O
futuro
se faz
aqui.

GOIÂNIA – GO

(62) 3296-8585
ROD. BR 060 – KM 7 – ZONA RURAL
CEP 74.393-351

CEILÂNDIA – DF

(61) 3585-5074
CEILÂNDIA NORTE SETOR INDUSTRIAL
CEP 72.265-210

Qualidade e
competência
fazendo
história.
Nós acreditamos no que fazemos,
aprendemos com o passado e projetamos
o futuro!
Histórias de sucesso são construídas com
dedicação, planejamento e amor pelo que
você faz!
HISTÓRIA
INBRACOL - Industria Brasileira de
Concretos Ltda.
Fundada em 1985, a INBRACOL vem há
três décadas atuando no ramo de prémoldados de concreto, tornando-se
uma empresa referência no mercado
nacional, sempre com muita dedicação,
profissionalismo e competência.
Hoje, com duas fábricas, contamos com
uma produção bastante diversificada,
produzindo elementos que são aplicados
em todos os portes de obras, atendendo
os setores de energia, transportes
rodoviários, aquaviários, ferroviários e
todo o setor da construção civil, sendo
ele do segmento industrial, comercial ou
residencial.
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Possuímos laboratórios de testes próprios,
matéria-prima de primeira linha, parques
industriais com alto nível de tecnologia
e mais de 400 colaboradores. Nossas
operações são realizadas com o conceito
de sustentabilidade, resultando em
produções de grandes escalas alinhadas a
racionalização de energia e pouca geração
de resíduos.

1985

Filial Brasília

Nosso desafio é satisfazer nosso cliente,
oferecendo soluções completas para a sua
necessidade.

www.inbracol.com.br

GALPÕES

A INBRACOL produz elementos de
concreto armado para galpões e
diversificados projetos, de acordo com
a necessidade do cliente. Elementos
como: pilares, vigas, lajes, braços, terças,
escadas e blocos para fundação.
APLICAÇÃO
São utilizados como estrutura para
galpões dos tipos comerciais, industriais
e rurais, bem como na construção de
edifícações verticalizadas.
Os galpões em concreto armado são
feitos para vencer pequenos e grandes
vãos.
As estruturas fornecidas pela INBRACOL
são montadas por equipes especializadas
e também recebe acompanhamento de
equipe técnica responsável.

03

www.inbracol.com.br

ESTRUTURAS ESPECIAIS
A INBRACOL atende a projetos específicos, tendo em seu quadro uma
equipe especializada para realizar as obras que demandam execução
no próprio canteiro de obras.
APLICAÇÕES
São produtos especiais de segmentos variados, estendendo-se desde
produtos de pequenas e médias dimensões até produtos e serviços
destinados as obras de grandes portes, como obras de ferrovias,
aeroportos, infra-estrutura para loteamentos, grandes malls entre
outros diversos projetos.
PRODUTOS
- Viadutos
- Pontes
- Bueiros
- Caixas
- Produtos diversos que podem ser desenvolvidos sob consulta
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ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO

POSTE
CIRCULAR
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ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO

POSTE
DUPLO T
A INBRACOL fabrica postes de concreto armado
de diversos comprimentos e resistências, sendo
estes os modelos básicos: Poste Duplo T “D”,
Poste Duplo T “B”, Poste Circular e Poste Circular
para Pétala.
APLICAÇÃO
Os postes de concreto armado são utilizados para
suporte da rede de distribuição de energia elétrica
e iluminação pública. As placas são utilizadas
para estaio de postes em cruzamentos de redes,
e as lajotas são aplicadas em cobertura de dutos
com cabos de energia.
PRODUTOS
- Postes Duplo de T “D”
- Postes Duplo de T “B”
- Postes Circular R.C Pétala
- Placas Estai e Lajotas
- Estruturas para Subestação
- Suportes de Equipamentos
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ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO

ESTRUTURAS
PARA LINHAS DE
TRANSMISSÃO E
SUBESTAÇÃO
A INBRACOL produz estruturas específicas para linha de
transmissão de energia elétrica com capacidade até 138 kV e
subestações com capacidade até 230 kV.
Esses elementos obedecem rigorosamente as Normas
Técnicas da ABNT, sendo assim fabricados de acordo com os
padrões exigidos pelas concessionárias do setor energético.
APLICAÇÃO
Utilizados para suporte da rede de alimentação de energia
elétrica, barramentos e suporte de equipamentos em
subestações
PRODUTOS
- Postes Duplo T “B”
- Postes “A”
- Postes Circular
- Vigas
- Capitéis
- Cruzetas
- By-pass
- Braçadeiras
- Anéis
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ADUELAS DE
CONCRETO
As aduelas INBRACOL são fabricadas em concreto
armado, atendendo sempre as normas da ABNT.
Elas são dotadas de encaixe tipo macho e
fêmea – MF.
O processo de produção é feito através de
procedimentos internos padronizados, garantindo
um excelente padrão de qualidade, além da
uniformidade do produto final.
APLICAÇÃO
São aplicadas em galerias de águas pluviais,
redes de esgoto, captação e canalização de águas
e efluentes, pontes, ferrovias e outros sistemas
viários.
VANTAGENS
- Durabilidade e resistência;
- Fácil instalação;
- Bases para assentamento de fácil execução e
baixo custo;
- Baixo custo do produto e do custo final da obra.
PRODUTOS
- Aduelas CAPM
- Canais de concreto armado
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CORTINA
PRONTA
A Cortina Pronta é um sistema PATENTEADO
pela Indústria da Construção (Carta Patente:
BR102012011597-2) sendo a INBRACOL fornecedora
exclusiva do produto na região.
Utilizado para contenção de terra, o sistema pode ser
aplicado em perfis metálicos ou pilares de concreto.
Os pré-fabricados do sistema Cortina Pronta geram
rapidez e segurança na execução, uma vez que
resistem aos esforços de terra, assim que assentados!
APLICAÇÃO
Contenção de terra em subsolos
VANTAGENS
- Redução do tempo de execução da contenção;
- Resiste aos empuxos de terra no ato do assentamento,
gerando segurança para a obra e vizinhos de divisa;
- Peças leves (21kg/m) e de fácil transporte e
montagem na obra;
- Elimina a concreteira na sua execução;
- Qualidade no acabamento, não necessita de reboco.
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Os tubos INBRACOL são fabricados em concreto simples e
armado, sempre atendendo as especificações das normas
técnicas vigentes da ABNT, de acordo com as necessidades
do cliente.
Os tubos podem ser dotados de encaixe tipo macho e
fêmea - MF ou tipo ponta e bolsa - PB.
Nosso processo de produção é feito através de
procedimentos internos padronizados, garantindo um
excelente padrão de qualidade, além da uniformidade do
produto final.
VANTAGENS
- Durabilidade e resistência;
- Fácil instalação;
- Bases para assentamento de fácil execução e baixo
custo;
- Baixo custo do produto e do custo final da obra.
PRODUTOS
- Tubo Encaixe MF
- Tubo Encaixe PB
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ÁGUA PLUVIAL

TUBOS DE
CONCRETO MF

ÁGUA PLUVIAL

TUBOS DE
CONCRETO PB
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Os tubos EA são os tubos de concreto utilizados nos sistemas de
captação e condução de esgoto sanitário e efluentes industriais.
Sistema de assentamento com Junta Elástica e 100%
normatizado.
VANTAGENS
- Resistem ao ataque químico produzido pelo transporte de
esgoto sanitário;
- Não apresentam risco de contaminação do subsolo;
- Possuem junta elástica, garantindo a estanqueidade do
sistema;
- Alta produtividade de assentamento.

única INDÚSTRIA
que produz TUBOS EA
no centro-oeste
bRASILEIRO
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esgoto SANITÁRIO E EFLUENTES INDUSTRIAIS

TUBOS EA

água pluvial e esgoto

MATERIAIS
PARA P.V.
A INBRACOL produz também elementos complementares das redes coletoras
de água, conhecidos como Poços de Visita.
APLICAÇÃO
Essa linha de produto é usada para compor poços de visitas das redes,
posicionados nos pontos em que houver interligação dos trechos, mudanças
de diâmetro, de nível ou de direção, além de servirem como acesso para
manutenção
VANTAGENS
- Durabilidade e resistência;
- Fácil instalação;
- Baixo custo do produto e custo final de obra.
PRODUTOS
- Anel
- Tampão
- Cavalete e Suporte Boca de Lobo
- Tampa Boca de Lobo
- Caixa pré-moldada Boca de Lobo
- Lajes de Redução e de Fundo
- Aduelas para PV
- Tubo Poroso
- Travessas Boca de Lobo

BOCA DE LOBO

Tampa 100x50x5cm Peso = 62kg
1150
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Cavalete 115x26x10cm Peso = 42kg
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A INBRACOL produz também caixas boca de lobo simples, dupla e tripla.

