90 ANOS DE UMA HISTÓRIA BEM CONSTRUÍDA
E OS PARQUES EÓLICOS NO RS
A Empresa Construtora Ernesto Woebcke S.A., com sede no município de Porto Alegre
/ RS, na Rua Dom Pedro II, nº 1140, Bairro Higienópolis, CEP 90550-141 e inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 92.758.788/0001-18, é administrada pelo seu
Presidente Rolf Werner Hemesath, pelo seu Vice-Presidente Henrique Bernardo Hemesath e
por seus Diretores Marcos Geraldo Rieck e Monika Rosvita Hemesath Godinho. Fundada na
data de 02 de Maio de 1923, com matrícula de nº 002 no Sinduscon / RS, é a mais antiga e
tradicional construtora do Estado do Rio Grande do Sul.
Em 1923, o Engenheiro Alfred Hessler era mais um entre muitos empreendedores
alemães que iniciavam seus negócios na capital gaúcha. Hessler abriu sua firma de engenharia
num pequeno escritório no centro de Porto Alegre e, em pouco tempo, suas obras já
transformavam a paisagem da cidade. Com sua visão de empreendedor, em 1929 Alfred
Hessler associou-se ao jovem Engenheiro Ernesto Woebcke que trazia ideias inovadoras para a
Empresa. As obras desta nova fase permanecem como testemunho do início de uma trajetória
que levou a Empresa ao século vinte e um. Woebcke conduziu essa trajetória por mais de
quarenta anos. O Engenheiro Civil Bernardo Hemesath ingressou na Woebcke em 1946 e logo
se tornou um grande especialista em projetos estruturais. Nos anos sessenta, já como diretor
técnico, inovou com o desenvolvimento da pré-fabricação e, nos anos seguintes, com os
sistemas de escoramento metálico e formas que se tornaram os diferenciais da Empresa. Na
década de oitenta, Bernardo Hemesath assumiu a presidência da Empresa, consolidando as
competências de uma construtora pronta para o futuro. Entre as marcas da sua gestão, está a
excelência do corpo técnico da empresa, tendo entre seus colaboradores nomes importantes
da engenharia, como Rodolpho Ahrons. Na década de noventa, uma nova geração da família
Hemesath assumiu a gestão da Woebcke, que permanece como referência entre as mais
duradouras e bem sucedidas iniciativas empresariais da construção civil no Brasil.
Com seus 90 anos de atuação, a Empresa executou mais de 2.000 obras, superando os
3.000.000 m² de área construída e o volume de concreto superior a 1.000.000 m³. Sua
trajetória é marcada pela inovação tecnológica e pela competência, qualidades essenciais para
manter uma atuação destacada na indústria da construção civil. Sempre à frente do seu
tempo, firmou-se como uma empresa inovadora pelo seu pioneirismo no desenvolvimento de
técnicas para a construção industrializada de grandes estruturas de concreto armado e na
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produção de pré-moldados. Durante décadas, acumulou experiências que permitem aplicar
soluções tecnológicas para os mais diferentes tipos de obras.
Atuante no mercado sul do país, executa Obras Civis e Industriais, Estruturas de
Concreto Armado, Estruturas Pré-moldadas, Silos, Chaminés, Torres, Pontes, Prédios
Administrativos, Comerciais e Residenciais, Hotéis, Escolas, Hospitais, Shopping Centers e
obras para a geração e distribuição de Energia, incluindo Usinas Hidroelétricas, Termelétricas e
Eólicas. Na atividade de estruturas de grande porte, produziu e transportou as aduelas prémoldadas para a construção das Torres dos Parques Eólicos de Osório (1ª e 2ª etapa), de
Palmares do Sul, de Santana do Livramento e de Tramandaí, com a mais atualizada tecnologia
e com elevados índices de produtividade e de segurança. Em sua trajetória recente pode-se
destacar, também, as obras da Fase “C” da Usina Termoelétrica de Candiota / RS, onde
executou a mais alta chaminé em concreto armado do Rio Grande do Sul, com 200 metros de
altura, e as obras no Porto de Rio Grande, onde executou as Bases de Içamento de Módulos da
Plataforma P-55.
Além de sua Sede Administrativa com 700 m² de área construída, possui, também,
uma Área Industrial no Município de Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre, onde
concentram seus depósitos, oficinas de manutenção, central de formas, central de armações e
fábrica de estruturas de concreto pré-moldadas, em prédio específico de 12.000 m², composto
por cinco naves cobertas com dez pontes rolantes para 10 T e 40 T e com capacidade de 3.000
m³ de estruturas por mês, protendidas ou convencionais ou pré-moldadas, até 40 T. O
moderno parque industrial, com instalações iniciadas em 1976 em Gravataí, conta com mais
de 2.500 itens de equipamentos próprios, o qual permite oferecer grandes avanços
tecnológicos na construção de suas obras. Produtos como lajes parcialmente pré-moldadas
(pré-lajes), formas de mesas vibratórias e basculantes, formas para pré-moldados prismáticos,
cascas TOROWOE para coberturas até 25m de vão, produção de pré-moldados para todos os
