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apresentação
A Cerne tem ampla atuação no mercado de projetos estruturais. Além
de obras novas, seus trabalhos envolvem consultorias, vistorias, pareceres,
reforços, assessoria e acompanhamento da execução de obras.
As atividades nas quais a empresa mais se destaca são:
»» Projetos de pontes rodoviárias ou ferroviárias e de passarelas, tanto
de concreto armado ou protendido quanto metálicas.
»» Vistorias, levantamentos, pareceres e projetos de recuperação ou
reforço de pontes existentes, rodoviárias ou ferroviárias, de concreto
ou metálicas.
»» Projetos de reforços de pontes existentes, visando aumentar a
capacidade de carga, principalmente em relação à utilização de
novos trens-tipo devido à evolução dos meios de transporte, em
obras rodoviárias ou ferroviárias, de concreto ou aço.
»» Projetos de estruturas metálicas prediais ou industriais, incluindo
detalhes de fabricação.
»» Projetos, vistorias, pareceres e reforços de estruturas prediais, quer
habitacionais, quer industriais.
»» Projetos, vistorias, pareceres e reforços de estruturas de madeira.
»» Vistorias, pareceres e projetos de consolidação ou reforço de
monumentos históricos, tombados pelo Patrimônio.
»» Assessoria à execução de obras e projetos de equipamentos, tais
como escoramentos e treliças de concretagem.

histórico
A Cerne foi fundada em março de 1986, sucedendo a empresa ECR Ltda
Sociedade Civil de Engenharia e Consultoria.
A ECR havia sido fundada em julho de 1972, com o propósito de prestar
serviços de engenharia estrutural, principalmente em projetos ligados à
área de transportes rodoviários e ferroviários.
Durante 13 anos, a empresa manteve-se nestas atividades. A partir de
agosto de 1985, a ECR expandiu e incorporou novos sócios, passando também a desenvolver e supervisionar projetos de engenharia viária.
Então, em 1986, os sócios decidiram cindir a ECR em duas firmas independentes, uma voltada para engenharia estrutural e outra para engenharia rodoviária.
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Cada uma das empresas ficou com o acervo técnico pertinente a sua área,
incluindo os atestados de serviços e arquivos. As duas empresas assumiram também a responsabilidade técnica pelas obras já executadas e em
execução em suas respectivas atividades.
Nesta cisão de atividades e empresas, a firma que assumiu as atividades
ligadas a rodovias ficou com a razão social ECR Ltda. A outra empresa
voltou a atuar apenas no campo da engenharia estrutural e denominou-se
Cerne Engenharia e Projetos.
Assim, em 1986, a Cerne foi criada como razão social, já contando com
14 anos de experiência.
Ao longo destes anos, a empresa desenvolveu centenas de projetos, de estruturas as mais variadas, tanto em concreto armado ou protendido como
em aço. Além disso, vistoriou e emitiu pareceres sobre inúmeras obras
existentes.
A Cerne sempre atendeu todos os tipos de clientes, empresas grandes ou
pequenas, assim como órgãos federais, estaduais ou municipais, e atuou
em projetos de grande porte ou meros detalhes.
Embora esteja sediada no Rio de Janeiro, a Cerne já trabalhou em quase todos os estados brasileiros e tem como uma de suas características a
mobilidade e a presteza. A empresa atuou também no exterior, executando
projetos no Paraguai e na República Popular do Congo.
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pontes rodoviárias
E Ferroviárias

pontes rodoviárias
Ponte sobre o Rio Paraibuna
Trata-se da ponte na BR-040, na divisa dos
estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
São duas obras paralelas e independentes,
uma com 287 m e a outra com 213 m,
curvas em planta e perfil. Os vãos maiores, sobre o rio e sobre a rodovia existente,
foram executados em avanços sucessivos e
têm 80 m em uma pista e 70 m na outra.
A obra foi construída pela ECISA — Engenharia, Comércio e Indústria S.A.

Viadutos urbanos em Salvador
A Cerne foi subcontratada pela Promon
Engenharia Ltda para projetar quatro
viadutos em Salvador, em um total de 720
m. O maior deles está localizado no vale
do Bonocô, com 270 m de extensão e nove
vãos de 30 m.