Dimensões caixa boca de lobo
60x90x120cm
Dimensões suporte boca de lobo
101x55x26cm

BLOCO MACIÇO
Complemento para a construção dos poços de visita para
redes coletoras de água e esgoto.
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água pluvial e esgoto

CAVALETE / SUPORTE
BOCA DE LOBO

conjunto caixa de passagem

CONJUNTO CAIXA
DE PASSAGEM
A INBRACOL, em sua linha de fabricação, produz caixas em
concreto simples e armado de diversas dimensões, atendendo
as normas técnicas específicas e projetos de clientes.
APLICAÇÃO
As caixas INBRACOL possuem diversas finalidades de aplicação,
sendo para passagem de rede elétrica, telefônica, bases de
equipamentos, captações de águas pluviais, contenção gordura,
dentre tantas outras.
PRODUTOS
Caixas de passagem elétrica;
Caixas de passagem telefônica;
Caixa de captação para galerias de água e esgoto;
Caixa de gordura.
CAIXA DE PASSAGEM
TELEFÔNICA

CAIXA DE PASSAGEM
ELÉTRICA

CAIXA DE LIGAÇÃO

CAIXA DE GORDURA
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As calhas produzidas pela INBRACOL são
fabricadas em concreto simples, sempre
atendendo as necessidades do cliente.
APLICAÇÃO
As calhas são utilizadas na captação de águas
superficiais, principalmente pluviais.
VANTAGENS
- Durabilidade e resistência;
- Fácil instalação;
- Bases para assentamento de fácil execução;
- Baixo custo do produto e do custo
final da obra.

GRELHAS
As grelhas de concreto são peças que permitem a vazão da
água para as redes e vem como uma alternativa econômica
e eficiente que substitui plenamente as grelhas fabricadas
em ferro.
APLICAÇÃO
Escoamento pluvial de áreas em geral, como pátios,
estacionamentos, indústrias, edifícios e residências.

TUBO POROSO
PARA DRENO
Os tubos de concreto poroso são aplicados
para drenagem das águas presentes no solo
que envolve o tubo, não permitindo a sua
passagem para as camadas mais profundas
do terreno, evitando a saturação do mesmo.
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ÁGUA PLUVIAL

CALHAS DE
ENCAIXE MF

ALVENARIA

BLOCOS DE
CONCRETO
Os blocos e canaletas de concreto são fabricados
em diversas dimensões e resistências, os quais
obedecem as normas técnicas vigentes da
ABNT.
Produzimos também, o bloco de ENCAIXE,
dotado com encaixes do tipo macho e fêmea,
onde eliminam o uso de argamassa na junta
vertical da alvenaria, diminuindo o custo final
da obra.
APLICAÇÃO
Alvenaria Vedação
Alvenaria Estrutural
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TELHA DE
CONCRETO

A INBRACOL produz telhas para cobertura em concreto
de diversas cores e modelos, proporcionando uma
ótima estética para a sua residência. Essas também
geram economia e qualidade a sua cobertura, devido
seu baixo peso por metro quadrado e sua baixa taxa de
permeabilidade.
APLICAÇÃO
Cobertura de edifícios residenciais, comerciais e
industriais.
VANTAGENS
- Encaixe perfeito, não aceitando imperfeições na
estrutura do telhado;
- Baixa permeabilidade e absorção;
- Possibilidades e cores diferentes;
- Durabilidade e resistência;
- Qualidade e estética;
- Menor custo financeiro.
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PRODUTOS
Telha COPO VENETO
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meio-ﬁo e concegrama

MEIO-FIO
A INBRACOL produz meio-fio em concreto simples, sendo
confeccionados em diversas dimensões.
APLICAÇÃO
O meio-fio é utilizado como contenção lateral das vias de tráfego,
pavimentos, canteiros, jardins, passeios, estacionamentos,
dentre outros.

