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Editorial Notícias Doka

 Avanço rápido 
O cimbre Staxo 40 confirma todas as 
suas vantagens na execução do pro-
jecto Shemouk Twin Towers em Doha. 
Mais de 8.000 armações estão a pro-
porcionar um escoramento resistente e 
eficiente na cofragem das lajes.

Reconstrução do Ground 0 
O novo World Trade Center é um centro 
urbano revitalizado na cidade de Nova 
Iorque. A Doka está neste momento a 
fornecer soluções de cofragem inova-
doras para ajudar na reconstrução do 
Ground Zero. A equipa técnica da Doka 
assumiu os desafios dos projectos do 
WTC.

 Cofragem eficiente
Uma nova central de liquefação de 
gás está praticamente na fase final de 
construção na zona industrial Skikda na 
Argélia. A combinação perfeita do siste-
ma de vigas Top 50, cofragem trepante 
MF240 e cofragem para barragens 
d15/3, acelera os trabalhos em obra.

Caros Leitores,

Para construir de forma ren-
tável, com a máxima qualida-
de e ao mesmo tempo, cum-
prir todos os prazos, é neces-
sário ter parceiros de confian-
ça, sérios e competentes. Isso 
porque para um fornecedor do 
setor da construção, não basta 
apenas ter produtos e serviços 
excelentes. Quando se trata de 
garantir um desenrolar eficaz 
dos trabalhos de construção, o 
que mais pesa são os chama-
dos conceitos de logística efi-
cientes. As mega construções 
dos projectos, La Lotte Super 
Tower e A Gran Torre Costane-
ra, demonstram e confirmam 
isso muito claramente.

A Doka não tardou em reco-
nhecer a importância des-
ta competência chave. Para 
encurtar os tempos de respos-
ta, construímos um armazém 
de proporções gigantescas e o 
nosso próprio terminal de con-
tentores para o transporte fer-
rovial na Austria. Actualmen-
te, encontra-se já em fase de 
construção o centro internacio-
nal de logística da Doka.

Não obstante, a sua Delega-
ção local da Doka, dispõe de 
armazém devidamente equi-
pado com grande diversida-
de de material, e que desem-
penha um papel especialmen-
te importante, no fornecimento 
eficaz e pontual dos sistemas 
de cofragem pretendidos a 
todas as suas obras. 

Desejo a todos uma boa lei-
tura.

Atentamente,
Josef Kurzmann
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Apoio em cada fase 
Um dos escritórios mais importantes a ser constru-
ído hoje em dia no Chile, pertence ao edifício 
corporativo da empresa de consultoria Deloitte. 

O edífício ocupa uma área útil de 
56.000 m2, cumprindo também com 
todos os requisitos do sistema de cer-
tificação LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Design). É um sistema de 
certificação de edificios sustentáveis, 
que monitoriza a eficiência energética, 
a utilização de energias alternativas, a 
melhoria da qualidade ambiental inter-
na, a eficiência no consumo de água, o 
desenvolvimento sustentável dos espa-
ços abertos e a selecção de materiais e 
fornecedores de alta tecnologia. 

Reposição rápida
A Construtora Novatec optou pela Doka, 
quando numa viagem tecnológica pela 
Doka à Europa, tomou conhecimen-
to das vantagens do sistema de mesas 
Dokamatic. Entre elas, a rápida reposi-
ção, versátil e segura no bordo da laje e 
adaptação perfeita e rápida a exigências 
estáticas e geométricas alternadas. Para 
atingir um rendimento mais elevado em 
obra, a Doka instalou uma plataforma de 
extracção de mesas, permitindo a trans-

lação vertical de unidades completas, 
com grua, de uma só vez. A translação 
horizontal , dentro do mesmo piso, é fei-
ta com recurso ao Chariot de translação 
DF. As mesas podem ser movimentadas 
através deste sistema hidráulico, rápida-
mente e com a máxima segurança. Para 
zonas de ajuste, também está a ser utili-
zado o leve sistema manual Dokaflex. 

É importante salientar que o apoio da 
Doka engloba cada fase deste projeto. 
Começou com uma análise do gráfico 
de Gantt e uma planificação detalhada 
de todos os sistemas e recursos neces-
sários, por forma a terminar os trabalhos 
com qualidade e dentro dos prazos pré-
estabelecidos. Seguiu-se o fornecimen-
to do material, mesmo a tempo do inicio 
da obra. Actualmente, um monitor da 
Doka, especialista em cofragens, coor-
dena a aplicação correcta dos sistemas 
e a preparação dos trabalhos de monta-
gem em obra. Tudo isto, com a finalida-
de de prestar sempre o melhor serviço 
ao cliente. 

Os Factos
O PROjETO  
Edificio Corporativo Deloitte
LOCAL Santiago, Chile
COnSTRUTORA  
Construtora Novatec 
nÚMERO DE PiSOS 23
PRAZO DE COnSTRUÇÃO ES-
TRUTURA 11 meses
REQUiSiTOS Edificio  
Classe A Green Building.
FinALiDADE  
Espaço para escritórios
SOLUÇÃO DE COFRAgEM 
Doka Chile

A Solução 
A proposta comercial e técni-
ca era muito completa e cor-
respondia às necessidades 
exactas do cliente. O cliente 
conheceu, numa viagem tec-
nológica com a Doka à Euro-
pa, a possibilidade de tra-
balhar com mesas, testemu-
nhando as vantagens deste 
sistema , como seja, a alta 
rentabilidade na cofragem 
de lajes. Foram utilizadas as 
mesas Dokamatic e Dokaflex,  
torres d2 (500 m²), escadas 
D2 e painéis de cofragem 
Framax Xlife.

t Para as colunas inclina-
das, o sistema de cofragem 
Framax Xlife é o ideal. 
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Máxima segurança e 
rentabilidade
Para a construção de 9 viadutos na ligação 
da A12 ao Alto da Guerra, utilizou-se a combina-
ção perfeita dos sistemas Staxo 100 e Top 50 . 

A Danigon, subempreiteiro encarre-
gue da execução deste super projec-
to, adjudicou esta obra à Doka após 
ter constatado as mais valias dos sis-
temas. Tratando-se de um projecto em 
que duas das obras tinham a particu-
laridade de ter de garantir o fluxo nor-
mal de trânsito, o cliente necessitava de 
uma solução fácilmente adaptável, fácil 
de manusear, rentável e resistente, em 
virtude da necessidade de uma elevada 
rotatividade do equipamento entre as 
várias obras. .

