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IÇAMENTO EM

PLANTA INDUSTRIAL

Makro realiza operação segura de trocador de calor, com base em estudo detalhado
para mobilização de equipamentos na área industrial
Por Redação Crane Brasil

A

Makro Engenharia conquistou o Prêmio Top Crane’2017, na categoria Plano
de Rigging, pelo detalhado estudo,
com aplicações dos softwares Autocad
e Liccon Work Planner, que precedeu
a desmontagem, içamento e montagem
de trocador de calor, contratados pela
MCM Montagens, na unidade da Deten Química, em Camaçari (BA). A car-

ga, com dimensões de 21,8 m x 2,9 m
(comprimento x diâmetro), e peso 80
t, foi içada a uma altura de 60,5 m,
com utilização de um guindaste sobre
esteiras Liebherr LR 1400/2 (400 t),
montado com auxílio de um guindaste sobre pneus Terex AC200-1 (200 t)
– além equipamentos de apoio, como
pranchas retas e rebaixadas, linha de
eixos e plataformas elevatórias.

O grande desafio encontrado para
realização do serviço foi conciliar a
criticidade da movimentação da carga
especial, com a grande limitação de espaço disponível para alocação do equipamento. Devido às características da
planta industrial, as ruas de acesso tinham limitações para tráfego dos conjuntos transportadores com os componentes do equipamento, bem como
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Solução Proposta:
Por meio da análise dos dados coletados em visita técnica, foi realizada
uma vistoria “in loco” para avaliar as
condições do local de trabalho, a fim
de analisar a área disponível para montagem e operação do equipamento a
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Após esse estudo detalhado, foi
possível então viabilizar a operação,
considerando a utilização do equipamento Liebherr LR 1400/2, na configuração SDBW, ou seja, utilizando
lança principal, luffing, derrick e
ballast flutuante (esse ultimo, pela
limitação de espaço por conta dos
taludes existentes).
As condições para montagem e
operação do guindaste Liebherr LR
1400/2 foram: nivelamento: ± 0,3°
na longitudinal e transversal; ângulo
máximo de rampa: 5°; e compactação
do cranepad: 3,0kgf/cm² .
Para poder se adequar a exigência
de resistência do solo imposta pelo
cliente, a solução foi a disponibilização de duas pistas compostas por
mats de madeira, com as dimensões
de 500 x 100 x 0,2cm.
Localizada em Fortaleza (Ceará),
a Makro Engenharia está consolidada nas regiões Norte e Nordeste do
país, operando em todo o território
nacional. É reconhecida pelo Know
how e suporte local de sua equipe
técnica e pelas soluções integradas
proporcionadas por sua frota atualizada e diversificada de equipamentos e veículos.
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ser dimensionado. Para solucionar a
dificuldade quanto ao acesso foi feito
um planejamento detalhado da rota
de acesso de cada acessório, e como
se deveria proceder o carregamento de
cada conjunto transportador, em sua
devida sequencia.
Com base em fotografias aéreas, foi
definido o percurso a ser realizado internamente pelos conjuntos transportadores com o corpo do equipamento.
E, igualmente, dos componentes da
configuração de lança a ser utilizada
na operação. Quando da visita in loco,
também havia sido definida a área de
montagem do equipamento gerando
um layout que foi anexado ao estudo.
No documento, também foram avaliadas e informadas ao cliente as melhorias necessárias. Providências pontuais
e circunscritas ao local da operação ,
mas imprescindíveis para a realização
da operação. Como, por exemplo, em
áreas específicas, a retirada de parte do
meio fio, o nivelamento do trilho ferroviário com a via e a compactação. E,
também, aterramento de vala, retirada
de uma pequena estrutura em alvenaria
e remoção de alguns postes de iluminação e limpeza local para montagem da
lança do equipamento principal.
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para a distribuição da montagem do
próprio. Foi preciso então planejar detalhadamente a disposição de máquina
auxiliar, a sequência de carregamento
e entrada dos conjuntos com os acessórios do guindaste, e da própria carga
em si. A falta de espaço também limitou o uso de equipamentos com acessórios que demandassem espaços de solo
(por exemplo, ballast sobre pneus).
Além disso, o local em si apresentava
grandes dificuldades e interferências,
tais como, tubulações, linhas férreas,
vasos de pressão, valas de drenagem,
etc, que tinham que ser analisados e
considerados dentro da solução técnica
– já que representavam pontos críticos
para segurança da operação.O cliente
também estabeleceu, como condição
para contratação, uma melhoria da
compactação de solo de apenas 3.0kgf/
cm2 – outro aspecto a ser considerado
na solução técnica.
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