CONCREGRAMA
A INBRACOL produz também o
pavimento ecológico, que são peças
de concreto vazadas que propiciam o
preenchimento com grama.
APLICAÇÃO
O concregrama é usado onde se exige
uma maior taxa de permeabilidade
no solo. Geralmente são aplicados
em áreas externas, como passeios,
jardins, estacionamentos, dentre
outros. Pode receber tráfego de
veículos leves e pedestres
VANTAGENS
- Durabilidade e resistência;
- Estética;
- Produto ecologicamente correto,
permitindo drenagem da água:
- Conforto técnico, com menor
absorção de calor;
- Reutilização do produto;
- Facilidade de aplicação e remoção;
- Fácil manutenção.

www.inbracol.com.br
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PISOS INTERTRAVADOS
A INBRACOL possui em sua linha de fabricação
peças de concreto para pavimento intertravado,
conhecido como “PAVERS”.
Esses elementos são fabricados em diversos
modelos e cores, sempre obedecendo às normas
técnicas vigentes aplicáveis da ABNT.
São produzidos nas espessuras de 4, 6, 8, e 10 cm,
tendo resistência de até 50 Mpa, atendendo as
necessidades do cliente.
APLICAÇÃO
Os PAVERS São aplicados na composição de
pavimentos em concreto intertravado, podendo
ser aplicado em passeios de pedestres, calçadas,
ciclovias, estacionamentos, acessos em edifícios,
vias de tráfego, recebendo tanto tráfego de leve
de veículos, como tráfego pesado, desde que seja
dimensionado para tal finalidade.

PISO DE
CONCRETO
DRENANTE

100% ECOLÓGICO

O piso permeável é uma alternativa para atender
às legislações municipais, que, atentas à questão
da impermeabilização urbana, estão cada vez
mais exigentes em relação à área permeável dos
empreendimentos e das calçadas.
APLICAÇÃO
Jardins, espaços de parques e áreas públicas.
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VANTAGENS
- Facilidade de instalação e remoção;
- Antiderrapante;
- Durabilidade;
- 100% permeáveis;
- Solução para áreas que retêm água;
- Decoram o projeto.

www.inbracol.com.br

paver’s - pisos intertravados

PAVER’S

ESTACAS E MOURÕES

MOURÕES DE
CONCRETOS
Os postes para cerca, também conhecidos como
mourões, são fabricados pela INBRACOL em
concreto armado, sendo dotados de furos, os quais
permitem a fixação dos fios para cercamento.
São eles fabricados em diversas dimensões e três
tipos básicos:
MOURÃO, ESTICADOR E ESCORA.
Esse produto vem de encontro como opção devido
a dificuldade do uso de madeira de boa qualidade,
sendo assim um produto ecológico.
APLICAÇÃO
Os mourões são aplicados como suporte dos
arames de cercas e telas. Os esticadores são
posicionados de forma a receber a tração dos
arames colocados nos mourões, tendo como
suporte as escoras.
PRODUTOS
- Mourão reto
- Mourão de ponta curva
- Esticadores
- Escora
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BEBEDOUROS E COCHO
PARA SAL E RAÇÃO
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RURAIS

MATA-BURRO

obras

OBRAS JÁ REALIZADAS

Veja abaixo alguns projetos realizados pela IBRANCOL, e outros que
foram executados com os materiais produzidos pela mesma:

SHOPPING CERRADO | Goiânia - GO
Execução de obra de pavimentação em Paver,
concegrama, meio-fio e sarjetas. Foram fornecidos
todos os materiais pré-fabricados em concreto para a
execução da obra

LOCALIZA IMÓVEIS | Goiânia - GO
Galpão de 2 águas com 19,5m X 27m X 8m (L x C x A),
inclusive mezanino de 21m de comprimento
Estrutura: Pilares, vigas de mezanino, lajes e escadas
em concreto
Áea construída: 936m²

ORTOBOM | Goiânia - GO
Estrutura em módulos de 24,5m X 102m X 10m (L x C x
A), inclusive mezanino com 7m de largura
Estrutura: Pilares, vigas de mezanino, lajes e escadas
em concreto
Áea construída: 7.558,9m²

PATIO DE MANOBRAS - FERROVIA NORTE SUL
Anápolis - GO

LEILÕES BRASIL | Aparecida de Goiânia - GO
Galpão de 2 águas com 2 módulos de 15m X 80m X 6m
Estrutura: Pilares e vigas de cobertura em concreto
Área construída: 2.400m²