Solução completa de cofragem
Havia também grandes exigências rela-

tivamente aos padrões de qualidade, 
mais concretamente ao nível da este-
reotomia final do betão, tendo a esco-
lha recaído sobre a Doka, que segundo 
o cliente “seria a única empresa com 
capacidade para executar esta obra”. 

O conhecimento prévio e a preferên-
cia pelos sistemas de elevada qualida-
de da Doka, a relação custo-benefício 
e a apresentação da solução completa 
de cofragem, convenceram e foram de 
encontro ao requerido pelo cliente. De 
salientar ainda o grande rigor solicitado 
nos projectos técnicos de cofragem e 
escoramento. 

Os Factos
ObRA Ligação da A12  

ao Alto da Guerra
LOCAL Alto da Guerra / Setú-

bal 
DOnO DE ObRA BRISA 

SOLUÇÃO DE COFRAgEM  
Branch Porto

COnSTRUTORA Danigon
REQUiSiTOS Sistema de 

cofragem flexivel, adaptável 
e seguro que permitisse alta 
rotatividade de equipamento 

para construção dos vários 
tabuleiros. Elevada exigência 

a satisfazer pelo betão à vista
SiSTEMAS UTiLiZADOS  

Top 50 / Staxo 100 / D2 / SL1

A Solução 
A flexibilidade e elevada 

capacidade de carga do sis-
tema Top 50, o perfeito aca-

bamento do betão e a alta 
rotatividade do sistema 

Staxo 100 e d2 foram a solu-
ção ideal para a construção 

dos diversos tabuleiros.

O Profissional

Sr. Daniel  
Carvalho –  
Dono da Empresa 
Danigon 

A cofragem Doka ofe-
rece uma resistên-

cia acima da média, é 
segura e altamente rentável, 

graças ao fácil manuseamen-
to. No caso específico deste 
projecto, a fácil movimenta-

ção de todos os sistemas de 
cofragem Doka, é sem dúvi-

da, uma mais-valia.”

u Foram fornecidos mais de 
17.500 m³ de cimbre Staxo 100 e 
d2 como suporte para a constru-

ção dos 9 viadutos.
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Solução completa  
para estrutura complexa
Este complexo projecto, a cargo da empresa 
Mota-Engil, está inserido no IC5 e faz a ligação da 
A24 (Murça) a Miranda do Douro. Prevê-se que a 
obra esteja concluída em Abril de 2012. 

Trata-se de um projecto de enorme com-
plexidade e algumas caracteristicas 
especiais. A ponte sobre o Rio Tua des-
tina-se a vencer o vale do rio Tua, com 
uma rasante a cerca de 150 metros de 
altura sobre o leito do rio. A ponte cru-
za ainda a linha de Caminho de Ferro 
do Tua e, com a construção da futura 
Barragem da Foz do Tua, ficará situada 
sobre a sua albufeira. A solução estru-
tural adoptada para a ponte é constituí-
da por uma super estrutura formada por 
um tabuleiro em viga caixão com 14,40 
metros de altura na zona dos pilares e 
com um comprimento de 500 metros 
entre eixos de apoio extremos. O vão 
central de 220 metros é o segundo maior 
executado em Portugal através de avan-
ços sucessivos, em betão e sem recur-
so a tirantes, e o 12º no Mundo. A Cons-
trutora necessitava de uma solução com 
elevada capacidade de carga e adap-
tabilidade à estrutura complexa, fácil 
de manusear, rentável e segura. A Doka 
adaptou-se ao ponto de vista do cliente 
e apresentou uma solução técnica com-
pleta, em que o versátil sistema Top 50, 
os resistentes e seguros contrafortes 
universais e as consolas MF240 e D22, 
garantiram segurança, rapidez e eficiên-
cia em obra. 

Os Factos
ObRA  
Subconcessão Douro Interior 
– IC5 – Murça/Pombal - Lote 
6 – Ponte sobre o Río Tua 
LOCAL  
Alijó/ Carrazeda de Ansiães
DOnO DE ObRA Ascendi 
SOLUÇÃO DE COFRAgEM  
Branch Porto 
COnSTRUTORA DIACE – Douro  
Interior ACE/ Mota-Engil – 
Engenharia e Construção, SA
REQUiSiTOS Sistema de co-
fragem seguro, com eleva-
da capacidade de carga e 
adaptabilidade à estrutura 
complexa.
SiSTEMAS UTiLiZADOS  
Top 50, Contrafortes Uni-
versais, consolas MF240, 
consolas D22

A Solução 
Altamente rentável e fiável: 
sistema MF240 com excelen-
te plataforma de trabalho para 
uma execução segura e efi-
ciente dos trabalhos em obra.

Para os pilares, houve exigências rela-
tivamente à qualidade, principalmente 
a nível da estereotomia final do betão.

t A Doka apresentou uma solu-
ção técnica completa, em que o 
versátil sistema Top 50, as con-
solas MF240 e D22, garantiram 
segurança, rapidez e eficiência 
em obra. 
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Com os eficientes sistemas da 
Doka a construção da Torre 

gran Costanera avança até qua-
tro pisos por mes.
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Uma referência na 
América do Sul
A Doka Chile conclui a sua participação na 
construção da torre mais alta da América 
do Sul. Neste mega projecto, Costanera Center, 
utilizou-se pela primeira vez no País, o sistema 
autotrepante SKE100 e o perímetro de protecção 
de ventos Windshield GCS.

A construção do núcleo deste arranha-
céus, com 300 m de altura, é uma refe-
rência tanto para a administração de 
Costanera S.A., como para a Construtora 
Salfa e Doka Chile, que forneceu a cofra-
gem. 

Quatro pisos por mês
Esta solução de cofragem permitiu um 
avanço rápido e seguro dos trabalhos, 
de forma ordenada, com a construção 
a avançar ao ritmo de até 4 pisos/mes. 
Para além disso, a cofragem autotrepan-
te da Doka significou uma redução sig-
nificativa de custos na construção do 
núcleo, dispensando o auxílio de grua. A 
adaptação simples às formas geométri-
cas e inclinações variáveis da construção 
reforçou a alta rentabilidade do projecto. 

Adicionalmente, a equipa da Doka maxi-
mizou a segurança em todas as fases do 

projecto, graças à ancoragem perma-
nente ao betão dos equipamentos tre-
pantes, amplas plataformas de traba-
lho, totalmente fechadas e a um contro-
lo óptimo de todo o processo trepante, 
entre outros. Também o inovador sistema 
de proteção Windshield GCS, reforçou a 
segurança do pessoal em obra, perante 
variáveis como o vento e vertigens, asso-
ciadas a grandes alturas. 

