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quem somos
A CRASA Infraestrutura é uma empresa do
grupo Primav, criada em 2019.

Construções e
Comércio S/A

Participação

Controle

Controle

Atuando a mais de 70 anos nas mais
importantes obras do país, o grupo conta
com ampla experiência em projetos de
infraestrutura.
Com foco e desenvolvimento no setor de
infraestrutura, nascemos com o propósito de
construir e desenvolver novos negócios.

veja mais em nossas redes

nosso propósito
Construir, por meio da engenharia
e melhores práticas de gestão, resultados e soluções sustentáveis
na área de infraestrutura, de modo
a proporcionar à sociedade mais
conforto, qualidade de vida e oportunidades.

nossa visão
Ser vista pelo mercado como referência pela excelência construtiva
e de gestão na área de infraestrutura, através de um crescimento
sustentável (Econômico, Social e
Ambiental)

nossos valores
Integridade é a base das nossas Relações.
Inovação para gerar valor e superar Desafios.
Respeito e compromisso com as Pessoas.
Transparência em todas as Ações.
Confiança que gera Credibilidade.

NOSSO
COMPROMISSO
COM NOSSOS
VALORES

Com a finalidade de assegurar a qualidade das
decisões e atividades empresariais, a companhia
instituiu três Comitês Internos:
Comitê de Auditoria, Risco e Integridade;
Comitê de Inovação;
Comitê de Gente e Sustentabilidade.
Com reporte à alta administração, os comitês
atuam de forma preventiva para garantir a
eficácia dos controles internos, sendo formados
por colaboradores das respectivas áreas.
Parte da nossa governança é representada pelo
organograma.

governança

COMITÊ EXECUTIVO
DIRETOR PRESIDENTE

Comitê de Auditoria, Risco e Integridade
Comitê de Gente e Sustentabilidade
Comitê de Inovação

ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL

RISCOS & COMPLIANCE

NIM
(Núcleo de Inteligência de Mercado)

CONTROLADORIA

DIRETORIA TÉCNICA/
COMERCIAL

DIRETORIA DE OBRAS

Gerência Corp.
de Contratos

Gerência Corp. de
Contratos Ecorodovias

Linha 2

SPE 135

Novas Obras

SPE 153
BR-050
Binário II

DIRETORIA ADM./
FINANCEIRA

certificações
o que para o mercado
é um diferencial, para a
CRASA é pré-requisito

programa de
compliance

código de ética e conduta

Como forma de ampliar seu comprometimento com a transparência e legalidade, a CRASA
possui o Programa de Compliance, que, além de proporcionar um ambiente de trabalho mais
justo, confiável e em conformidade, também garante bons hábitos administrativos na luta
contra fraudes e corrupção.

políticas internas

canal de ética

Em conjunto com o Programa de Compliance, a CRASA conta com o Comitê de Auditoria, Risco e Integridade, com a função de assegurar que
as atividades sejam executadas de forma ética, transparente e em conformidade com a legislação, estatutos, regimentos e normas internas.

ISO 37001
A ISO 37001 é um reconhecimento internacional que reflete
o esforço empregado no cumprimento, na manutenção e no
constante questionamento em como melhorar sua atuação e a
sociedade em geral.
A conquista dessa certificação é, para a CRASA, um reflexo
do esforço realizado para implementarmos, atuarmos na
manutenção, e realizarmos com análise crítica a constante
melhoria de nosso sistema de gestão Antissuborno, através do
Programa de Compliance.

sustentabilidade
qualidade e segurança
A empresa possui um grande compromisso com a qualidade, segurança,
meio ambiente e saúde no trabalho.
A constante reavaliação dos riscos inerentes ao trabalho e acompanhamento
das melhores práticas de mercado fazem com que as atividades na CRASA
sempre sejam conduzidas de maneira sustentável e com foco em nossos
colaboradores.
A CRASA Infraestrutura mantém o foco na preservação do meio ambiente,
trabalhando para minimizar os impactos na elaboração de suas obras. Para
isso, são aplicados os mais rígidos padrões de técnicas ambientais, além do
atendimento pleno às legislações dedicadas ao tema.

