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Locar Guindastes e Trans-
portes Intermodais conquis-
tou o Prêmio Top Crane’2017, 

na categoria Trabalho em Altura, pelo 
serviço de apoio dado à contratante 
MONTCALM na implantação de es-
truturas no terminal portuário TIPLAN 
da VLI (Valor da Logística Integrada). 
Localizado em Santos (SP), o Termi-
nal Integrador Portuário Luiz Antonio 
Mesquita (antigo TUF) é especializado 
na descarga de enxofre, rocha fosfática, 
fertilizantes e amônia. Movimenta 2,5 
milhões de t/ano. Sua ampliação, atual-
mente em fase final de obras, permitirá 
também o escoamento de grãos (soja e 
milho) e açúcar, oferecendo uma alter-
nativa diferenciada e competitiva para 
o embarque desses produtos. O proje-

A

NOVA OPÇÃO PARA  
EMBARQUE DE GRÃOS E AÇUCAR

O maior desafio da obra com pla-
taformas foi atender com eficiência a 
todas as exigências e normas de segu-
rança, em curto prazo, e apresentar 
soluções de alcance vertical em condi-
ções de difícil acesso. Para atendimen-
to a todas as normas de segurança da 
VLI , a Locar Guindastes e Transportes 
Intermodais treinou sua equipe opera-
cional e de manutenção, para acompa-
nhar todas as liberações de saída desses 
equipamentos. Além disso, integrou 
dois técnicos de manutenção na obra, 
para agilizar nas liberações dos equipa-
mentos e acompanhar as manutenções 
corretivas e preventivas das maquinas.

Com a solução técnica apresentada, 
a Locar Guindastes e Transportes In-
termodais pode otimizar a utilização 
de equipamentos em duas unidades, 
abreviar em 15 dias a execução dos 
serviços e proporcionar ao cliente uma 
redução da ordem de 10%.

Há 29 anos no mercado, a Locar 
Guindastes e Transportes Intermodais 
é empresa líder no segmento de movi-
mentação de cargas especiais na Amé-
rica Latina. Sediada em Guarulhos, a 
empresa tem filiais pelo País e se desta-
ca pela sua estrutura operacional e pelas 
soluções integradas e multimodais. 

to de ampliação inclui três berços para 
embarque de açúcar, grãos e fertilizan-
tes, um pátio de enxofre (para 66 mil t) 
e cinco armazéns.

Nesse contrato, a Locar Guindastes 
e Transportes Intermodais mobilizou, 
durante um ano de trabalho, 25 plata-
formas elevatórias telescópicas, mode-
los 1350SJP e S125, das marcas JLG e 
Genie. A utilização dessas plataformas, 
aliás, foi um dos diferenciais ofereci-
dos pela Locar Guindastes e Transpor-
tes Intermodais na solução proposta 
ao cliente. Tanto a JLG 1350 quanto 
a S125, propelidas a diesel e com ca-
pacidade de carga de 227 Kg, se carac-
terizam pela grande altura de trabalho 
(42.95 m e 40.15 m) e alcance hori-
zontal (24.38 m e 24.38 m)

Locar dá apoio à ampliação do terminal TIPLAN-VLI 
que, especializado em descarga de insumos, se tornará 

também um novo polo exportador
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