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Sempre  
na vanguarda

ALTA QUALIDADE EM TUBOS DE CRAVAÇÃO
A Premoldal confia nos equipamentos BFS para se  
manter na vanguarda tecnológica e garantir padrões  
de qualidade internacionais para seus produtos.  Pág. 2

FLEXIBILIDADE COM QUALIDADE 
A Protendit aposta em mesas de forma de alta quali- 
dade e desempenho da Nuspl, na ampliação da sua  
capacidade produtiva de painéis de concreto. Pág. 2

A M3SP Engenharia é a empresa líder em tec-
nologias para soluções em elementos pré-fabri-
cados principalmente na construção residencial. 
Fundada em 1999, pelos sócios Antonio Marmo, 
Luiz Norimatsu e Marcos Roberto de Oliveira, os 
quais são hoje os diretores da empresa, ela é 
especializada na viabilização de grandes proje-
tos, os quais demandam grandes volumes de 
produção. Além do elemento principal que são 
as lajes pré-moldadas, a empresa fabrica tam-

bém em grande escala escadas e vigas pré- 
moldadas para os mais diversos tipos de obras 
residenciais, comerciais, shopping centers, além 
de obras publicas como escolas, hospitais, entre 
outros. A M3SP, até julho de 2015, possuía linhas 
de produção estacionárias. A partir desta data, 
inaugurou em Cotia a planta industrial auto-
matizada para a produção dos elementos pré- 
fabricados de concreto. Trata-se de um marco 
na construção civil brasileira, tendo como  

parâmetro o nível de automatização, os volumes 
alcançados e a excelente qualidade dos elemen-
tos produzidos.
 
Projetada sob medida, a nova fábrica da 
M3SP aposta em automatização
“Para expandir as variedades dos elementos pré-
fabricados, com qualidade e nos volumes de 
produção desejados, pesquisamos as mais 
modernas técnicas de fabricação. A Vollert foi a 
escolhida e nos convenceu em 100% com sua 
tecnologia e know-how desde as primeiras simu-
lações e modelos em 3D” diz Marmo Pádua, 
Diretor Geral na M3SP. “Decisivo também foi o 
fato de termos um canal direto no Brasil através 
da Vollert em Belo Horizonte.” A instalação e os 
fluxos de produção foram projetados tão flexíveis 
que no futuro poderão ser adaptados para outras 
quantidades produtivas. “Dentro em breve, nesta 
nova planta, serão produzidas paredes maciças, 
paredes sanduiche e painéis de fachadas o que, 
até agora, somente com a produção estacionária, 
não era possível” diz Marmo.

Foi inaugurada uma das mais modernas plantas industriais da América do Sul especializada na produção de 

elementos pré-fabricados de concreto. Localizada na cidade de Cotia, São Paulo, a M3SP visa atender ao mercado 

brasileiro com uma capacidade produtiva de até 450 mil m² destes elementos, com tecnologia pioneira.

No ano em que a Vollert completa 90 anos de 
existência, é com grande satisfação que trazemos 
para você nossa segunda edição do Vollert News 
edição especial Brasil. A possi bilidade de termos 
uma nova edição como esta, recheada de projetos 
e informações relevantes, significa que nossas 
atividades na América do Sul e Central estão 
evoluindo de maneira consistente, a despeito dos 
desafios conjunturais.

Nesta publicação apresentamos diversos projetos 
tecnologicamente interessantes, com destaque 
para a implantação, em São Paulo, do moder-
níssimo sistema de circulação para produção de 
paredes, lajes e elementos de fachada em 
concreto e o editorial sobre sistemas construtivos 
no Chile, redigido por um de nossos principais 
clientes na América Latina.

Desejo a você uma ótima leitura, bem como 
perseverança e sucesso nos negócios! 