Rodrigo Muñoz, Diretor Comercial da 
Doka Chile: “Estamos muito satisfeitos 
com a nossa participação nesta obra, 
com os bons resultados obtidos, tudo 
com a máxima segurança e rentabili-
dade, o que consolida a nossa posição 
como líderes a nível mundial no desen-
volvimento, fabrico e oferta de sistemas 
de cofragem altamente inovadores e 
económicos. em todas as áreas da cons-
trução civil. 

Os Factos
obra  
Gran Torre Costanera

LoCaL Santiago, Chile

CoNSTrUTora  
Constructora Salfacorp S.A.

rEQUISIToS  
270 m núcleo de betão in-situ 
com seções variáveis e um 
plano ajustado de construção. 

SoLUÇÃo DE CoFraGEM  
Doka Chile

A Solução 
52 unidades auto trepan-
tes Doka SKE100 elevam 
1.600 m2 de cofragem para 
paredes, juntamente com a 
bomba de betão até à próxi-
ma betonagem. 

t Salfacorp e Doka, pouco 
antes de alcançarem os seus 
objetivos. 
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O pilar inclinado  
mais alto da Europa
Doka Espanha Cofragens construiu o pilar 
inclinado de ponte atirantada com o tabuleiro em 
betão mais largo da Europa, situado na Ronda Sur 
de Talavera (Toledo). Este pilar inclinado de 180 
metros, é o mais alto da Europa e foi construído 
com recurso ao sistema de consolas autotrepan-
tes SKE100 e cofragem de vigas Top 50. 

Os Factos
ObRA Viaduto Ronda  

Sur de Talavera
LOCAL Toledo (Espanha))

COnSTRUTORA UTE Ronda 
Sur Talavera (Sacyr, Agloman-

cha, Jesús Bárcenas)
SOLUÇÃO DE COFRAgEMCen-

tro de Especialização em 
cofragem Autotrepante na 

Áustria e Delegação Centro 
em Espanha

PROjETiSTA E A.T. DE ObRA 
ESTUDIO A.I.A.

REQUiSiTOS  
Solução técnica rápida e 

versátil e perfeitamente adap-
tável à complicada geometria 

do pilar e instalação dos 
tirantes. Garantida máxima 

segurança a 80 m de altura.
SiSTEMAS UTiLiZADOS Conso-

las autotrepantes SKE100 e  
cofragem de vigasTop 50.

O Profissional

Rafael Guillén,  
Gerente UTE  
Ronda Sur  
Talavera

Necessitava de solu-
ções técnicas rápi-

das, sobre tudo, para 
uma geometria tão complica-

da como a deste pilar. Con-
seguimos obter mais de uma 

betonagem por semana. Estou 
muito satisfeito com o rendi-

mento alcançado, fácil manu-
seamento da cofragem e, de 
uma forma geral, com todo o 

processo que envolve cada 
betonagem”.

A UTE Ronda Sur Talavera foi o consór-
cio responsável pela execução desta 
obra, sendo integrado pelas empresas: 
Sacyr, Aglomancha e Jesús Bárcenas. 
Os trabalhos começaram em agosto de 
2009 e atingiram o seu término em mar-
ço de 2011, com um orçamento da Jun-
ta de Castilla e la Mancha de 70 milhões 

de euros. A ponte tem 726 metros de 
comprimento, sendo composta por uma 
ponte atirantada com 318 metros de 
extensão, atravessando apenas com um 
vão o braço mais largo do Rio Tejo e de 
dois viadutos de acesso paralelos com 
um comprimento de 408 metros, com 
dois vãos extremos de 36,00 metros 

u Os técnicos da Doka mos-
tram-se satisfeitos por ter cum-

prido este desafio com êxito.
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A Solução 
O pilar de 180 m de altu-
ra foi executado com siste-
ma de consolas autotrepan-
tes da Doka que oferecem a 
máxima segurança ao pesso-
al em obra. Por outro lado, a 
pré-montagem dos painéis, 
o projecto de plataformas de 
subidas telescópicas que se 
vão adaptando a cada beto-
nagem, a “criação” de um ter-
ceiro nível para introduzir os 
tirantes e o completo sistema 
de segurança apresentado, 
corresponderam às expectati-
vas do cliente.

t A cofragem autotrepante e o 
sistema de proteção de períme-
tro garantem máxima segurança 
para o pessoal em obra. 

t O pilar foi erguido e, um a um, 
foram instalados os tirantes que 
suportam o peso da ponte. 

e sete vãos centrais de 48,00 metros. 
A exigência da Declaração de Impac-
to Ambiental é atravessar o rio com um 
único vão, o braço direito do Rio Tejo 
e minimizar o impacto na Ilha del Moli-
no, composta por um denso bosque de 
vegetação ribeirinha. O objectivo des-
ta execução é a construção de uma via 
que permita melhorar o tráfego citadino.

Solução rápida e versátil
Para a UTE era muito importante a solu-
ção ter em conta, não só o fornecimen-
to da cofragem, mas também a sua 
perfeita adaptação para instalação dos 
cabos que suportam o peso da pon-
te. A mútua cooperação entre a UTE e 
os engenheiros da Doka resultou numa 
solução "à medida", com recurso à 
cofragem autotrepante da Doka e pro-
jeto de construção e adaptação de uma 
plataforma ao nível -3, necessária para 
instalar os tirantes, em simultâneo com 
os trabalhos de cofragem, armaduras e 
betonagem.

Segurança e serviços Doka
A segurança foi uma das prioridades 
nesta obra e, por isso mesmo, a Doka 

ofereceu ainda na fase de proposta um 
“sistema de segurança” que convenceu 
a construtora: amplas plataformas de 
trabalho, escadas com proteção con-
tra quedas, grades, escudo de proteção 
de perímetro com 1,80 m de altura e até 
uma borracha especial para proteger 
dos buracos. 
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Cofragem à medida no 
Canal do Panamá
A ampliação do Canal do Panamá está a ser 
executada com recurso a cofragens especiais 
da Doka feitas à medida. Estão a ser construídas 
algumas partes dos novos sistemas de compor-
tas com este equipamento especial.