Ponte na BR-040 — sobre o Rio Paraibuna
divisa de Minas Gerais e Rio de Janeiro

Todos eram curvos em planta e perfil, e em
dois viadutos, as curvas em planta chegaram a 180º. Estas obras tiveram um caráter arquitetônico, vista sua grande importância no contexto urbano.

Ponte sobre o Rio São Francisco
A obra tem 1.180 m de extensão, com 22
vãos pré-moldados de 40 m, assim como
um trecho de 300 m sobre o canal navegável do rio composto por um vão central
de 140 m e dois vãos adjacentes de 80 m
cada. Este trecho foi executado em avanços sucessivos.
A obra foi executada pela Construtora
Queiroz Galvão. A Cerne foi subcontratada da Tecnosolo S.A., que executou a
supervisão da obra além do projeto viário,
contando com a assessoria da Cerne
também nesta fase.

Viaduto Bonocô
Salvador, BA
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Viadutos na Linha Vermelha
Na primeira fase da Linha Vermelha, como subcontratada da Promon Engenharia Ltda, a Cerne
projetou os viadutos de acesso
no Campo de São Cristóvão (em
frente à EMOP) e aquele de descida na rua Francisco Eugênio,
ao lado da Leopoldina.
Ao longo da Linha, a empresa também projetou o trecho em double
deck, que liga as novas estruturas
da rua Bela com o trecho existente
da rua Figueira de Mello.
As três obras têm superestrutura
mista, com vigas de aço e laje
de concreto.

Linha Vermelha — viaduto de acesso
ao Campo de São Cristóvão Rio de Janeiro, RJ

Na segunda fase, ainda como subcontratada da Promon, a Cerne projetou
o viaduto de descida no Campo de São Cristóvão (em frente ao Adegão Português), com o mesmo esquema de superestrutura mista, e também a alça
de descida IS-9, no trevo de acesso a Duque de Caxias (Av. Kennedy), com
superestrutura em caixão celular curvo de concreto protendido.

Pontes no Congo
Como subcontratada da empresa Geotécnica S.A., responsável pelo projeto viário de duas rodovias na República Popular do Congo, a Cerne elaborou os projetos executivos de oito pontes com estruturas mistas, sendo as
vigas de aço SAC-50 e as lajes de concreto armado.
As estruturas metálicas das pontes e as estacas metálicas foram fabricadas no Brasil e exportadas para o Congo. As pontes têm extensão total de
518 m. A Geotécnica também supervisionou as obras, que foram executadas pela Construtora Andrade Gutierrez.

Viadutos na Linha Amarela
Como subcontratada da empresa Tecnosolo, do Consórcio Tecnosolo —
Concremat, responsável pelo projeto viário da LAM, a Cerne projetou os
viadutos sobre a Linha Amarela, bem como uma série de canalizações ao
longo da via. Como destaque deste trecho, podem ser citados os viadutos
curvos no cruzamento da Av. Automóvel Clube e a ponte mista na estaca
434, na travessia do Rio Faria, com vão de 50 m.
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Viaduto sobre a Linha Vermelha
na Ponte do Saber
Projeto de viaduto sobre a Linha
Vermelha, com extensão de
102,54 m, complementando a
Ponte do Saber. O viaduto tem
dois vãos em concreto protendido.
A extensão do primeiro na saída
da Ponte do Saber, é de 48,54 m,
enquanto o outro tem 54 m de
vão, em curva horizontal, com raio
de 64,079 m.

Viadutos no Corredor Transbrasil
(2015)

Vista do viaduto sobre a Linha Vermelha,
na continuação da Ponte do Saber

Como subcontratada da empresa
COBA (Consultores para Obras,
Barragens e Planejamento Ltda),
foram projetados quatro viadutos
urbanos, com destaque para a
Rótula Elevada e para o Viaduto
sobre as linhas da Supervia, que
conta com estrutura metálica e
foi executado em balanço sucessivo em curva com vão central de
87,5 m.