            Saudações cordiais, 
                      Wesley Gomes

Caríssimo leitor,
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Flexibilidade com qualidade  
A Protendit em São Paulo, fabricante de elementos 
pré-moldados de concreto, é uma das grandes pio-
neiras da indústria de pré-moldados no Brasil. Já 
nos anos 50 eram produzidas estacas protendidas 
de concreto, uma sensação naquele tempo. Hoje  
a produção conta com grande diversidade de ele-
mentos pré-moldados para a construção residencial 
e industrial. Recentemente a empresa investiu em 
novíssimas instalações ‘made in Germany’. 

Estacas, postes e vigas de concreto armado, lajes 
alveolares ou paredes maciças: a Protendit produz 
uma grande variedade de elementos pré-fabricados 
de concreto, principalmente para a moderna con s-
trução industrial. Complexos multifuncionais de 

vários andares, como shopping centers e restaurantes, 
galpões industriais e de armazenagem, mas também 
estacionamentos e pontes são os resultados da criati-
vidade e competência dos engenheiros da Protendit. A 
filosofia por trás deste empenho sempre foi: produzir 
sistemas construtivos a baixo custo em múltiplas formas 
de concreto, e com altíssima qualidade. A produção da 
Protendit hoje perfaz mais do que 12.000 m² mensais, 
considerando as fábricas em São Paulo, São José do 
Rio Preto e Rio de Janeiro.

O máximo de flexibilidade na produção de 
elementos de concreto
“Para estar sempre na vanguarda apostamos na mais 
moderna tecnologia em instalações. Neste contexto a 

Sempre na vanguarda
Continuação de página 1

Um sistema de circulação automático possibilita 
novos processos de trabalhos de forma mais racional. 
As mesas permitem a moldagem de elementos com 
até 13 m de comprimento sobre uma superfície lisa e 
perfeitamente plana.  As larguras dos elementos 
podem chegar a 3,3 m. As mesas de forma foram 
100% produzidas no Brasil de acordo com os mais 
elevados requisitos tecnológicos e de tolerância exi-
gidos internacionalmente. “É ‘German Engineering’ 
confeccionada no Brasil” diz Wesley Gomes, CEO da 
Vollert do Brasil. A mais moderna tecnologia de 
máquinas é responsável por processos altamente 
dinâmicos: desde a limpeza das mesas e perfis de 
forma totalmente automatizada, à concretagem dos 
elementos, com uma estação de compactação por 
oscilação, que possibilita rapidez e economia de con-
creto, até a colocação e retirada dos elementos em 
câmara de cura úmida através de um ultramoderno 
equipamento de armazenamento.  “Através deste 
processo de cura é possível reduzir consideravelmente 
o ciclo de produção entre a concretagem e a desmol-
dagem. Uma vantagem real em termos de custo” 
descreve Wesley. Um robô de moldagem SMART SET, 
com controle CADCAM, fica encarregado do posicio-
namento preciso dos perfis magnéticos e realiza 
também a plotagem das interferências e dos detalhes 
da peça. Com uma aceleração axial elevada, de até 
5 m/s² e através da garra que gira até 180º, o robô 
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flexibilidade é para nós um fator importante, para que 
possamos efetivar os projetos construtivos complexos 
em um tempo cada vez menor” explica Milton Moreira, 
CEO na Protendit. “Estamos colocando nossas fichas 
em ‘Engineering made in Germany’, mas produzido 
100% no Brasil.”

Para a fabricação de peças de concreto de alto valor 
agregado, qual seja, elementos maciços e paredes 
sanduiche até uma espessura de 200 mm, as capaci-
dades da fábrica de São José do Rio Preto foram am-
pliadas. Uma mesa basculante de alto desempenho, 
adquirida da especialista alemã em formas, a Nuspl, 
que pertence ao Grupo Vollert desde 2012, dispõe de 
uma área de moldagem de 3.200 x 12.500 mm, com 

Soluções em tubos 
para canalizações 
e redes de esgoto

BFS Casagrande é tido como propulsor de 
inovações e líder em tecnologia na moderna 
produção de tubos de concreto e de  
cravação que têm tido crescente aceitação 
e procura no Brasil.