tipos de projetos (leves e pesados), são resultado do sistema próprio de escoramentos
metálicos e painéis padronizados para formas de vigas e pilares, da central de corte, dobra e
armação de ferragens para estruturas e pela utilização das formas deslizantes AHL.
A Empresa Construtora Ernesto Woebcke S.A. conta com uma equipe altamente
treinada e com a fábrica com avançada tecnologia, oferecendo grande qualidade em suas
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obras, prazos reduzidos com adequada economia de custos, soluções inovadoras e muita
experiência no segmento, ratificando a imagem de credibilidade alcançada pela Empresa no
mercado. Atualmente, emprega 600 funcionários, sendo 20 engenheiros responsáveis por um
faturamento anual de R$ 75.000.000,00.
Entre os seus principais clientes, pode-se destacar os seguintes: Tintas Renner S.A.;
Siderúrgica Riograndense S.A.; Andreas Stihl Motosserras Ltda.; Icotron S.A.; Companhia
Estadual de Energia Elétrica - CEEE; Rotermund S.A.; Fras-le S.A.; Shopping Center Iguatemi
Porto Alegre; Carrefour Comércio e Indústria Ltda.; Panatlântica S.A.; Riocell S.A.; Recrusul
S.A.; Irmandade Santa Casa de Misericórdia Porto Alegre; Melson Tumelero S.A.; Adubos Trevo
S.A.; Samrig S.A.; Eletrosul; Aços Finos Piratini S.A.; Secretaria de Planejamento e Obras do
R.G.S.; Maxiforja S.A.-Forjaria e Metalurgia; Goldsztein S.A.-Administração e Incorporações;
Zamprogna S.A.; Brasilit S.A.; Construções e Comércio Camargo Correa S.A.; Metalúrgica
Jackwall; Vonpar Refrescos S.A.; Forma Incorporações Ltda.; Copesul; Companhia Petroquímica
de Triúnfo; Albarus S.A.; Banco Itaú; Colégio Farroupilha; Barmag; Companhia de Cimento
Portland Gaúcho; Companhia Serrana de Mineração; Companhia de Cerveja Kaiser; CRT –
Companhia Riograndense de Telecomunicações; Carbonífera Próspera; DMAE – Departamento
Municipal de Água e Esgoto; Embratel; Fundação CEEE; Ivaí Engenharia de Obras; Massey
Fergusson; SENAC; SENAI; CBC – Companhia Brasileira de Catuchos; Associação Brasileira da
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias; Consórcio Promon – MPE / EBE; FIERGS;
Melnick Construções e Incorporações Ltda.; UNIMED Nordeste RS; CONCEPA; Hotel Laghetto
Viale Ltda., REFAP S/A; BANSICREDI; Bunge Alimentos S.A.. Os clientes atestam a qualidade e a
seriedade dos serviços.
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A análise do cenário da construção civil permite observar o processo de globalização
da economia, cujos reflexos presentes são a integração dos mercados e uma competição
maior, seja qual for o segmento de construção.
Observa-se como tendência mundial a redução da participação do Estado no processo
produtivo, o que tem viabilizado o avanço das desregulamentações relativas às licitações para
concessões ou obras públicas, aspectos pontuais no segmento. Nesta confluência das
tendências que norteia o cenário atual, encontra-se a discussão da própria missão das
empresas de construção civil, as quais necessitam cada vez mais, da busca de eficiência
operacional e da definição clara de seu papel na sociedade, ocupando efetivamente os
espaços. As buscas pelos ganhos de escala já ocorreram por meio de fusões e incorporações
em tempos recentes, como forma de compensar as menores margens de rentabilidade.
Uma mudança radical no perfil antes rigidamente estruturado nos anos 90, para a
flexibilização e diversificação no novo século, as questões de qualidade e produtividade, os
limites atuais das atividades econômicas, que crescem de um lado, são reduzidas de outro, as
empresas brasileiras, entre as quais as de engenharia vivem uma fase de perplexidade e
expectativas.
Este estudo de caso apresenta uma empresa do segmento de construção civil engajada
em um novo processo de fabricação de concretos pré-moldados, por conta de contrato
firmado para a construção de torres de aerogeradores E-82 nos Parques Eólicos de Osório,
Palmares do Sul, Santana do Livramento e Nova Tramandaí.
Os aerogeradores são equipamentos bastante simples em sua estrutura: ao girarem as
pás posicionadas perpendicularmente à ação direta dos ventos, um gerador superior é
acionado produzindo eletricidade. Os mesmos podem girar a máquina no topo em 360 graus
para captação de ventos com velocidades entre 0 km/ h (mínima) e 125 km/ h (máxima).
A produção estimada de energia é da ordem de 2,3 megawatts por equipamento. Cada
torre de aerogerador é composta de 21 segmentos de concreto pré-moldados, sendo os onze
primeiros segmentos bipartidos. O que, para uma demanda de segmentos a serem produzidos
e transportados, geraram de forma sequenciada (32 viagens de segmentos por torre), ao
menor Transit-time possível.
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Foto: Aerogerador E-82