Requisitos
Planificar um sistema global 

de cofragem eficiente para os 
“Chamber Conduits” de com-

plexa forma geométrica.

p A Doka Panamá forneceu 
dois conjuntos de cofragem - 
um para o lado do Atlántico e 
outro para o lado do Pacífico, 

nesta nova etapa de ampliação 
do canal do Panamá. 
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Em 2014 – Coincidentemente, por altu-
ra do centenário do Canal do Pana-
má - estarão finalizadas as obras de 
ampliação desta via navegável de qua-
se 82 km de extensão. As obras mais 
importantes estão relacionadas com 
este sistema de comportas. Foram 
consideravelmente ampliadas, per-
mitindo deste modo, a navegação de 
navios, transportando contentores de 
grandes dimensões. Desta forma, a 
capacidade anual de navegação no 
Canal do Panamá, aumentará substan-
cialmente. 

Para construir os chamados “Cham-
ber Conduits”, a Doka projectou e for-
neceu um sistema de cofragem de ele-
vada rentabilidade, cumprindo os exi-
gentes requisitos do Consórcio de 
Construção Grupos Unidos pelo Canal 
(GUPC), e altamente eficiente em obra 
em todos os aspectos. Os “Chamber 
Conduits” são um sistema de canais 
subterrâneos, pelos quais, futuramen-
te, a água proveniente dos três depó-
sitos de retenção de água sobrepos-
tos, retorna e volta a dirigir-se para as 
câmaras das eclusas ou comportas de 
grande dimensão. A betonagem destas 
câmaras decorre segundo um inteligen-
te conceito cíclico e alta rotatividade 
da cofragem. A Doka Panama forneceu 
dois conjuntos de cofragem, um para o 
lado do Atlántico e outro para o lado do 
Pacífico na nova ampliação do Canal 
do Panamá. 

Partes complexas cofradas 
de forma eficiente
O sistema global de cofragem de 
cofragem para estas peças de for-
ma geométrica complexa, já inclui 
três grupos principais e está construí-
do com peças standard do sistema. A 
cofragem central das lajes de fundação 
de grandes dimensões e a comple-
xa transição geométrica da cofragem 
em toda a extensão da parede, está a 
ser executada com o sistema de vigas 
Top 50. 

As paredes maçicas das câmaras 
são executadas a uma só face (ou 
seja, contrafortes por meio de anco-
ragens inclinadas em terreno já exis-
tente) e em cada caso para duas sec-
ções de betonagem com 2,7 m de altu-
ra, também com recurso ao sistema 
Top 50, combinado com componen-
tes de cofragem para barragem D15. 
O fechamento é constituído por uma 
laje de betão in situ com quatro metros 

de espessura, seguramente ancora-
da à estrutura, com recurso ao rentável 
sistema de cimbre Doka d2, com uma 
altura de 6 m. Na totalidade, a Doka 
Panamá forneceu mais de 2.600 pai-
néis para suportar as superfícies das 
lajes. Por motivos de cálculo, as lajes 
de betão gigantescas in situ foram 
biselados por todos los lados. Por for-
ma a cumprir os requisitos exigidos 
pela Direção da obra, no que se refe-
re à utilização eficiente do equipamen-
to, os técnicos da Doka projectaram 
as cofragens (todos os painéis entre 
da zona de transição entre o chão e a 
parede) de tal forma que, apenas com 
algumas alterações, podem também 
ser utilizadas nas lajes. Deste modo, o 
material de cofragem em obra é apro-
veitado ao máximo, acelerando notá-
velmente os trabalhos de cofragem. 

garantido avanço rápido das obras
A contribuição essencial para um per-
feito progresso dos trabalhos em obra, 
foi possível, não só graças a uma pla-
nificação técnica perfeita da cofragem, 
mas também devido a um importante 
apoio dos especialistas em cofragem 
da Doka Panamá e da Doka Áustria. 
Ambos ajudaram e apoiaram a equi-
pa em obra, especialmente na hora de 
proceder à montagem dos sistemas 
de cofragem e na explicação do seu 
correcto manuseamento e utilização, 
assentando as bases para um rápido 
início dos trabalhos de cofragem. 

Os Factos
O PROjECTO Ampliação do 
Canal do Panamá Construção 
dos “Chamber Conduits”
EXECUÇÃO DA ObRA  
GUPC Sacyr - Impregilo -  
Jan de Nul - CUSA 
SiSTEMAS UTiLiZADOS  
Sistema de vigas Top 50,  
cofragem para barragens 
D15, cimbre d2

A Solução 
Os elementos de cofragem 
especiais, com cambotas, 
utilizados para a cofragem de 
paredes e lajes, foram proje-
tados e produzidos com pre-
cisão milimétrica pela Doka.

q O especialistas em cofragem 
da Doka Panamá ajudaram a 
equipa em obra, especialmente 
na montagem e utilização dos 
sistemas de cofragem.
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Cofragem pronta  
a utilizar
O Centro de Investigação e Desenvolvi-
mento Agroindustrial de Michoacan é uma 
obra interessante, que contará com paredes e 
lajes de betão à vista e uma laje em V.

p Para assegurar junção exacta 
dos elementos, a Doka México 
planificou e pré-fabricou oito 
conjuntos de cofragem de vigas 
Top 50, com uma superficie total 
de 900 m². 
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Foi adjudicada à Doka México, o for-
necimento de solução de cofragem 
eficiente para esta obra, já que esta 
empresa de arquitectura tinha experiên-
cia anterior em projectos com a Doka. 
A construção deste Centro de semen-
tes e fertilizantes, sediado na cidade 
de Morelia, salta à vista em virtude dos 
desafíos arquitectónicos que envol-
vem a construção de paredes e lajes em 
betão à vista. Para cumprir os requisitos 
exigidos, a Doka México foi confrontada 
com um verdadeiro desafio, para os ele-
vados requisitos exigidos (betão à vis-
ta). A tarefa tornou-se porventura mais 
complexa, em virtude da construção da 
laje em V, que conduzirá as águas plu-
viais a uma cisterna. 