Em 2011 foi inaugurada a nova instalação do 
fabricante de tubos de concreto Premoldal, em 
São Paulo. Dentro de pouco tempo a Premoldal 
tornou-se líder no fornecimento de tubos de  
cravação de concreto no mercado brasileiro. A 
Premoldal confiou no know-how e liderança  
tecnológica da BFS Casagrande, para seu sucesso 
comercial.

Alta qualidade na produção de tubos 
como diferencial de mercado.
O equipamento para produção de tubos ins-
talado, o BFS Jumbo 2030 Duo, é apropriado 
para tubos de concreto entre 250 a 2.000 mm 
de diâmetro, e comprimentos de até 3.000 mm.
 
A alta qualidade dos tubos de cravação da  
Premoldal tem grande reconhecimento na 
região Sudeste do Brasil. O projeto da linha de 
bombeamento de esgoto realizado para a 
empresa CEDAE, na praia de Copacabana, pode 
ser apresentado como um dos mais importantes 
deste segmento já realizado no Brasil. No total, 
o projeto foi constituído por 1,1 km de linha de 
tubos cravados e foi executado em duas fases. 
Os tubos tinham 1,5 m de diâmetro, 3 m de  
comprimento e foram projetados para suportar 

até 2 kg de pressão interna. Durante o processo 
de cravamento, e devido à característica do solo 
(em sua maior parte, areia), os tubos foram 
submetidos a forças de pressão de até 958 
toneladas e não apresentaram uma única falha. 
Tal qualidade de produto comprovada tem 
levado a Premoldal a ser selecionada para  
outros desafios, tais como a nova linha sob o 
rio e marginal Pinheiros, uma das regiões mais 
movimentadas da cidade de São Paulo.  
”A grande experiência técnica de Premoldal, 
combinada ao estado da arte da tecnologia da 
BFS, resultou em um produto de alta qualidade, 
que é reconhecido e atestado pelos clientes, 
especialmente onde a garantia de qualidade é 
uma condição obrigatória“, destaca Paulo 
Sergio Stanzani, CEO de Premoldal.

“Com o portfólio de instalações da BFS Casa-
grande oferecemos a nossos clientes as melho-
res soluções tecnológicas para os sistemas de 
canalização e de esgoto” relata Wesley Gomes, 
CEO na Vollert do Brasil.

multifuncional otimiza consideravelmente este pro-
cesso de trabalho, tornando-o extremamente preciso, 
com desvio máximo de aproximadamente 0,4 mm. Os 
perfis de forma foram desenvolvidos pela RATEC, 
especialmente para a M3SP e proporciona um fun-
cionamento harmonioso entre os sistemas. É com-
posto por elementos transversais com 3.280 mm de 
comprimento e altura útil de 100 mm, bem como por 
elementos longitudinais de diversos comprimentos. 
A diversidade de perfis possibilita a fabricação de 
elementos de concreto com múltiplas dimensões.  
Com o RATEC Automatic-System os magnéticos  
são firmemente fixados sobre as mesas através do 

simples acionamento de um botão pelo robô.  
“Com a nova instalação da fábrica em Cotia, inovamos 
a produção de elementos pré-fabricados e com isso 
abrimos espaço para mais crescimento. O Brasil 
estará recebendo padrões de qualidade nunca  
antes vistos. Através da nova tecnologia produtiva 
podemos atender desde as obras de pequeno porte, 
até as maiores incorporadoras imobiliárias a  
nível nacional” descreve Marmo Pádua da M3SP.  
“A Vollert foi para nós o parceiro tecnológico certo, 
além de ter viabilizado o financiamento completo  
do projeto através de uma garantia de crédito de 
exportação na Alemanha.”

