Tatuapé 
também respondeu por todos os iça-
mentos de material auxiliar ao proces-
so de confecção da pista de rolamento 
ferroviário, tais como: pré-lajes, dor-
mentes de linha, trilhos, guarda corpo 
metálico, linha elétrica de transmissão e 
material de acabamento. 

O içamento de vigas de concreto pré-
-moldado na base definitiva (conside-
rando-se as vigas transportadas e as vigas 
içadas direto da base construtiva) somou 
17.640 t. Já o içamento de pré-lajes, 
guarda corpos e acessórios diversos foi de 
11.088. No total, o içamento de mate-
rial chegou a 37.548 t.

Além da quantidade, modelos e fle-
xibilidade dos equipamentos – com 
acessórios e tabela de cargas supe-
riores aos equipamentos oferecidos 
pela concorrência – a  Guindastes 
Tatuapé foi escolhida para o projeto 
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Quadro 1

ITEM DESCRIÇÃO CAP (TON) QTD HORAS

1 LTM 1750 750 1 50

2 LTM 1500 500 1 50

3 LTM 1300 300 1 50

3 LTM 1220 220 2 660

4 LTM 1090 90 2 660

5 TS 300 BR 30 1 2000

6 DOLLY 100 4 400

7 CS 25 2 660



tes, de forma alguma, poderia ul-
trapassar a altura máxima de 14 m,  
durante a execução do serviço de 
lançamento das vigas na base, para 
não interferir na aproximação e no 
pouso das aeronaves.

Em face do atendimento, em regime 
de 10 horas diárias de trabalho, e das 
soluções apresentadas durante a execu-
ção dos serviços, a locadora teve o con-
trato prorrogado para o atendimento 
de outras necessidades da obra, com a 
locação de guindastes de menor capa-
cidade para apoio no canteiro de obras.

Sediada em São Paulo (SP) e com 
tradição de mais de 50 anos no merca-
do brasileiro de transportes pesados e 
içamentos, a Guindastes Tatuapé tem 
se diferenciado  por equipamentos de 
ultima geração, conjuntos transporta-
dores especiais e uma equipe técnica 
especializada em movimentação de 
cargas na vertical e horizontal. 

a sua carga e transporte 
até o vão de lançamento. 
Com a solução apresen-
tada, a estimativa é de 
uma redução de até 30% 
no valor final do projeto.

Um dos grandes desa-
fios da operação ocorreu 
no trecho logo abaixo da 
região do “Cone Aéreo” 
do Aeroporto de Guaru-
lhos. Foram os içamen-
tos de maior dificulda-
de, visto que os seis vãos 
que ficavam situados 
abaixo e próximos des-
ta área, necessitaram de 
negociação direta com a 
INFRAERO ( Empresa 
Brasileira de Infraes-
trutura Aeroportuária). 
Assim, a altura máxima 
da lança dos guindas-
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