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Primax Transportes Pesa-
dos conquistou o Prêmio Top 
Crane’2017, na categoria Re-

moção Técnica, pela solução técnica, 
apresentada à contratante Niplan En-
genharia, e levada a efeito com sucesso 
em unidade da Fibria, líder mundial 
na produção de celulose de eucalipto. 
A Primax Transportes Pesados foi con-
tratada para a remoção da base de uma 
chaminé antiga e inserção da base nova. 
A base da chaminé em questão pesa 20 t 
e tem dimensões de 711 mm (diâmetro) 
por 14.000 mm de altura. 

O trabalho, segundo estabelecido 
pelo cliente, tinha cronograma bastan-
te rígido, pois deveria ser feito durante 
parada temporária programada da pro-
dução. E a Primax Transportes Pesados 
conseguiu cumprir esse compromisso, 
em coordenação com todas as equipes 
de solda, em cinco dias – dois a menos 
do estabelecido no planejamento ini-
cial, que previa a utilização de guindaste 
de grande porte para a troca das bases.

A solução proposta pela Primax 
Transportes Pesados – que dispensou a 
utilização desse guindaste e gerou uma 
redução da ordem de 40% nos custos 
do trabalho – consistiu basicamente na 
fabricação de caminho de rolamento, 

A

TROCA DE PEÇA DE 20 T  
EM PARADA PROGRAMADA

Primax troca base de 
chaminé com solução 

de engenharia que 
permitiu o uso de guincho 
elétrico, em substituição a 
guindaste de grande porte
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Por Redação Crane Brasil

· REMOÇÃO TÉCNICA ·
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módulos de sustentação e berços para 
deslocar as bases da chaminé, utilizan-
do guincho elétrico de 50 t.

Para o trabalho de troca de bases da 
chaminé realizado na unidade da Fi-
bria também foram mobilizados um 
munck, com capacidade de 14 t, mon-
tado sobre chassi Volvo (VM 260), um 
guindauto PDH 42000, de 40 t, e duas 

empilhadeiras Hyster FT 155, de 7 t. 
Em relação aos conjuntos transporta-
dores, a Primax Transportes Pesados 
optou pela utilização de dois cavalos 
mecânicos Volvo FH 440, com tração 
6x2, duas pranchas Pastre, rebaixadas, 
de três eixos, e uma carreta Facchini, 
também rebaixada, e de três eixos.

Sediada em São Paulo, a Primax 

Transportes Pesados atua no mercado de 
transporte pesado desde 1963 e tem se 
destacado pelas soluções integradas de 
movimentação de cargas e na prestação 
de serviços nas áreas de engenharia, re-
moções técnicas, instalações e montagens 
industriais e na locação de equipamentos. 
Tem certificações ISO 9001:2015 – ISO 
14001:2015 – OHSAS 18001:2007. 

· PLANO DE RIGGING ·