Mármo Pádua e Wesley Gomes –  
ao fundo parte da produção  
diária, na câmara de cura



Dorbrás investe para 
trazer tecnologia ao Brasil

Flexibilidade com qualidade  

Com um histórico incomparável de longa 
durabilidade e elevado desempenho, os produtos 
da Dorbrás estão presentes nas mais diferentes 
aplicações – tais como linhas de carga leve, 
moderada e pesada, trens de passageiros, linhas 
de metrôs, e até mesmo em aplicações especiais, 
como caminhos de rolamento de equipamentos 
pesados. Além de sua longa experiência no projeto 
e fabricação de dormentes de concreto para vias 
assentadas sobre lastro, com mais de 4,5 milhões 
de unidades produzidas, a Dorbrás se destaca pela 
sua indiscutível expertise em dimensionar e projetar 
dormentes de concreto dos tipos bibloco armado, 
monobloco protendido, suportes protendidos para 
AMV’s e dormentes monotrilho em concreto armado 
ou protendido, além de completos sistemas de via 
permanente sem lastro e sistemas específicos para 
VLT’s e Tramways. Em parceria com a DAG Railway, 
a Dorbrás está atualmente envolvida em diversos 
projetos ferroviários relacionados à remodelação 
de vias preexistentes e instalação de novas linhas 
férreas e metroviárias em diferentes regiões do 
Brasil. Com foco na qualidade de seus produtos e 
no atendimento às normas técnicas nacionais e 
internacionais do setor ferroviário, a Dorbrás não 
abre mão de utilizar em seus processos produtivos 
apenas os melhores equipamentos e tecnologias, 
razão pela qual recentemente adquiriu da Vollert 
do Brasil novos equipamentos de protensão da 
marca alemã Paul. Desde 2013, a Vollert do Brasil 
está representando exclusivamente os produtos 
Paul no mercado brasileiro.

Uma solução confiável e livre de falhas
A unidade de bomba hidráulica NG100, juntamente 
com um macaco tensor monofilar automático de  

60 kN com curso de 400 mm, é usada no  
desenvolvimento de novos produtos, tais como 
dormentes monoblocos especiais para o Metrô do 
Rio de Janeiro (dormentes para as zonas de tran-
sição laje-lastro), bem como para fabricação de 
protótipos em formas autoportantes e produção de 
dormentes e suportes protendidos em produção 
long-line. A vantagem dos tensores monofilares é 
que, ao protender cada fio individualmente, 
garante-se que a mesma tensão seja aplicada a 
todos, e permite que se meça tanto a força de pro-

tensão quanto o alongamento do fio. Como um 
benefício do tensor de 4 mangueiras, a operação 
de aperto hidráulico garante uma vida útil prolon-
gada das mandíbulas de aperto, além de uma gama 
de aperto maior. A cabeça hidráulica de tensão 
oferece um apoio seguro das cunhas de ancoragem, 
sem perdas de recuo, contribuindo para a vida útil 
das cunhas também. A função automática do equi-
pamento é bastante simples, consistindo em um 
botão que, quando pressionado pelo operador, atua 
sobre todas as quatro funções – aperto, tensiona-

mento, travamento e retração, diretamente a partir 
do macaco tensor. “O treinamento que a Vollert do 
Brasil forneceu à Dorbrás sobre a utilização e manu-
tenção do equipamento foi tão bem sucedido que, 
embora a Dorbrás tivesse pouca experiência em 
protensão, a operação da máquina tem sido um 
sucesso desde então, livre de quaisquer falhas” 
destaca Osvaldo Lambert, Diretor Técnico e Presi-
dente da Dorbrás. 