Tenha acesso ao último Relatório de
Sustentabilidade da CRASA, através
do QR Code ao lado

Em tudo que faz, em cada novo projeto, a CRASA se preocupa com seu
legado, com as pessoas e com os municípios em que constrói suas obras.
Dessa forma, procuramos apoiar o desenvolvimento da comunidade local, e
manter nosso compromisso de não impactar negativamente as cidades em
que atuamos.

pré-construção
engenharia

engenharia
de valor CRASA

viabilidade

metodologia

orçamento

Vivemos em tempos que exigem
agilidade!
A CRASA trabalha com engenharia
de valor, construindo soluções que
atendam aos nossos clientes.

obra
no prazo

dentro do orçamento

com qualidade

EGP
A CRASA tem em sua estrutura organizacional um Escritório de
Gerenciamento de Projetos (PMO) que promove a padronização
de processos de governança e gestão de projetos. Nosso
principal objetivo é a gestão do prazo, escopo, custo e qualidade
de nossos trabalhos.

BIM
Para trabalhar com inovação, gerar valor e superar desafios
utilizamos a metodologia BIM. A Modelagem de Informação
da Construção pretende especificar e unir as informações e os
atributos dos projetos de uma construção de forma integrada
e organizada, proporcionando capacidade de solucionar
problemas enfrentados há muitos anos na indústria, como a
gestão de projetos e a compatibilização entre eles.

Trabalhamos com inovação para
gerar valor e superar desafios

linha do tempo

1950

Estádio Maracanã

1969

Construção da Estrada de
Ferro Central do Paraná

1985

1973

2002

Obras de Pavimentação da Rodovia
SC-438, Trecho Lauro Müller - Alto
da Serra do Rio do Rastro

Usina Hidrelétrica
de São Simão

1975

Aeroporto Afonso Pena,
em Curitiba-PR

Pista Descendente da
Rodovia Imigrantes

1996

Usina Hidrelétrica de Itá

linha do tempo

2010

Obras de Rebaixamento da
Via Férrea no Novo Centro
de Maringá-PR

2010

2013

2018

Execução do Segundo
Alteamento da Barragem de
Rejeitos da Mina do Sossego

Construção do Trecho Sul do
Rodoanel Mário Covas

2021

Usina Hidrelétrica de
Colider

2015

Construção das Estruturas
Marítimas do Estaleiro Jurong
Aracruz

Alças da Ponte
Rio-Niterói

2018

Carvalho Pinto - Lote 2

12 trechos ferroviários
680 km

317 prédios
12.794 unidades habitacionais
1.245.000 m²

58 túneis
35.600 metros

312 pontes e viadutos
43.000 metros

28 portos/aeroportos/aeródromos
35.000 m2 de cais/píer
1.492.000 m2 de pavimento em
aeroportos