Pontes na Rodovia Presidente
Dutra BR-116 (2002 a 2015)

Trecho em Balanço Sucessivo
sobre a Supervia

Como contratada da Engelog,
a Cerne desenvolveu cerca de
60 projetos de alargamento e
reforço de pontes na Via Dutra,
bem como 10 obras novas (9.000
m2) e três pareceres condenando
pontes existentes. A área de
tabuleiro de reforços totaliza
cerca de 32.000 m2, entre os
anos de 2002 até 2015.
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Vista aérea do trecho do viaduto e da Rótula Elevada

Ponte sobre a represa do Peti, MG

V-0809 — viaduto na Ferrovia do Aço

pontes ferroviárias
Viadutos na Ferrovia do Aço
A Cerne, ainda com sua razão social anterior (ECR Ltda), projetou quatro
viadutos na Ferrovia do Aço, perfazendo 1.100 m de obras. Um dos viadutos (V-0809) foi o mais extenso da linha, com 668 m, formado por vãos de
31,25 m e pilares de até 78 m de altura.
Nesta obra, como os pilares eram muito altos e flexíveis, foi necessário
engastar a superestrutura nos pilares. Para eliminar dificuldades com escoramentos, manteve-se a solução típica da Ferrovia, com vigas pré-moldadas
protendidas, de modo a assegurar o engastamento na fase final através
de concretagens nas cabeças de vigas e pilares, e cabos de continuidade,
colocados e protendidos em segunda fase.

Viadutos na Ferrovia Norte-Sul
Ao todo, foram projetadas sete obras ferroviárias para as consultoras
Prodec, Enecon e Humberto Santana.

O.A.E. no ramal Gongo Soco — Costa Lacerda da CVRD
Foram projetadas quatro obras, sendo três de superestrutura mista
com seção transversal em caixão metálico constituído de vigas e laje
inferior em aço SAC-50 e laje superior de concreto. A laje superior é
protendida longitudinalmente.
Cada obra é constituída por dois trechos contínuos. A do Peti e o Viaduto
sobre a MG tem um trecho com quatro vãos e o outro com cinco, todos de
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47,60 m. O viaduto do Cabral tem
dois vãos de 47,60 m, com seis
vãos em um trecho e cinco no outro.
Nesta obra, há ainda em um dos
extremos um vão em treliça metálica
de 27,60 m de estrado inferior para
cruzar uma rodovia com gabarito
vertical reduzido.
A ponte sobre a represa do Peti e o
viaduto do Cabral tem algumas fundações em tubulões e o restante são
fundações diretas. Na obra sobre
a represa do Peti, os tubulões têm
cerca de 20 m na lâmina d’água.
A outra obra, sobre o córrego São
Miguel, atravessa um vale, então
foram projetados um arco de concreto armado com 76,30 m e vãos
adjacentes de acesso de 20 m,
sendo dois em uma margem e quatro na outra, perfazendo 196,30 m
no total.

Ponte de Serraria — Vistoriada e verificada
estruturalmente para o trem

Pontes nas linhas da MRS
Desde 2006, a Cerne desenvolve
um trabalho com a MRS, primeiramente tendo executado o levantamento expedito de pontes nos
seus diversos ramais para avaliar
sua condição e permitir o planejamento da recuperação e o reforço
da malha.
Conforme necessidades técnicas e
operacionais surgiram ao longo dos
anos, a Cerne desenvolveu o trabalho de reforço ou de substituição de
pontes nos diversos ramais onde a
MRS atua.
Foram vistoriadas mais de 600
obras, com relatórios sobre o estado delas, assim como indicações de
prioridade de reforço.

Arco em Barbacena, obra em uso da MRS, vistoriada
e verificada estruturalmente para o trem operacional
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vistorias, análise da estabilidade,
pareceres e reforços

vistorias, análise da estabilidade,
pareceres e reforços
Ponte sobre o Canal dos Mosquitos da RFFSA,
no Maranhão
Obra com 110 m de vão livre em treliça metálica
de altura variável. Além da vistoria, foi executado
o levantamento da obra, verificação da estabilidade e projeto de reforço.
Ponte sobre o Canal dos Mosquitos, MA

86 pontes metálicas ferroviárias para a RFFSA
A Cerne executou vistorias, levantamento da
obra, verificação da estabilidade e projeto de
reforço em obras no Maranhão (16), Rio Grande
do Norte (7), Ceará (16), Paraná (28), Rio de
Janeiro (3), São Paulo (2), Mato Grosso do Sul
(13) e Bahia (1).

Ponte São João na Enseada do Cabrito,
em Salvador (Baía de Todos os Santos)
Vistoria, levantamento e projeto de recuperação
e reforço com 15 vãos de 30 m cada, em treliças
metálicas, para a CBTU — Superintendência de
Salvador, como contratada da Tecnosolo.