Como um sinônimo de qualidade e desempenho em componentes de via permanente, a marca ‘Dorbrás’ é reconhecida em todo o setor ferroviário. Sendo  

a mais tradicional empresa brasileira especializada em superestruturas de vias férreas e de metrô, a Dorbrás trouxe ao Brasil tecnologias que tornaram possível  

a instalação das primeiras linhas férreas equipados com dormentes de concreto, fixações duplamente elásticas e trilhos longos soldados. Para se manter 

na vanguarda do mercado, a Dorbrás adquiriu recentemente um novo equipamento de protensão da marca alemã Paul.
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Todos os projetos Nuspl  
são modelados em 3D,  
garantindo confiabilidade  
às soluções.

uma capacidade de carga de até 250 kg/m². A super-
fície plana da forma, polida, feita de chapas de aço 
com a espessura de 8 mm, possibilita tanto fazer  
superfícies de concreto aparente de primeiríssima qua-
lidade como colocar elementos de perfis de borda  
fixados magneticamente. Uma borda móvel da forma 
propicia a fixação segura do elemento de concreto no 
procedimento de elevação. Para a compactação do 
concreto fresco serão utilizados, a princípio, compac-
tadores por imersão, mas alternativamente concreto 
auto adensável também poderá ser utilizado. Através 
dos braços basculantes firmemente afixados à mol - 
dura da mesa de forma, a área de moldagem pode ser 
basculada para uma inclinação de até 70º. O processo 
de basculamento mecânico atua de tal forma que a 
elevação acontece sem que as bordas do concreto 
sejam danificadas. Um equipamento de segurança 
especialmente construído garante máxima segurança 
no trabalho. A construção tem resistência a torções e 
assim assegura o seu dimensionamento eficiente. Uma 

particularidade é que esta mesa basculante de alto 
desempenho pode ser deslocada completamente. Isto 
é: a instalação foi construída com tanta flexibilidade, 
que esta mesa, caso necessário, pode ser montada 
diretamente no canteiro de obras para produção in loco. 
A Protendit também colocou outro pedido, qual seja, o 
de uma moderna mesa de forma, de dimensões idên-
ticas às da mesa basculante de alto desempenho que 
está sendo fornecida.

‘German Technology’ – produção e  
financiamento 100% nacionais
As mesas basculantes de alto desempenho foram con-
feccionadas no Brasil, mas de acordo com os mais 
elevados padrões alemães de qualidade. Foram usados 
materiais como perfis metálicos e elementos de aço 
produzidos 100% no Brasil. Desde o início a Protendit 
trabalhou em estreita cooperação com os engenheiros 
da Nuspl e da Vollert. Mais uma particularidade: todo 
o projeto foi financiado no Brasil.
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projeto de automação para a construção estava se  
tornando muito arriscado, devido ao nível de inves-
timento e volume necessários para competir com  
os sistemas tradicionais. No entanto, ultimamente, o  
cenário da indústria de construção no Chile mudou,  
e é cada vez mais difícil ter mão de obra qualificada.  
Portanto, alinhado ao que foi tendência global nas  
últimas décadas, há uma oportunidade para implemen-
tar um sistema totalmente automatizado de constru-
ção. O principal desafio que temos é implementar o  
sistema com cautela e penetrar um mercado que nos 
permita os altos níveis de produção necessários para 
tornar o projeto rentável e justificar o significativo inves-
timento. Além disso, uma vez que o Chile é um país  
sísmico, temos que adaptar a tecnologia para atender 
às regulamentações chilenas e garantir o comporta-
mento estrutural dos projetos.

Para implementar a tecnologia no Chile, então, realiza-
mos três importantes alianças. A primeira, com a Inmo-
biliaria Manquehue, incorporadora líder na construção 
de condomínios de casas em Santiago. Esta aliança nos 
permite testar, desenvolver e validar soluções para o 
restante do mercado chileno. Juntos, desenvolvemos 
soluções que nos permitem otimizar e explorar ao máxi-
mo este sistema construtivo. Para fazê-lo, tem sido 
necessário explorar vários processos, tais como: pro-
dução de protótipos na Alemanha para, em seguida, 
montá-los no Chile; reformulação da maneira de enca-

Já em 1972 foram realizados os primeiros esforços para 
industrializar a construção no Chile. Naquela ocasião, 
um acordo de cooperação entre a ex-União Soviética e 
o governo chileno permitiu a construção de 153 torres 
e mais de 3.500 apartamentos, em estilo russo, na  
V região do país. Desde esta iniciativa até hoje tem 
havido uma série de tentativas de melhorar a pro-
dutividade, reduzir a mão de obra e melhorar a quali  - 
dade da construção civil no Chile através da industria-
lização: formas de alumínio, plantas de manufatura 
manual de elementos de concreto, pré-fabricados leves 
e sistemas estacionários.