Por forma a assegurar a junção exata 
dos painéis, a Doka México projectou 
e pré- fabricou oito conjuntos de cofra-
gem de vigas Top 50 com uma super-

Os Factos
ObRA 
Centro de IyD Agroalimenta-
rio de Michoacán
LOCAL Morelia, México
COnSTRUTORA  
Acciones Grupo de Oro S.A. 
REQUiSiTOS  
Paredes e lajes inclinadas em 
betão à vista
SOLUÇÃO DE COFRAgEM  
Doka México

A Solução 
Elementos pré montados do 
sistema de cofragem de vigas 
Top 50, permitem a beto-
nagem de paredes altas de 
uma só vez. A laje em V é 
executada com elementos 
Top 50 inclinados. As car-
gas do betão são transferidas 
por meio de escoras a cin-
tas WS10 e depois ao cimbre 
d2. Para aproveitar o material 
em obra, estas torres servem 
ainda de suporte ao sistema 
Dokaflex.

fície de 900 m². Com esta solução, a 
Construtora Acciones Grupo de Oro S.A. 
poupou custos com a pré montagem, 
conseguiu corresponder às grandes exi-
gências a satisfazer pelo betão à vista e 
avançar conforme previsto. A cofragem 
de vigas é extremamente resistente a 
elevadas pressões do betão, permitindo 
betonagens de paredes com 3,60 m de 
altura de uma só vez.

Laje em V
Para moldar a laje em altura, a equi-
pa da Doka montou os painéis Top 50 
numa posição inclinada. As cargas do 
betão são transferidas através de esco-
ras a cintas WS10, que por sua vez 
estão montadas sobre as torres de cim-
bre d2. Para tirar o máximo proveito do 
material em obra, estas mesmas tor-
res servem posteriormente de suporte 
ao sistema Dokaflex na construção das 
demais lajes. 

t A laje inclinada em altura é 
um desafio que os Técnicos 
da Doka solucionaram com a 
colocação de painéis Top 50 
inclinados 
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As mega-colunas foram 
executadas, com recurso ao 

fiável sistema autotrepante 
SKE50 plus.
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Adaptação perfeita da 
cofragem
A Doka somou mais um êxito de vendas ao 
conseguir a adjudicação de cofragem para 
a Lotte Super Tower de 555 m de altura em Seul, 
na Coreia. 

O cliente, Lotte Construction, avaliou o 
conceito da Doka como “a solução de 
cofragem técnicamente mais sofisticada 
e de melhor qualidade” e a que de certa 
forma, se adapta “por si só” às nume-
rosas mudanças de secção. Para além 
da grande altura do núcleo, a sua for-
ma complexa constitui outro conjunto 
de requisitos bastante exigentes. Rela-
tivamente à altura, o núcleo divide-se 
em três secções, que são praticamente 
iguais em altura, mas com forma geo-
métrica perfeitamente distinta. Desde 
agosto de 2011, o sistema de cofragem 
trepante Doka SKE100 também está 
ditando o ritmo neste núcleo em betão, 
elevando cerca de 2500 m² de cofra-
gem de vigas Top 50 e três bombas de 
betão com a ajuda de 117 consolas tre-
pantes SKE100.

Placa de proteção 
Para que os trabalhos de cofragem da 
laje dos últimos quatro pisos do núcleo, 
se realizem em condições máximas de 
segurança e protegidos das intempé-
ries, será utilizado o sistema de protec-
ção autotrepante Doka Xclimb 60. Esta 

protecção sem orificios dos núcleos em 
construção deve adaptar-se automáti-
camente, sem necessidade de realizar 
qualquer modificação que requeira con-
sumo de tempo. Para conseguir isso, 
os perfis trepantes (que normalmente 
estão organizados em paralelo), estão 
montados formando um ângulo agu-
do entre si, de forma a que os elemen-
tos individuais da placa de proteção, 
se possam introduzir automáticamente, 
sobre roletes, dentro de outros, durante 
a operação trepante.

Cofragem com sua própria grua
Os gigantescos pilares de betão, in situ, 
também conhecidos como “mega-pila-
res”, trepam do lado de fora da estrutu-
ra. Entre a primeira fase de betonagem 
e a última, cada seção quadrada reduz 
de 3,50 m para 2,00 m. O sistema auto-
trepante SKE50 plus utiliza-se em com-
binação com sistema de cofragem de 
vigas Top 50. Para acelerar ainda mais 
os trabalhos em obra, cada pilar terá 
a sua própria grua para elevação das 
armaduras. Estas gruas “trepam” junta-
mente com o sistema de cofragem. 

Os Factos
ALTURA 555 m
LOCAL Seul, Corea
FinALiDADE Uso misto
REQUiSiTOS  
Inúmeras mudanças de 
secção
ARQUiTECTO  
Kohn Pedersen Fox
PiSOS 123
COnSTRUTORA  
Lotte Construction

A Solução 
O sistema de cofragem tre-
pante Doka SKE100 ele-
va 2500 m² de cofragem de 
vigas Top 50 e bombas de 
betão, com a ajuda de 117 
consolas trepantes SKE100. 
Também está a utilizar-se a 
placa de protecção Xclimb 60 
retráctil que se adapta auto-
máticamente às numerosas 
mudanças de secção.

t O sistema trepante SKE100 
para o núcleo chegou à obra. 
117 consolas trepantes eleva-
ram a cofragem e três bombas 
de betão.

mtanganh
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Prazos de fornecimen-
to cumpridos
Os sete edifícios do maior colégio do Chile  
estão a ser construídos atualmente em 
betão à vista na sua forma mais requintada

A equipa da Construtora Cypco é mui-
to exigente: a obra tem prazo de ape-
nas 10 meses para terminar. Como se 
isso não bastasse, o arquiteto exige 
a construção de todas as paredes em 
betão à vista de alta qualidade. Quan-
do se somam todas estas exigências, 
o melhor é poder contar com um par-
ceiro de confiança. Por esta razão, a 
Doka Chile foi a empresa escolhida 
para fornecimento da cofragem, tendo 
já demonstrado toda a sua experiên-
cia em projectos anteriores com a Cyp-
co. A rápida assesoria técnica e a dis-
ponibilidade completa de equipamento 
por parte da Doka, permitiram um for-
necimento imediato de todo o mate-
rial necessário e adequado a esta obra. 
Com cerca de 3.000 m² de Frami Xlife, 
4.000 m² de Dokaflex, cinco conjun-

tos de cofragem para pilares circula-
res, torres de cimbre d2 e plataformas 
K, a obra avança de acordo com o cro-
nograma inicial. A chave para o suces-
so deste fornecimento dentro dos pra-
zos, foi o gráfico de Gantt, que mostra 
a origem e o final das diferentes tare-
fas a executar. A Doka calculou e for-
neceu o equipamento necessário para 
cada etapa de construção no prazo. 
No pico da obra, em Junho deste ano, 
ficou claro que um desafio extraordiná-
rio se cumpriu com sucesso. Francisco 
Charlin, Diretor da obra: “Escolhemos a 
Doka como fornecedor desta obra, por-
que nos assegurou o fornecimento em 
quantidade e qualidade exigidas, aliado 
à experiência de já termos trabalhado 
juntos em projetos anteriores. O resulta-
do até à data foi o esperado”. 

