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ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

A Ansa Prefabricados, uma empresa funda-
da em 1987 no México, possui uma vasta
experiência na indústria da construção.
Após iniciar em 2000 a produção de ele-
mentos de concreto, como blocos de con-
creto, pavers e tijolos, a empresa decidiu
complementar sua gama de produtos com
vigas T de concreto protendido. O objetivo
foi oferecer aos clientes um sistema de pavi-
mentação completo e o “know how” para
usar os elementos de concreto e construir
com eles.
A empresa está situada na região de More-
los, no centro do país. Esta região produz
40% de todas as exportações e responde
por 40% do PIB do país. Neste ambiente, a
empresa pôde desfrutar de um mercado
muito rico que oferece oportunidades
comerciais em setores diferentes e, mais
especificamente, na indústria da construção.
Além disso, devido ao desenvolvimento da
infra-estrutura, mantido através de progra-
mas governamentais, a região de Morelos
possui um dos melhores sistemas de auto-
estradas em todo o México com 2000 km

de estradas, 78% das quais são asfaltadas.
A região também é cruzada por duas das
mais importantes vias expressas do país.
O mercado mexicano está desenvolvendo
seu potencial. Ele é uma ponte que liga a
América do Norte à do Sul e é central do
ponto de vista comercial, o que atrai investi-
mentos internacionais. A Itália ocupa uma
posição importante quando se trata de ofe-
recer qualidade e experiência a um país
que está em contínuo desenvolvimento.
A partir da especialidade italiana caracte-
rizada pelo logo “Made in Italy”, a Nor-
dimpianti oferece soluções para o forneci-
mento de maquinário e de instalação de
produção completas para a fabricação de
elementos de concreto protendido. A sede
da Nordimpianti está situada em Chieti, no
centro da Itália, com fácil acesso a Roma.
Localiza-se nos belos campos de Abruzzo,
região que, além de paisagens maravilho-
sas, sempre foi o centro de atividades na
indústria dos pré-fabricados. A Nordim-
pianti sempre teve um grande papel neste
centro de excelência.

A empresa é uma das mais importantes
neste setor em nível internacional. Graças
aos mais de 30 anos de experiência, as
máquinas de moldagem da Nordimpianti
(moldadoras deslizantes e extrusoras)
podem produzir uma vasta gama de produ-
tos como postes de vinhedos, vigas T, ver-
gas, painéis de fechamento pré-fabricados,
painéis U, painel duplo T de até 1m de lar-
gura e lajes alveolares usadas para as apli-
cações de construção com maior demanda.
A empresa iniciou suas atividades em 1974,
mas foi na década de 80 que, graças a
uma equipe empreendedora e ambiciosa,
começou a procurar por novos desafios e a
criar uma rede de parceiros comerciais
locais com a finalidade de exportar a tecno-
logia para toda a Europa e para todo o
mundo. Hoje, a empresa atua em muitos paí-
ses, em toda Europa, Rússia, Índia, Ucrânia,
Arábia Saudita, Irã, Líbia, Emirados Árabes
Unidos e em mercados emergentes como
Burquina Faso e Gana, que fizeram com
que a Nordimpianti investisse e aumentasse
constantemente seus negócios.

Ansa Prefabricados: Uma Nova Instalação
“Made in Italy” na “Cidade da Eterna Primavera”
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A Ansa Prefabricados de Cuernavaca, México, montou uma nova fábrica para a produção de vigas T utilizando a tecnologia de moldadoras
deslizantes da Nordimpianti, Itália.
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da Nordimpianti Systems



Contato inicial

A Nordimpianti e a Ansa se conheceram na Itália em setembro de
2001. Naquele tempo, a empresa mexicana já pensava seriamente
em diversificar sua produção.
Após uma minuciosa pesquisa de potenciais fornecedores, a Ansa
Prefabricados focou a Nordimpianti e começou a visitar várias ins-
talações na Itália. A Nordimpianti também realizou várias reuniões
técnicas na fábrica do cliente no México, onde usou sua especiali-
dade para ajudar e dar apoio ao projeto, sugerindo soluções técni-
cas e aconselhando o melhor layout de produção levando em con-
sideração o mercado local.
O entendimento alcançado pelos departamentos técnico e comer-
cial de ambas as empresas resultou na assinatura do contrato em
2006 e, um ano depois, para a grande satisfação de ambos os
lados, no início da operação da fábrica.
A Ansa Prefabricados sempre prestou muita atenção em detalhes de
fases únicas de produção e sempre apreciou as vantagens da tec-
nologia da Nordimpianti. Mais especificamente, a Ansa Prefabrica-
dos estava interessada em baixos custos de produção, atingir um
longo período de vida útil das máquinas, produzir elementos de alta
qualidade e possuir um serviço pós-venda que oferecesse suporte
ao cliente tanto na importante fase do início das operações, quanto
em soluções futuras para reagir às demandas de mercado local que
estão em constante mudança.
Alguns exemplos de vantagens do sistema de Moldadora Deslizante
da Nordimpianti são: ampla gama de elementos de concreto que
podem ser produzidos, manutenção mínima, longa vida útil, troca
rápida de ferramentas para produção de elementos diferentes e alto
grau de adensamento de concreto, garantindo a produção de ele-
mentos de alta qualidade.