Agora, se refletirmos sobre o processo de construção 
em três áreas principais: velocidade, qualidade e flexi-
bilidade, em geral quase todas as tentativas de indus-
trialização no Chile carecem desta última – o que  
efetivamente lhes permite produzir com qualidade e 
velocidade um grande número de casas, mas sem  
flexibilidade não são capazes de perdurar ao longo do 
tempo. A empresa Vollert nos apresentou um sistema 
que equilibra perfeitamente os três aspectos, criando 
produtos de alta qualidade, em períodos mais curtos, e 
sem perder a flexibilidade.

Principais desafios
Todas as tentativas anteriores de industrialização nes-
tes últimos 30 anos têm lutado contra uma indústria 
que teve mão de obra abundante. Assim, qualquer  

rar tarefas, prazos e etapas de construção; construção 
de casas completas com base em modelagem BIM,  
trabalhando em estreita colaboração com arquitetos, 
designers, planejadores e especialistas. A empresa  
Sirve SA, segunda parceria estratégica, é líder indis-
cutível no Chile em engenharia sísmica. Com eles, temos 
desenvolvido e testado as conexões e ancoragens entre 
os elementos, aspecto chave em um país sísmico como 
o Chile. Finalmente, a terceira aliança estratégica é  
trabalhar com a Vollert no desenvolvimento de um pro-
jeto que conta com o ‘estado da arte’   da tecnologia de 
origem alemã, altamente automatizada, que produziu 
paredes pré-fabricadas industrialmente e lajes de  
concreto sismicamente resistentes, permitindo, simul-
taneamente, a velocidade, qualidade e flexibilidade.

Os benefícios
Construir em concreto no Chile (Santiago, especialmente) 
vai além de todos os benefícios conhecidos do concreto 
– durabilidade, resistência ao fogo e qualidade –, mas 
também permite capturar os benefícios de sua massa 
de alta inércia térmica. A bacia central do Chile tem 
uma variação de temperatura significativa entre o dia 
e a noite, produzindo, em um único dia, alterações de 
temperatura de mais 20-25 graus Celsius. O concreto, 
justamente devido à sua massa térmica, permite trans-
ferir essas temperaturas de maneira prolongada no  
tempo. Isto gera importantes economias para o usuá-
rio, tanto no aquecimento, no inverno, como evitando 

Desafios e benefícios da  
construção pré-fabricada no Chile
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sérios problemas de sobreaquecimento no verão. Para 
as incorporadoras, a BauMax representa uma oportu-
nidade única de ter a certeza do tempo, precisão e qua-
lidade nos custos por milímetro de construção. Incorpo-
radoras e construtoras, pela primeira vez, serão capazes 
de modelar (projetar) todos os detalhes e aspectos do 
edifício que querem construir e transferi-los para a obra, 
sem erros de interpretação humana. Vemos oportuni-
dade de inovar no Chile, com um sistema que se des-
taca dos atuais processos de construção em vigor no 
mercado local. O nível de extrema flexibilidade na pre-
paração dos elementos permite adaptação rápida às 
exigências do mercado no tempo disponível e produção 
de unidades na medida em que são necessárias, com 
absoluta flexibilidade e certeza.
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Sebastian Lüders
CEO BauMax

Acima: 
Novo sistema 

construtivo 
desenvolvido pela 

BauMax emparceria 
com a Vollert 

Ao lado: 
Sistema soviético

 importado na 
década de 70