Ponte Reis Magos — Santa Cruz, ES

Viabilização de pontes para passagem de cargas especiais do sistema Itaipú
Foram vistoriadas, levantadas e analisadas 98 obras para a passagem de
cargas excepcionais para a Estação de São Roque, em São Paulo. O trecho
analisado partia de Ponta Grossa, no Paraná.

Viabilização de pontes para passagem de cargas especiais para a usina
hidrelétrica de Xingó
Mesmos serviços que os citados acima, abrangendo 73 O.A.E. em diversas rodovias dos estados da Bahia e Sergipe. O trecho analisada partia de
Salvador até Xingó.

Ponte sobre o Rio Piracicaba, em São Paulo
Vistoria, levantamento, projeto de recuperação das estruturas metálicas e
projeto de laje em concreto para pista de rolamento rodoviária.
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obras prediais
e industriais

obras prediais e industriais
Laboratório do INPM, em Xerém
As estruturas portantes principais
são duas treliças nas laterais do
prédio, com 42,50 m de vão e
balanço em um dos extremos de
15 m. As cordas das treliças são
de concreto protendido, enquanto
as diagonais e os montantes são
metálicos, de aço de alta resistência à corrosão atmosférica.
INMETRO — Xerém, RJ

Laboratório de biotecnologia
de Manguinhos
Prédio em estrutura metálica, com 2.700 t de aço tipo USI-SAC-50. As estruturas principais são pórticos treliçados e as secundárias, vigas de alma cheia.

Aeroporto internacional de Aracaju e aeroporto internacional de Porto Alegre
A Cerne desenvolveu o projeto estrutural das estações de passageiros desses dois aeroportos como subcontratada da Prodec. As estruturas são em
concreto armado com cobertura metálica.

Shopping em Nova Iguaçu
Trata-se de estrutura em concreto armado com três pavimentos, desenvolvida para SEICOR-AC Lobato, com área estrutural de cerca de 9.500 m2.

Shopping na Av. das Américas
Projeto estrutural em concreto armado com duas marquises, duas escadas
e cobertura em estruturas metálicas, desenvolvido para a FUNCEF — Construtora Akyo, com cerca de 23.000 m2 de área estrutural, localizado na Av.
das Américas 3959, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.
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Prédio do CDTS — Centro de Desenvolvimento de Tecnologia em Saúde
Prédio em concreto armado com cerca de 20.000 m2 de área no corpo
principal para serviços administrativos e de laboratórios e cerca de 2.500
m2 no Centro de Experimentação Animal. A Cerne trabalhou como subcontratada da Empresa Paal Arquitetura para a Fiocruz.

Prédio do Núcleo Regional
de Competência em Petróleo — NRCP
Prédio em concreto armado com 10 pavimentos e área total de 15.400 m2, para
a Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro.

Estação do Jardim Oceânico da Linha 4
do Metrô Rio
Projeto de escavação da estação do Jardim
Oceânico e projeto executivo das galerias
de acesso com área aproximada de 12.700
m2 e extensão de 1.020 m.

Escavação do trecho mais profundo (17,50 m)
na estação do Jardim Oceânico

Retrofit do prédio da PGE
(Procuradoria Geral do Estado)
Adequação do prédio situado na esquina da
rua Sete de Setembro e da rua do Carmo.

Galeria, trecho corrente
largura 9,20 m, altura 5,50 m
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Prédio do Núcleo Regional de Competência
em Petróleo — PUC-Rio

recuperação e reforço
de obras tombadas

Casa França-Brasil — Rio de Janeiro, RJ

Arquivo Nacional — Rio de Janeiro, RJ

recuperação e reforço de obras tombadas
Igreja de São Miguel das Missões em Santo Ângelo
Projeto de consolidação estrutural das ruínas da torre e projeto de reforço
e consolidação estrutural das vergas da frontaria.

Casa França-Brasil no Rio de Janeiro
Trata-se da antiga Casa da Alfândega, um dos mais interessantes prédios
tombados no Rio de Janeiro, sendo o projeto arquitetônico de autoria de
Grandjean de Montigny.
A Cerne executou os seguintes serviços:
»» Levantamento e vistoria das estruturas das coberturas e projeto de
novas estruturas metálicas para substituir as de madeira; projeto
de consolidação estrutural das alvejarias de paredes e colunas;
»» assessoria à execução das obras;
» » projeto de estruturas metálicas complementares (mezaninos
e escadas).
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Palácio Negro e igreja da Matriz,
em Alcântara, no Maranhão
Vistoria e projeto de consolidação estrutural das ruínas.

Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro
Análise das lesões existentes, parecer
e especificações de serviços de recuperação, assessoria à execução das
obras; análise da capacidade de carga
de pisos e projeto de novo piso do Salão de Bailes.

Imperator — área de lazer na cobertura
(ainda sem acabamento)

Palácio Mourisco da Fiocruz,
em Manguinhos, Rio de Janeiro
Vistoria e projeto de recuperação das
torres Norte e Sul; e assessoria à execução das obras; levantamento e cadastramento das estruturas e lesões estruturais do Castelo.

Arco‑cruzeiro da igreja de São Francisco
de Assis de Ouro Preto, em Minas Gerais
Análise estrutural, projeto de reforço, especificações e acompanhamento da obra.

Cine Imperator, no Rio de Janeiro
Com a Fabrica Arquitetura, a Cerne
fez o projeto de adequação estrutural
do Cine Imperator, com ocupação do
piso superior como área de lazer.
Imperator Fachada

Museu Arqueológico de Itaipú,
em Niterói, no Rio de Janeiro
Vistoria, verificação do levantamento,
projeto de consolidação estrutural e
acompanhamento das obras.
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MAR

Interior da Fundação Biblioteca Nacional
— Armazém

Theatro Municipal do Rio de Janeiro
Levantamento do trecho em concreto, executado na reforma de 1923 e
acompanhamento das obras de restauração do Theatro.

Igreja de Catas Altas em Catas Altas, em Minas Gerais
Análise estrutural, projeto de reforço e especificações.

Museu Nacional de Belas Artes
Levantamento estrutural do prédio e projeto não executado até o momento
de restauração das Cúpulas.

Museu de Arte do Rio (MAR)
Como subcontratados da Fundação Roberto Marinho, fizemos o projeto de
recuperação dos prédios e da laje de cobertura em concreto armado, com
cerca de 800 toneladas de peso, apoiada em pilares metálicos que nascem
na cobertura dos dois prédios vizinhos, o Palacete Dom João, de 1914, e a
Escola do Olhar, de 1940.
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Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro
Pesquisa estrutural, levantamento e parecer sobre capacidade de carga
do prédio sede da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.

Casa Daros
Em conjunto com o Escritório Ernani Freire Arquitetos, desenvolvemos o
projeto estrutural dos elementos necessários para as instalações de ar
refrigerado da casa, bem como estruturas auxiliares de suporte dos painéis
museógraficos.

Ruínas do Comperj
Trabalhando com a Duorum (Gerenciamento) e a arquiteta Marcia Braga, a
Cerne desenvolveu o projeto de estabilização das ruínas do antigo convento de São Boaventura.

Além destas obras, executadas para o SPHAN ou sob a orientação dele ou
de seus sucessores, o IBPC e o IPHAN, a Cerne trabalhou em outras obras
de importância histórica, destacando-se:
»» Ponte D. Pedro II, da RFFSA, em Cachoeira — BA Vistoria de um vão,
levantamento, análise estrutural e acompanhamento de teste de
carga instrumentado;
»» Ponte Hercílio Luz, do DER-SC, em Florianópolis — SC Parecer sobre a
possibilidade de sua reabertura ao tráfego de veículos de passeio;
»» Terminal de Passageiros do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro
— RJ Vistoria, análise estrutural e parecer.
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apoio a artistas plásticos
Há algum tempo a Cerne desenvolve um trabalho de assessoria a artistas
plásticos para o cálculo de estruturas de sustentação ou verificação dos
locais das exposições. Entre os trabalhos realizados, destacam-se:
»» escultura de Roberto Bentes na cobertura do edifício do Mourisco;
»» verificação dos pisos do Paço Imperial para colocação da escultura
“família” do artista plástico Henry Moore;
»» verificação das estruturas do MAM para a exposição “Fruto estranho”
de Nuno Ramos;
»» consultoria a Iole de Freitas nas exposições da Casa França Brasil e
da Pinacoteca de São Paulo.
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