Fig.: Segmento 3N (base) ao 18 (topo)

O desafio do novo milênio será o engajamento das empresas que se obrigarão a
implantar políticas e sistemas de melhorias em seus processos produtivos, seja através da
gestão da qualidade ou a introdução de novos conhecimentos na otimização de produção e
custos, pela necessidade de melhoria no atendimento das necessidades dos clientes e da
modernização das empresas.
O objetivo principal da execução deste empreendimento foi a redução do prazo da
obra, lançando mão da fábrica de pré-moldados da Empresa, localizada em Gravataí. A
produção de pré-moldados na fábrica possibilita processos de produção mais eficientes e
racionais, com o uso de trabalhadores especializados, de rotinas e de controle de qualidade,
etc. Ou seja, a pré-fabricação possui um maior potencial econômico, um maior desempenho
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estrutural e uma maior durabilidade do que as construções moldadas no local, por causa do
uso altamente potencializado e otimizado dos materiais. Isso é obtido por meio do uso de
equipamentos modernos e de procedimentos de produção seriada cuidadosamente
elaborados.
A competitividade como estratégia está presente no segmento. Para isso é
indispensável estar em dia com as novidades da informática, de novos equipamentos,
componentes e de novas tecnologias, a Gestão da Qualidade Total, alinhamentos as Normas
internacionais ISO 9000, ISO 14000, conhecimento de legislações específicas (transporte de
cargas especiais).
Uma série de melhorias foram implementadas na Fábrica, visando o cumprimento de
normas e uma melhora da qualidade e do gerenciamento de resíduos gerados pela construção
civil. Entre as melhorias na área de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, podem-se
destacar, respectivamente, as seguintes: treinamentos para os colaboradores, troca dos