21 sistemas públicos de
tubulação
1.116.000 metros

Terraplenagem
574.194.000 m3

Concreto estrutural
4.677.000 m3

Pavimentação
4.927.000 m3

6 linhas de metrô/trem
8 estações terminais
97km

442 trechos rodoviários
19.000 km

23 hidrelétricas
6.800 MW

Roraima
Amapá
Maranhão
Ceará
Amazonas

Rio Grande do Norte

Pará

Paraíba
Piauí

Alagoas

Tocantins

Acre
Rondônia

Pernambuco
Sergipe

Mato Grosso
DF

Bahia

presença de
mercado

Goiás
Minas
Gerais

Grupo já atuou
Espírito Santo

Mato Grosso do Sul

Rio de Janeiro
Paraná

São Paulo
Santa Catarina
Rio Grande do Sul

Em atuação

obras em andamento

Binário II

BR-050

Metrô SP
Linha 2 - Verde

MG-135

BR-153

obra em andamento
Binário II
Execução dos serviços de ampliação da segunda fase da
adequaçao do sistema viário entre os KM 61,5 e KM 65
da SP-150 (Anchieta) - Binário II
Contratante
Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A.
Período
Nov/2021 a Mai/2023
Principais Serviços
2 OAES com 7.402 m2 de tabuleiro
1.672 toneladas de aço
417 ton de estacas em perfil metálico
774 m de estaca escavada Ø 2,00m em solo e rocha
Segmentos em vigas pré-moldadas, balanço
sucessivo e encontro leve estruturado

obra em andamento
Consórcio BR-050
Execução dos serviços de duplicação do KM 286+800
ao KM 314+400 e de recuperação de pavimento do
KM 95+700 ao KM 314+000 da rodovia BR-050/GO.
Execução dos serviços de recuperação de pavimento do
KM 0 ao KM 207 + 400 da rodovia BR-050/MG
Contratante
Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A ECO050
Período
Jul/2019 à Dez/2021 | Jan/2022 à Dez/2022
Principais Serviços
Duplicação de 27,6 km de pista de faixa dupla
Execução de Interseção de 2,0 km
Recuperação de aproximadamente 420,0 km em
faixas e acostamento de pistas Norte e Sul

obra em andamento
Metrô Linha 2
Execução de Obras Civis para a Implantação do Lote 2 da
Linha 2 – Verde do Metrô de SP
Contratante
Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô
Período
2020 a Nov/2025
Principais Serviços
Escavação com couraça tipo EPB Ø interno
10,35m = 4.871m
Escavação em trincheiras e estações subterrâneas
solo / rocha - 487.000m³
Escavação de túnel e estação pelo sistema
“mineiro” = 97.950m³
Sistema de via permanente em fixação direta
sobre placa de apoio dos trilhos com/sem
resiliência = 13.444m

obra em andamento
Consórcio MG-135
Execução de obras e serviços de melhorias operacionais,
ampliação da capacidade e reforço estrutural na rodovia
BR135/MG
Contratante
ECO 135
Período
Jul/2021 à Jul/2024
Principais Serviços
136,65 km de duplicação
345,89 km recuperação de pavimento
36 unidades de intersecção em nível e desnível

obra em andamento
Consórcio BR-153
Execução das obras para a operação, exploração,
conservação, manutenção, melhorias e ampliação da
rodovia BR-153/414/080/TO/GO
Contratante
ECO Araguaia
Período
2021 a 2029
Principais Serviços
622,52 km de duplicação
89,9 km de marginais

27,58 km de faixa adicional

case
Alças da Ponte

Abr/2018 a Mar/2021

2,5 km de Alça de Acesso em Elevado
3,2 km de Alça de Ligação - Avenida Portuária
411 vigas Pré-Moldadas em Concreto
273 vigas Vazadas em Concreto
60.000 m³ de Concreto Armado

projeto recebido
vigas pré-moldadas

transversinas
trecho 4
fundações

vigas contínuas

espessura e
armação das lajes

engenharia de valor
da CRASA

Enorme quantidade de vigas, com diferentes tamanhos

Redução de 294 para 229 vigas pré-moldadas protendidas com padronização de 5
tipos ao invés dos 65 iniciais, além de redução na quantidade de aço de protensão.