Os Factos
ObRA  

Edificio Santiago College 
LOCAL Santiago, Chile

COnSTRUTORA  
Constructora Cypco

nÚMERO DE EDiFíCiOS 7
PRAZO DE COnSTRUÇÃO DA 

ESTRUTURA 10 meses
REQUiSiTOS  

Betão à vista 
FinALiDADE Colégio

SOLUÇÃO DE COFRAgEM 
Doka Chile

p Obra impressionante: betão à 
vista na sua forma mais requin-
tada na construção de todas as 

paredes.

mtanganh
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A entrevista:

Sobre parceiros  
competentes
A Doka Xpress falou com o Director de 
Logística da empresa Novatec, Sr. José António 
Pulido, uma das construtoras líderes do merca-
do chileno, acerca das previsões de crescimento 
para o próximo ano. 

Como tem sido o desenvolvimento 
do Mercado durante o ano de 2011?
R.- Tem sido um ano de crescimen-
to sustentado, alcançando no nosso 
caso, cerca de 50% de aumento nas 
vendas, se comparado com o ano pas-
sado, abrangendo diferentes regiões 
do País.

Como antevê o mercado da constru-
ção para o ano de 2012?
R.-Vemos com otimismo que a ten-
dência deste ano poderá manter-se, 
sobretudo com o arranque de pro-
jectos imobiliários internos, tanto na 

região Metropolitana como no resto do 
país.

A novatec aumentará a sua carteira 
de obras para o próximo ano?
R.- Temos pensado aumentar nossas 
obras gradualmente, apontando para 
projetos internos de várias etapas em 
regiões, negócios diretos, propostas e 
projetos EPC.

Como vê o mercado da cofragem no 
Chile? E relativamente à Oferta de 
equipamento? Qualidade de Serviço?
R.- Penso que que o mercado da 
cofragem no Chile tem pouca concor-
rência que preste um serviço completo, 
com alto padrão de qualidade e que, 
para além de alugar ou vender equipa-
mento, se focalize em fornecer solu-
ções técnicas e eficientes.

Como é trabalhar com a Doka?
R.- Tem sido uma boa experiência e 
que nos tem dado uma alternativa real 
de serviço completo, excelente relacio-
namento, comunicação e cordialidade.

Como foi a experiência para todos 
os profissionais da novatec, no tour 
tecnológico 2011, que se realizou no 
passado mês de Maio? 
Foi uma experiência tremendamen-
te satisfatória, visitámos obras muito 
impressionantes e de diferentes espe-
cialidades. Ficámos deveras impres-
sionados com a fábrica na Austria e 
também com a cordialidade de todas 
as pessoas que nos receberam, sobre-
tudo os guias do tour tecnológico, do 
princípio ao fim. 

Muito obrigada pelas suas palavras! 

p Team Doka- novatec em 
Visita à Obra City Life, Milão, 
Tour Tecnológico 2011 Doka - 
novatec

t josé Antonio Pulido, Dire-
tor de Logística, Constructora 
novatec S.A.
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20% de economia de 
tempo
Para a construção de um viaduto para a 
linha de alta velocidade entre Madrid e Valência, a 
Doka forneceu o cimbre mais rápido e seguro do 
mercado.

Os Factos
ObRA Viaduto LAV  

Madrid-Valência
LOCAL Torrejón de Velasco, 

Madrid (Espanha)
ESTRUTURiSTA Tecozam  

Estructuras y Drenajes, S.L.
SOLUÇÃO DE COFRAgEM  

Delegação Norte,  
Doka Espanha

REQUiSiTOS Conseguir máxi-
ma rentabilidade na execução 
do viaduto sem nunca descu-

rar o fator segurança.
SiSTEMAS UTiLiZADOS 

5.500 m3 de cimbre Staxo 100 
em cada segmento.

O seu contacto

Manuel del Val, 
Delegado Zona 
Norte, Doka 
Espanha

O ciclo completo de 
todos os trabalhos 

com o cimbre e monta-
gem, está a realizar-se a cada 
15 dias. Como são dois con-

juntos, cada semana se finali-
za práticamente um segmen-

to de 40 m. Definitivamente, a 
Tecozam conseguiu executar 
uma betonagem completa de 
50 m cada 15 dias, o que sig-

nifica um rendimento exce-
lente”.
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t nesta obra, torres de cimbre 
Staxo 100 separadas a 60 cm 
têm uma capacidade de carga 
até 74,4 kn por apoio.

Autorizado pelo Ministério do Fomen-
to, o viaduto consta de um tabuleiro 
com 1.079 m de comprimento e sec-
ção em viga caixão com 2.70 m de altu-
ra e 8.50 m de largura. Os 26 tramos 
têm distância entre pilares de 40,0 m (23 
pilares), os tramos junto aos encontros 
são de 32,0 m. Também tem um tramo 
central de 95 m para a linha de AVE que 
passa por baixo. 

Capacidade de carga até  
74,4 kn por apoio.
A decisão de apostar no cimbre 
Staxo 100 teve a ver com a altura do 

A Solução 
O cimbre Staxo 100 foi pre-
miado com o “Prêmio Euro-
peu de Arquitetura Técnica 
à Segurança na Construção 
2010-2011”. Na categoria de 
“Inovação e Investigação", os 
aspectos mais avaliados pelo 
Júri, foram: 
•	Garantia	de	segurança	em	

obra, tanto nos trabalhos de 
montagem, como na des-
montagem.

•	 Fácil	manuseamento	e	rápi-
da montagem, o que agili-
za os trabalhos e economiza 
custos.

•	 Sistema	com	segurança	
integrada que não apenas 
reduz, mas protege total-
mente contra quedas. 

viaduto, compreendida os 10,00 e os 
13,00 m, e por outro, a elevada capaci-
dade de carga do sistema. Nesta obra, 
as torres de cimbre Staxo 100 separa-
das a cada 60 cm, oferecem uma capa-
cidade de carga de 74,4 kN por apoio. A 
execução do tabuleiro vai progredindo 
em fases de 40 m com 2 conjuntos de 
material, um para cada lado da estrutu-
ra metálica. Como não há praticamen-
te necessidade de desmontar, sendo o 
equipamento transladado no seu con-
junto para a fase seguinte, os ritmos de 
trabalho conseguidos são ainda mais 
elevados do que o esperado”. 
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Os Factos
ObRA  

HOSPITAL da FLORIDA
LOCAL Santiago, Chile

COnSTRUTORA SAN JOSE 
CONSTRUCTORA CHILE S.A.