controles das Pontes Rolantes por Controle Remoto, substituição das caixas de
energia, comunicação via Rádio, adequação das betoneiras e balancins, adequação e
manutenção dos compressores anualmente, execução de corrimão para a escada de
acesso ao refeitório, substituição do barramento na Nave 3 (energia), DDS com caixa
de som e microfone, realização da SIPAT (out/2012); implantação da ETE – Estação
Tratamento de Efluentes, implantação da Gestão de Resíduos – Descarte seletivo,
Adequação dos Poços / outorga, implantação da bacia de contenção no depósito de
produtos químicos, isolamento na APP (Área de Preservação Permanente) e
recuperação do solo no talude próximo ao banhado.
As organizações, como estruturas sociais ao longo de suas trajetórias de sucessos,
criam seus dogmas organizacionais, que nem sempre vão ao encontro dos novos rumos que o
mercado dita. Especificamente o segmento da construção civil, cujos processos são
tipicamente Taylorianos ”um homem um posto”, muito caracterizado em produção por
projeto, no caso de pré-moldados clássicos em linha de produção, entre outros.
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A mudança de pensamento, as quebras de paradigmas dos processos produtivos
tornaram-se foco deste estudo de caso, pela leitura e aplicabilidade dos conceitos de Produção
Seriada e células de manufatura. O processo de mudança de pensamento, a lógica sistêmica do
estudo das relações de causa e efeito, através da cadeia produtiva, levou a empresa a uma
mudança de seu processo produtivo para atendimento das demandas do projeto.
Para tamanho desafio, a ERNESTO WOEBCKE buscou profissionais capacitados,
desenvolvendo suas expertises com treinamentos específicos ao novo processo de produção,
com parcerias junto ao cliente e fornecedores de forma a otimizar operações, minimizar gastos
com desperdício de insumos e por fim diminuir o “lead time” de produção.
O produto final do processo fabril de pré-moldados em concreto, objeto deste estudo
de caso, é uma torre composta por 21 segmentos tronco-cônicos, variáveis em seus pesos e
dimensões (diâmetros inferior e superior). Os onze primeiros segmentos são bipartidos, os
segmentos possuem pesos diferentes, suas alturas são padrão em 3,83 m por segmento,
totalizando uma altura final de 91,92 m.

Cada segmento é composto de uma “armação” estrutural de aço disposta radialmente
e tangencialmente na forma. Internamente a esta estrutura são inseridas tubulações de aço
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chamadas de “bainhas”, dispostas radialmente também e fixadas na estrutura. Os tubos serão
utilizados posteriormente para conduzirem cabos de aço de “protensão” da torre. Esta
protensão nada mais é do que uma amarração da estrutura da torre em alturas determinadas,
com a introdução dos cabos de aço de cima para baixo até a base, onde serão tensionados,
sendo então preenchidas estas bainhas com injeção de nata de cimento para fixar os cabos e
consequentemente a estrutura da torre.
Esta armação é fabricada na nave “B” – na célula de armação, composta de 04
dummies (equipamentos móveis para confecção de armaduras) e 02 desbobinadeiras
conforme figura abaixo:

Dummies

2

1

3

4

Desbobinadeiras

Figura: Poço dos Dummies ou Célula de Armação

Foto: Armação

Existem restrições de capacidade desta célula, pois cada um dos dummies produz uma
determinada sequência de armações para cada segmento, como segue:
Tabela: Arranjos de Fabricação Dummies x Segmentos – E-82
Dummy

Segmento

01

1,2,3,4,5

02

6,7,8,9,10,11,12,13

03

14,15,16,17,18

04

3N,2N,1N,1,2,3,4,5
Fonte: Elaborado pelo Autor

De mesma forma na nave “A”, o poço das formas ou célula de concretagem é
composto de 10 fundos metálicos, dispostos em linha que também possuem um arranjo
específico de cada fundo para produzir uma determinada sequência de formas (ver figura
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abaixo).