A Ansa Prefabricados 
e sua produção atual

A linha de produção da Ansa Prefabricados consiste em 9 pistas de
produção de concreto de 120 metros de comprimento. É possível
adaptar essas pistas para produzir elementos de concreto como
lajes alveolares, painéis de fechamento pré-fabricados, etc.
A principal máquina da Nordimpianti é a Moldadora Deslizante,
que pode produzir ao mesmo tempo em uma pista, 10 linhas de
vigas T de 120 mm de largura e de 90 a 150 mm de altura. Uma
vantagem da fabricação de viga T utilizando a tecnologia da Mol-
dadora Deslizante da Nordimpianti é a capacidade de atingir altos
níveis de produção. As vigas T são facilmente instaladas no canteiro
de obras.
A pavimentação geralmente é feita com vigas T protendidas com
enchimento de argila, que faz com que o pavimento fique mais leve
(a Ansa Prefabricados também os fornece). Estes enchimentos, jun-
tamente ao concreto moldado in loco, formam as nervuras e a laje
do pavimento para suportar vários níveis de carga. As vigas T são
facilmente instaladas no canteiro de obras.
A Nordimpianti também forneceu todo o equipamento auxiliar,
tais como o equipamento de protensão, as vigas de reação e o sis-
tema de liberação da protensão para até 200 toneladas, a serra
de corte (que pode cortar até 250 mm de altura) e o equipamento 
de içamento.
A produção diária das instalações é de aproximadamente 3600
metros de vigas T protendidas com 4 trabalhadores. Esta taxa de
produção e a habilidade de aconselhar e ajudar seus clientes quanto
à melhor e mais rápida aplicação dos elementos de concreto na
indústria da construção, denota que a Ansa Prefabricados possui
todos os requisitos para se tornar a líder de mercado deste setor.
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Perspectivas futuras

Após a consolidação da experiência da
nova linha de produção de viga T, o próxi-
mo objetivo é o crescimento da gama de
produtos da empresa. Já foi feito um estudo
de viabilidade em colaboração com a Nor-
dimpianti, o que permitirá que a Ansa Prefa-
bricados aumente sua presença no setor de
construções industrializadas.
Entre os novos elementos que estão sendo
propostos estão as lajes alveolares, vigas e
painéis de fechamento , que serão produzi-
dos próximos às já conhecidas vigas T pro-
tendidas, usadas no ramo da construção.
Os painéis alveolares provavelmente são
um elemento estrutural muito popular e bem
conhecido no mundo devido às suas inúme-
ras vantagens: eles possuem um excelente
acabamento na face inferior, grande capa-
cidade de produção, uma capacidade de
suporte para todas as cargas e dimensões e

uma vasta gama de aplicações na indústria
da construção.
Esta expansão da gama de produtos será
um investimento muito eficiente para a Ansa
Prefabricados, que usará a mesma máquina,
alterando apenas as ferramentas de molda-
gem, para fabricar diferentes produtos de
concreto e aumentar sua variedade de pro-
dutos.
Do ponto de vista da Nordimpianti, estas
instalações também são exemplos da habi-
lidade da empresa em cultivar relações em
nível internacional. A Nordimpianti já forne-
ceu a diferentes instalações na América
Central e na América do Sul, como Costa
Rica, Brasil, Venezuela e Argentina.
A Nordimpianti possui experiência cultural
e lingüística para investir nestes mercados
e para aumentar a variedade de produtos
disponíveis. Esta experiência é resultado
de uma relação já sólida com os negócios
na Espanha.

A produção diária das instalações é de
aproximadamente 3600 metros de vigas T
protendidas

A Nordimpianti também forneceu a serra
de corte que atinge até 250mm de altura

Os pavimentos no México geralmente são feitos de vigas T protendidas com enchimento de argila

O alto adensamento do concreto garante a produção de elementos de alta qualidade 



Além dos mercados na América Central e na América do Sul, a Nor-
dimpianti exporta sua tecnologia para mais de 40 países ao redor
do mundo. Um sucesso que foi construído pela administração da
empresa baseada no entendimento do cliente e de relações de cola-
boração formadas ao longo de muitos anos.
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        MAIS INFORMAÇÕES 

Nordimpianti System Srl
Via Piaggio Erasmo, 19/A
66100 Chieti (CH), Itália
T +39 0871 540222 · F +39 0871 562408
info@nordimpiantisystem.com · ww.nordimpiantisystem.com

Ansa Prefabricados S.A. de C.V.
Carr. Federal a Cuautla km 10,5
Tejalpa-Jiutepec, Morelos, México
T +52 777 3192390 · F +52 777 3192390 
info@ansaprefabricados.com · www.ansaprefabricados.com 

Entre os novos elementos propostos estão as lajes alveolares