Presença de transversinas de vão

Remoção das transversinas de vão e readequação das travessas e vigas pré-moldadas

Solução estrutural em lajes maciças

Mudança da solução estrutural em lajes
maciças para vigas vazadas

Solução em estacas raiz, provocando prazos que dificultam o cronograma

Modificação da solução construtiva nos
trechos 2, 3 e 5 de estaca raiz para estaca escavada, reduzindo a quantidade de
fundações e, consequentemente, o prazo

Superestrutura em vigas contínuas, necessitando apoios provisórios e macaqueamento

Utilização de laje elástica ao invés de vigas
contínuas

Armadura das pré-lajes apenas construtiva
(não estrutural) e grande espessura de laje

Aproveitamento da armadura das placas
pré-moldadas (Pré-Lajes) e diminuição da
espessura da laje

benefícios

da engenharia de valor
CRASA Infraestrutura

28% de redução no custo da execução das vigas

36% de redução de prazo de lançamento das vigas do T04 (-20 dias
de execução)

Eliminação da operação de apoios
provisórios e macaqueamento

18% de redução no custo da superestrutura

75% de redução de prazo na execução de fundações (-12 dias no
ciclo de produção de cada bloco)

Redução da espessura de 25 para
20 cm

60% de redução de custo nas
transversinas

25% de redução de prazo na execução dos tabuleiros do T04 (-5
dias de operação para cada vão)

Redução do consumo de concreto

19% redução de prazo na execução
das vigas transversinas sem vão (-5
dias no ciclo de tabuleiro)

Eliminação da protensão de cabos
embutidos na laje (consolidação)

Estrutura com número reduzido de
junta de dilatação

22% de redução de prazo na execução das vigas (-65 dias de execução)

Lançamento de 7 módulos de vigas PM no T04 de 7 ton ao invés
de 11 de 17 ton

Redução de armadura na laje

highlights Alças da Ponte

as melhorias implantadas ao
projeto resultaram em 7,5%
de redução econômica

case
Jurong

Abr/2013 a Abr/2015

23.050 m² de Área de Tabuleiro
6.697 ton de Aço
101.458 m² de Formas
54.200 m³ de Concreto Estrutural FCK45
34.683 m de Estacas de D=1.000mm
330.444 m³ de Escavação e Drenagem
384.438 m³ de Aterro para Platforma Provisórias
6.153 unid. de Vigas Pré-Fabricadas e Pré-Lajes

Finger Píer Sul

Cais Sul

Extensão do Cais Sul

Finger Píer Sul

Cais Sul

Extensão do Cais Sul

Extensão 407m
Estacas 324 unid.
Concreto 22.700 m³
Aço 2.400 ton

Extensão 252m
Estacas 202 unid.
Concreto 15.400 m³
Aço 1.700 ton

Extensão 262m
Estacas 211 unid.
Concreto 15.300 m³
Aço 1.800 ton

Jurong

desafios
01
Aterro Dentro do Mar

Jurong

soluções
Aterro em argila empurrado para frente e
para baixo – remoção lamas do subleito marinho
Proteção com rochas
Aterro complementar cota +3,00m

02
Implantação Vigas de Atracação - Berthing

Ensecadeira metálica

Exigia posicionamento da berthing para posterior concretagem da viga transversal.

Pedras no fundo da escavação

Evidenciou a falta de estanqueidade no projeto apresentado que impedia a realização dos trabalhos.

Aumento de plataforma de aterro
Laje de concreto sobre enrocamento de fundo
Ensecadeira de concreto

03
Estacas Escavadas- Grandes profundidades
Estacas com ø1,0m e até 48m de profundidade(cronograma demandou altas produtividades em praças
de trabalho reduzidas)

Mobilização de 5 conjuntos de execução de estacas em
obra (Perfuratriz + Guindaste)
Dimensionamento de produção de concreto para atender
a 7 estacas concretadas por dia (além das outras concretagens do projeto)

04
Dragagem e Escavação Profunda(sob Estruturas)
Dureza do solo à profundidades abaixo da cota -8m gerando baixo rendimento dos equipamentos, assim como Baixo controle do perfil escavado dentro d’água.