AREA RECOnSTRUíDA  
70.000 m²

PRAZO DE EXECUÇÃO DA ES-
TRUTURA 10 meses 

FinALiDADE Novo hospital 
para o Município da Florida 

SOLUÇÃO DE COFRAgEM  
Doka Chile

REQUiSiTOS  
Acabamento perfeito da su-

perfície do betão. 

A Solução 
Para um perfeito acabamen-

to do betão à vista e efectuar 
betonagem sobre isoladores 

sísmicos, a Doka Chile forne-
ce 8.000 m² de equipamen-

to para lajes e 1.200 m² para 
paredes. A planificação sim-

ples e fácil dos componentes, 
permite ao utilizador apren-

der rápidamente a manusear 
a cofragem Doka.

u nos pisos subterráneos, o re-
duzido número de componentes 
individuais por metro quadrado 
acelerou a montagem do siste-

ma Dokaflex.
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Hospital em 
tempo recorde
No Município da Florida em Santiago faltava 
um Hospital maior e mais moderno do que o que 
existe atualmente. O Governo decidiu então cons-
truir com tecnologia de ponta em construção anti-
sísmica, um edifício com 70.000 m² - com acaba-
mento em betão à vista. 

A construtora espanhola San José, 
que conta com boas experiências de 
colaboração no passado com a Doka 
Espanha, decidiu pela Doka Chile, 
como seu único assessor e fornecedor 
de cofragem para esta obra.

Construção anti-sísmica
Construído sobre isoladores sismicos, 
o novo Hospital tem um comprimento 
de 300 metros e conta com dois pisos 
subterrâneos e cinco pisos superio-
res. O apertado prazo de execução de 
apenas 10 meses e a limitada dispo-
nibilidade de gruas requeria soluções 
eficazes. Para esta obra, a Doka forne-
ceu 10.000 m² de cofragem para lajes, 
compostos por mesas Dokamatic e 
Dokaflex, o sistema manual Dokaflex e 
cimbre d2. Para as paredes e pilares, 
estão atualmente em obra 2.000 m² de 
sistemas de cofragem para paredes. 

De salientar que são os sistemas 
Framax Xlife e Frami Xlife que se des-
tacam pela sua versatilidade. Os bas-
tidores de aço galvanizados a quen-
te e revestidos a pó podem ser utiliza-
dos tanto na horizontal como na verti-
cal. Desta forma, é possível aproveitar 
ao máximo, o material disponível sem 
fazer grandes planificações prévia-
mente. Este sistema lógico permite um 
manuseamento fácil, um trabalho mais 
rápido e altamente rentável. O reves-
timento do painel Xlife, composto por 
madeira e plástico, pode ser fácilmente 
limpo com água a alta pressão, permi-
tindo superfícies de betão de alta qua-
lidade. Mesmo depois de um elevado 
número de aplicações, o resultado final 
da betonagem é excelente, permitindo 
máxima rentabilidade e menos mudan-

ças da superfície cofrante.

Laje a cinco metros de altura
Depois de terminados os pisos sub-
terrâneos, onde o reduzido número de 
componentes individuais por metro 
quadrado, acelerou a montagem do 
Dokaflex, a equipa foi confrontada com 
a difícil tarefa de executar uma laje 
a cinco metros de altura no segundo 
piso. O cimbre d2, que está optimiza-
do para lajes de grande altura e cargas 
elevadas, foi a melhor solução encon-
trada. Em construções de altura stan-
dard, foi utilizado, o rápido sistema 
de mesas Dokamatic. Graças às suas 
grandes dimensões e estrutura inova-
dora, de até 12,5 m²/mesa, este é o 
sistema ideal para cofragem rápida de 
lajes de grande superfície em tempo 
recorde. 

O Profissional

Sr. Jorge Nuñez, 
administrador  
de obra

As quantidades exi-
gidas para esta obra, 
15.000 m² de cofragem 

para laje, com mesas e de pé 
direito alto, eram quantidades 
que sómente um fornecedor 
conhecido, experiente e com-
petente, nos poderia asse-
gurar. Confiamos na Doka, 
que já conhecíamos e sempre 
cumpriu com o pretendido".

q Vista aérea da obra. Constru-
ído sobre isoladores sísmicos, o 
novo Hospital tem um compri-
mento de 300 metros e conta 
com dois pisos subterrâneos e 
cinco pisos superiores. supe-
riores. 

mtanganh
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128 m de altura em 
ciclos de quatro dias
A cofragem autotrepante Xclimb 60 permite 
um avanço rápido e seguro das obras de constru-
ção da MMG Tower.

A nova sede social do Grupo Morgan 
& Morgan, o maior escritório de advo-
gados do Panamá, pode tornar-se num 
símbolo visível de sucesso econômico. 
Para este grande projecto, calcularam-
se apenas cinco meses para a constru-
ção da estrutura da obra. Isso só será 
possível, graças a um tipo de constru-
ção combinada, o núcleo do edifício em 
betão no local da obra (in situ) e uma 
construção de lajes metálicas. 

garantido rápido avanço 
dos trabalhos em obra 
Para construir o núcleo do edifício, a 
empresa construtora Engenharia R&M 
aposta no robusto sistema de cofragem 
trepante Doka Xclimb 60. Utilizaram-
se de forma contínua 48 unidades tre-
pantes e 650 m² de cofragem de vigas 
Top 50. Desta forma, a equipa em obra 

consegue um ciclo recorde de 4 dias 
para cada secção de betonagem. Outra 
vantagem que acelera consideravelmen-
te o tempo de execução: a segunda pla-
taforma inferior é utilizada pela equipa 
em obra, como plataforma de trabalho, 
para soldar as vigas metálicas às lajes 
metálicas, embutidas no núcleo do edifí-
cio. Graças a esta solução, desenvolvida 
conjuntamente com a direcção do proje-
to, anulou-se a necessidade de instalar 
um andaime suspenso adicional para a 
realização destes trabalhos. A utilização 
das plataformas de trabalho é perfeita-
mente segura, com recurso a estáveis 
torres de escada d2. As paredes com 
60 m de altura, do parque de estaciona-
mento, são executadas com 32 unida-
des de cofragem trepante MF240, movi-
mentadas com grua e cerca de 400 m² 
de cofragem de vigas Top 50. 