PARQUE BOA VISTA | Senador Canedo - GO
Pavimentação em piso intertravado

www.inbracol.com.br
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Veja abaixo alguns projetos realizados pela IBRANCOL, e outros que
foram executados com os materiais produzidos pela mesma:
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GRAN EXCELENCE | Goiânia - GO
Galpão em 1 água com vão de 25m X 66m X 12m (L x C x A),
inclusive mezanino com 300m²
Estrutura fornecida e executada: Pilares, vigas de
cobertura, vigas de mezanino, lajes e escadas em concreto
Área construída: 1.650m²

GRAN EXCELENCE | Goiânia - GO
Galpão em 1 água com vão de 25m X 66m X 12m (L x C x A),
inclusive mezanino com 300m²
Estrutura fornecida e executada: Pilares, vigas de
cobertura, vigas de mezanino, lajes e escadas em concreto
Área construída: 1.650m²

CRISTAL IMÓVEIS | Goiânia - GO
Galeria com 600m²
Estrutura fornecida e executada: Pilares, vigas de
cobertura, vigas de mezanino, lajes e escadas em concreto

CEMITÉRIO CERRADO | Trindade - GO
Projeto e execução de jazigos de concreto para cemitérios

RESIDENCIAL RECANTO DAS PRAÇAS | Goiânia - GO
Execução de obra de pavimentação em Paver, concegrama,
meio-fio e sarjetas. Foram fornecidos todos os materiais
pré-fabricados em concreto para a execução da obra

AGROPECUÁRIA BARBOSA | Indiara - GO
Galpão de 2 águas em 2 módulos de 15,5m X 100m X 7m (L
x C x A), e beiral de 7m nas laterais
Estrutura: Pilares e vigas de cobertura em concreto
Áea construída: 4.860m²

www.inbracol.com.br

obras

OBRAS JÁ REALIZADAS

obras

OBRAS JÁ REALIZADAS

Veja abaixo alguns projetos realizados pela IBRANCOL, e outros que
foram executados com os materiais produzidos pela mesma:

EMPILHADEIRA SANTANA | Trindade - GO
Galpão em módulos de 20m X 60m X 9m (L x C x A)
Estrutura: Pilares, vigas de mezanino, lajes e escadas
em concreto
Áea construída: 4.968m²

RANCHO ELDORADO | Aragoiânia - GO
Complexo de galpões em estrutura de concreto armado
pré-moldado

ARCHIVUM | Campinas - SP
Galpão de 2 águas em 2 módulos de 37m X 210m X 12m (L x C
x A), inclusive estrutura 4 pisos
Área construída: Galpão - 15.540m² | Mezanino - 2.368m²
TOTAL - 17.908m²

USINA BOA VISTA NF BIO | Quirinópolis - GO
Obra de pavimentação em Paver
Área: 22.000m²

RC | Goiânia - GO
Galpão de 2 águas com vãos de 16m e 20m X 75m X 8m (L x
C x A), inclusive mezanino com 237,44m²
Estrutura: Pilares, vigas de cobertura, vigas de
mezanino, lajes e escadas em concreto
Áea construída: 4.960,18m²

RÁPIDO TRANSPAULO | Nerópolis - GO
Estrutura fornecida e executada: Pilares, vigas de
mezanino, lajes e escadas em concreto. Toda a obra de
pavimentação em Paver
Área: 22.000m²

www.inbracol.com.br
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Obra de ampliação das arquibancadas do Estádio Antônio Aciolly:
Projeto com capacidade para 10.000 torcedores

Projeto executado em quatro módeulos.

Estrutura: pilares, vigas e lajes de arquibancadas
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obras

OBRAS JÁ REALIZADAS

obras

OBRAS JÁ REALIZADAS

Veja abaixo algumas obras de galeria de água pluvial (GAP), redes de distribuição
de água (RDA) e redes coletoras de esgotos (SES) executadas pela INBRACOL:
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POSTES CIRCULARES | POSTES DUPLO T

tabelas
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ADUELAS DE CONCRETO | concegrama

tabelas
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TUBOS DE CONCRETO MF

tabelas
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TUBOS DE CONCRETO PB

tabelas
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MATERIAIS PARA PV | BOCA DE LOBO | tubo poroso | CAlhas | grelhas | cocho | mourões

tabelas
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blocos de concreto | bloco maciço | bloco de encaixe | meio-ﬁo

tabelas
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telhas

informações adicionais

paver’s

informações adicionais
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