Utilização de clamshell para aprofundamento escavação frente cais
Utilização de ensecadeiras (tabuleiros 3 e 4) para melhorar o controle da escavação
Escavação com lanças longas à partir da plataforma
provisória em frente ao cais
Adoção de chapas metálicas submersas apoiadas nas
estacas – conter o avanço do talude de escavação.
Aumento do enrocamento de proteção		
Bombeamento constante do fundo da escavação
Plataformas metálicas apoiadas nas transversais

05 e 06
Pré-Moldados
Grande quantidade de elementos
Espaço exíguo para fabricaçãoe estocagem
03 Guindastes - Logística de movimentação e lançamento das peças
Prazos agressivos para atendimento das frentes de serviço
Lançamento de vigas de 20ton à 35m de distância
Laje de compressão - in situ
Concretagem única por tabuleiro – 400m³
Processo ininterrupto(início da concretagem as
14h - início do acabamento as 5h do dia seguinte)
Escala e logística das equipes
Dimensão dos tabuleiros em concretagem única –
25m x 63m

Usina de concreto dentro do site
Equipes de acabamento terceirizadas
Bomba lança de 43m

case
Rodovia Imigrantes

Out/1999 a Dez/2002

8,2 km de túneis
843.000 m³ de Escavação de 3ª Categoria
173.000 m³ de Escavação Método NATM
62.000 m² de Pontes e Viadutos
235.000 m³ de Concreto Estrutural
37.000 m³ de Pavimento Rígido

Case Imigrantes
8,2 Km de Túneis

três grandes desafios
Vencer em poucos quilômetros, um
desnível de 730 metros entre o trecho do Planalto e a Baixada Santista;

Enfrentar uma geologia composta de ampla gama de materiais de
distintos comportamentos;

Projetar e construir uma rodovia
que atravessa uma área de enorme importância ambiental: o Parque Estadual da Serra do Mar;

Imigrantes

highlights

Várias medidas foram tomadas
para minimizar os efeitos da
construção da rodovia:

Alteração do traçado original, com o aprofundamento do eixo original da
rodovia no maciço da Serra do Mar, baseando-se na construção de túneis
mais longos e viadutos com vãos maiores e, portanto, com menor número
de pilares, reduzindo os elementos agressivos ao Meio Ambiente.

Aplicação de uma rigorosa política de
segurança e de campanhas educacionais constantes que permitiram
o registro de baixíssimo nível de
acidentes, num total de 14 milhões
de horas-homem sem acidentes;

Construção dos canteiros de obras
nas mesmas áreas já degradadas
e utilizadas para a mesma finalidade, quando da construção da
Pista Ascendente;

Localização de emboques junto à
estrada de serviço, atendendo liberação de 600 m² de terraplenagem exigidos pelo EIA-RIMA; novo
conceito reduziu de 24 para 7 os
emboques na pista descendente;

Educação ambiental: mais de 4.500
funcionários passaram por palestras de integração referentes aos
cuidados com o meio ambiente,
tornando-se com isso multiplicadores neste e em futuros projetos;

Criação de um Departamento de
Meio Ambiente, ativo do início ao
final dos trabalhos de construção;

Proteção de encostas, de nascentes
e garantia de potabilidade para
uso da água pelas Comunidades;

Aproveitamento quase que integral de mão de obra local;

Monitorização constante da qualidade do ar no interior dos túneis,
bem como a introdução de tecnologia para combate de incêndios.

highlights Imigrantes

6 meses de antecipação
na entrega da obra!

Prêmio Panamericano de
Desenvolvimento Sustentável
Engenheiro Luis Wanonni Lander
1998 - 2002
Sao Paulo Brasil
Construção
CR Almeida S/A Engenharia e Obras
Projeto e Acompanhamento Técnico
Figueiredo Ferraz Consultoria e Engenharia de Projeto Ltda.

O Projeto Imigrantes proporcionou uma quebra do paradigma de que Engenharia e Meio
Ambiente nunca poderiam andar lado a lado.

R. Gen. Mário Tourinho, 1746
13º andar – Ed. BBC
Curitiba/PR | Brasil
+55 (41) 3165-5100
crasainfra.com

nos acompanhe nas redes sociais