Os Factos
ObRA MMG Tower, Cidade do 

Panamá
COnSTRUTORA 

Engenharia R&M 
SiSTEMAS DE COFRAgEM 

UTiLiZADOS Cofragem de 
vigas Top 50, cofragem  
autotrepante Xclimb 60  

cofragem trepante MF240

A Solução 
Secções de betonagem em 

ciclos de de quatro dias com 
a cofragem autotrepante 

Xclimb 60 e 650 m² de cofra-
gem de vigas Top 50.

Requisitos
Construir o núcleo do edifício 
de 148 m de altura em cinco 

meses

A construtora Engenharia R&M utiliza o 
sistema trepante Doka Xclimb 60. Foram 
necessárias 48 unidades trepantes e 
650 m² de cofragem de vigas Top 50.



23Dezembro 2011

O objectivo principal desta obra é ser-
vir o tráfego interurbano, fazer a liga-
ção cruzada entre as várias rodovias 
federais, ampliar o acesso aos portos 
de Itaguaí e do Río de Janeiro e tornar 
viável a implementação de terminais de 
logística.

A Doka acabou de fornecer material 
para o lote 3, de OAS com a empre-
sa Camargo Correa. Este lote tem uma 
extensão 16,9 km. A obra arrancou há 
um ano e meio atrás e inicou-se com 
a junção destas duas empresas, com 
uma outra empresa de cofragens. A 
oportunidade surgiu junto da OAS para 
o primeiro fornecimento de cofragens 

Cofragem rápida,  
fácil manuseamento
A empresa Doka efectuou o primeiro forne-
cimento para a obra estratégica mais impor-
tante das últimas décadas no Estado do Rio de 
Janeiro: o Arco Metropolitano do Rio de Janeiro.

para construção de passagem hidráu-
lica (PH) com o sistema de cofragem 
Frami Xlife. 

Inicialmente, a capacidade de forneci-
mento, tanto a nível da qualidade, como 
de quantidade e dentro dos prazos soli-
citados pela obra, foi determinante para 
esta tomada de decisão. Seguidamente 
e de forma natural, se criou uma nova 
abordagem por parte do pessoal em 
obra e que trabalha diáriamente com o 
sistema de cofragem Frami Xlife, elo-
giando em numerosas ocasiões o seu 
fácil manuseamento, os detalhes relati-
vos à máxima segurança deste sistema 
e a qualidade final do betão. 

A Solução 
A Doka Brasil forneceu a solu-
ção de cofragem Frami Xlife 
para as paredes das passa-
gens hidráulicas e lajes cons-
truídas numa estrutura Doka-
flex e apoiada sobre cimbre 
d1. O princípio de construção 
adoptado consiste em execu-
tar o arranque da laje de fun-
dação numa primeira fase e 
numa segunda fase, betonar 
as paredes e a laje de uma só 
vez.

O profissional

Engº. Rogério  
Martins Rosado, da 
Construtora oas ltd. 

(...) o pessoal apreciou 
o fato deste material 
ser mais leve, seguro e 

fácil de utilizar....”

t Doka brasil forneceu a cofra-
gem de painéis Frami Xlife para 
construir passagem hidráulica.

Os Factos
ObRA Arco metropolitano do 
Rio de Janeiro
LOCAL Río de Janeiro
COnSTRUTORA  
Construtora oas ltd.
FinALiDADE Melhorar os aces-
sos da rede viária
REQUiSiTOS Obra especial de  
passagem de água
SOLUÇÃO DE COFRAgEM Doka 
Brasil – Río de Janeiro
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 nOVO gEREnTE nO CHiLE
O Sr. Thomas Trauttenberg foi nomeado 
como o novo Gerente da Doka Chile des-
de o dia 8 de Agosto de 2011. Iniciou a 
sua carreira na Doka em Março de 2001 
na área de logística, produção e aqui-
sições em Amstetten, na Áustria. Pos-
teriormente foi nomeado como Director 
de Operações e de Suporte para a Doka 
Panamá, participando activamente na 
formação Jurídica, Organizacional e de 
Infraestrutura da sucursal. Pouco depois, 
em Abril de 2011, assumiu o cargo de 
Director de Operações da América Lati-
na, para finalmente em Agosto deste ano 
assumir a Direcção Geral da Sucursal da 
Doka Chile. Desejamos a Thomas muito 
sucesso neste seu novo desafio profis-
sional no Chile.

 nOVA ERA nA COnSTRUÇÃO
A Doka Brasil participou no 13º Seminá-
rio de Tecnologia de Estruturas, organiza-
do pelo sindicato da Indústria da Constru-
ção civil do Estado de São Paulo. Subor-
dinado ao tema “Nova era na construção: 
cidadania e qualidade de vida”. A Doka 

Brasil apresentou um tema completa-
mente novo no mercado: a descofragem 
após 3 dias e a dispensa de um suporte. 
A Doka referiu também as enormes van-
tagens em utilizar o sistema de reposição 
de mesas, quantificando-as e apresentan-
do valores reais, confirmando a alta ren-
tabilidade do sistema. O evento contou 
com a presença de mais de 300 pessoas 
e superou todas as expectativas iniciais. 

 PRéMiO DE EXCELênCiA PARA A DOKA
A Doka Canadá conquistou o ambicio-
nado prémio ACI 2011 Award of Excel-
lence in Concrete. O Instituto America-
no do Betão (ACI - American Concrete 
Institute), concede este prémio todos os 
anos, como reconhecimento a trabalhos 
de excelência. A Doka Canadá conse-
guiu este prémio graças à sua solução 
de cofragem pioneira e inovadora para o 
projecto St. Joseph Seminary de Edmon-
ton, Alberta. A Doka desenvolveu uma 
solução de cofragem especial para exe-
cutar esta exigente forma arquitectónica, 
característica da nova capela do semi-
nário.

 Doka brasil apresentou a 
descofragem após 3 dias.

 Thomas Trauttenberg,  
gerente da Doka Chile.
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Doka  
no mundo

Doka Portugal Cofragens, Lda.
Estrada Real, nº. 41 - Recta da 
Granja
Santa Maria e S. Miguel
2710-450 Sintra
Tel. +351 21 911 26 60
Fax +351 21 911 20 11
E-Mail: Portugal@doka.com
Internet: www.doka.pt
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