Foto: Poço da Formas Figura: Disposição dos fundos no poço das Formas
(Célula de Concretagem)
Tabela 1: Arranjo de Fundos/Forma x Segmentos – E-82
Fundo

Forma/Segmento

01
02

3N,2N,1N,1,2,3
1,2,3,4,5

03

1N,1,2,3,4,5

04

11,12,13,14,15

05

11,12,13,14,15

06

6,7,8,9,10

07

6,7,8,9,10

08

16,17,18

09

16,17,18

10

16,17,18
Fonte: Elaborado pelo Autor

O sequenciamento destes “arranjos” tornou-se fator crítico de sucesso para uma
produção enxuta, pois um erro neste arranjo de produção tem várias consequências.
Considerando a máquina Dummy 01 no poço das armações, onde são produzidas 5 armações
diferentes (segmentos 1 ao 05), existem 10 permutações possíveis de sequências do lote de
fabricação, ou seja, fatorial de 5 (5!) o que já resulta 120 opções. Um exemplo destas
combinações está na figura abaixo:
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Fig. 01 e 02: Arranjo de Produção (Armaduras x Forma x Segmentos) – Lote x – Semana y
A gestão de suprimentos ocorre de forma conjunta entre a empresa e o cliente
contratante e como industrialização pode-se adquirir insumos e repassar os custos. No
entanto, um software ERP é utilizado pelo cliente para planejamento de materiais. Um
almoxarifado específico ao atendimento das células foi criado. Idealizou-se uma pequena
“modularização” com a criação de “Kits de montagem” comum a todos os segmentos
produzidos, variando as quantidades dos itens e inserção de outros.
A introdução de ferramentas visuais de produção, como Kanban, da célula de formas
para a célula de armação, auxiliaram a “puxar” de forma mais ordenada os lotes de armaduras.
A questão mais crítica ainda é a programação da melhor série de segmentos a ser produzida de
forma a reduzir o “lead time” em função dos (dummies) gargalos. Com o uso de planilha
eletrônica, de forma holística, através de uma simulação desta série em função dos recursos
disponíveis (dummies x formas), o PCP encontrou um “modelo” para o atendimento das
demandas contratadas desde os primeiros parques com geradores eólicos E-70.

Exemplo do Sequenciamento de Produção E–70 - Máquina Dummy 2 “gargalo” 100%
capacidade (4 armaduras/dia).
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Exemplo do Sequenciamento de Produção E–70 - Máquina Dummy 2 com ”balanceamento“.
75% da capacidade.

Fluxograma Processo E-70
As operações logísticas foram minuciosamente planejadas, passando por um processo
de mapeamento e roteirização do percurso a ser percorrido para o transporte dos segmentos
pré-moldados. Pontuando todas as interferências ou pontos de gargalos nas rodovias
envolvidas, travessias de pontes, alturas de fios e cabos elétricos e de telefonia, postos de
apoio/parada. Foram executados instrumentos de registro de toda viagem realizada, bem
como check list dos veículos de forma sistêmica, propiciando o gerenciamento dos riscos e dos
principais custos logísticos envolvidos, por exemplo, consumo de combustíveis e de pneus.
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O uso de recursos tecnológicos, através de sistema de rastreamento por
posicionamento global, permitiu à Empresa um rigoroso controle sobre os tempos logísticos na
Gestão da Frota em tempo real durante as operações de transporte. O uso de software para
Gestão de Frotas garantiu o planejamento e execução do Plano de Manutenções Preventivas
de todos os equipamentos envolvidos, sem que houvesse interferência nas operações de
entrega.

Fig.: Acompanhamento via satélite

Fig.: Gestão de Frotas On Line

A elaboração de um Projeto Logístico, com o detalhamento completo destas
operações foi entregue aos órgãos fiscalizadores e Autarquias Estaduais e Federais, de forma a
dar conhecimento dos dados de excessos (peso e dimensões) da carga a ser transportada no
processo de solicitação de Licenças Especiais com uso de escoltas credenciadas ao transporte
de carga excedente/indivisível.
A aquisição de equipamentos novos, Cavalos Mecânicos, Semirreboques especiais de
9m com rebaixo, foram desenvolvidos em parceria com a engenharia do fabricante, a fim de
garantir a segurança da carga e do patrimônio. Importação e dispositivos de fixação e
amarração de cargas com fator de segurança elevado, igual aos utilizados na Europa (ver
abaixo).
O estudo da Legislação Federal e Estadual permitiu a formação de “comboios” de duas
ou três unidades por viagem, pela combinação dos excessos dimensionais das múltiplas cargas,
dentro dos parâmetros permitidos, gerando economia nas taxas rodoviárias, reduzindo
também os gastos com escoltas credenciadas desnecessárias, caso o transporte fosse
individualizado.
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Segmentos “amarrados” para o transporte

Correntes Importadas com catraca, maior
segurança na estabilidade da carga.

Fig. 01: Seg. 3N ao 08 – Cilindros Bipartidos – Modelo de Carga com Excesso Lateral Direito
Fig. 02: Seg. 09 ao 18 – Cilíndricos – Modelo de Carga com Excesso Lateral Direito e Esquerdo
Segurança. Diretriz absoluta junto às equipes de movimentação de carga seja interna
no processo de estocagem e carregamento dos segmentos, ou externas na equipe de
motoristas com o transporte e descarga no local do Parque Eólico. Provando seu valor ao
atingirmos a marca de 2.400.000 Km sem acidentes no transporte total de 226 torres até o
momento. Equipes treinadas e motivadas ao cumprimento de cronograma desafiador,
chegando à marca de 26 viagens realizadas (Gravataí-Osório) em um único dia de entrega.
PRINCIPAIS QUANTITATIVOS ATÉ 2012:


TOTAL RODADOS SEM ACIDENTES:

2.400.000 Km (60 voltas no Globo)



TOTAL PEÇAS TRANSPORTADAS:

7.500 UN
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TOTAL DE PESO TRANSPORTADO:



OSÓRIO-RS = 75 + 50 (DUPLICAÇÃO) = 125 TORRES (CONTRATANTE ELECNOR)



LIVRAMENTO-RS =

45 TORRES (CONTRATANTE ELETROSUL)



NOVA TRAMANDAÍ-RS =

31 TORRES (CONTRATANTE EDP)



PALMARES DO SUL-RS =

25 TORRES (CONTRATANTE ELECNOR)



TOTAL DE VOLUME DE CONCRETO:

203.000 TON

81.000m³



Período de 2006:

25.000m³



Período de 2012:

56.000m³

IMAGENS DAS OPERAÇÕES LOGÍSTICAS:

Foto 01: Descarga segmento bipartido no site Osório-RS
Foto 02: Carregamento segmento 09 na Fábrica de Torres Gravataí-RS

Foto 03: Transporte com escolta credenciada BR 290
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Foto 04: Semirreboque especial 9 m de rebaixo – Segmento Base

Foto 05: Operação de Carregamento em Gravataí
Foto 06: Formação de Comboio – Otimização de Custos Rodoviário
PRINCIPAIS QUANTITATIVOS DE PRODUÇÃO Máquina E-82:


EFETIVO: 150 Homens (Armação, Concretagem, Acabamento, Movimentação Cargas)



PRODUÇÃO:


7.920 horas-homem/semana



08 segmentos/dia



40 segmentos/semana



2,2 torres/semana



100 m3 de concreto/dia

Como resultado alcançado, o empreendimento manteve seu cronograma de produção
e transporte dos segmentos pré-moldados das torres de aerogeradores, obtendo o
reconhecimento do cliente como referência no segmento logístico, colocando a ERNESTO
WOEBCKE em destaque frente às empresas construtoras do Estado.

Empresa Construtora Ernesto Woebcke S.A.

----------------------------------------------------------Eng. º Rolf Werner Hemesath
Presidente
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