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Infinity Coast
Local: Balneário Camboriú, Santa
Catarina
Data de início da obra: 08/2012
Data de conclusão da obra: 12/2019
Altura do edifício: 234,5m
Andares: 70
Pavimentos habitáveis: 66
Quantidade de apartamentos: 116
Salas comerciais: 19



Infinity Coast
Área construída: aproximadamente
47 mil metros quadrados
Classificação: Edifício Residencial
 Empresa: FG Empreendimentos
(responsável pela construção de
diversos empreendimentos de alto
padrão)
Atualmente o maior edifício do brasil
construído.



Fundação

Métodos de fundações: hélice
contínua, estacas escavadas e estacas
raiz.
Bloco de fundação (5.300 m³ de
concreto), foi o maior bloco de
fundação de um edifício residencial,
mais de 500 funcionários trabalhando
simultaneamente. Foi utilizado gelo
durante a concretagem e diversos
aditivos acelerador de pega.
A profundidade da fundação equivale
a um prédio de 15 andares.



ASPECTOS CONSTRUTIVOS
·Piscina mais alta do Brasil - 201,00m de altura
·Para a realização da obra foram necessários 25 mil m³ de
concreto, utilizando aproximadamente 2.500 caminhões
betoneira. 
·A empresa registrou também um pico de obra com 1.500
funcionários trabalhando simultaneamente.
·Foram utilizados também duas mil toneladas aço, 25 mil m³ de
concreto.
  700 km de cabos elétricos.
·46 km tubulação hidráulica, tubos de abastecimento de água e
tubos do sistema preventivo e esgoto;
·55 mil m² de revestimentos cerâmicos porcelanatos e pastilhas.
·2.000 mil toneladas de argamassas de contra piso e reboco.

 



Porto de Xangai

Local:  Mar da China Oriental e a Baía de
Hangzhou quanto os riosYyangtzé e
Huangpu
Caracterização: Marítimo e/ou fluvial
Rotas: fazem rotas para mais de 300 portos
em todo o mundo
É o porto mais ativo do mundo em toneladas
transportadas. 
 O porto de Xangai também possui áreas
destinadas a outros tipos de atividades que
são administradas pela mesma empresa:
Transporte de carvão, areia, brita, aço, ferro,
veículos, e cargas a granel. 





Principais áreas portuárias
de Xangai

Porto de Wusongkou: é o mais antigo de
Xangai, está localizado na foz do rio
Huangpu. É o principal porto de
passageiros da cidade.  11 metros de
calado  e uma área de 550 mil metros
quadrados para armazenar contêineres.
Porto de Waigaoqiao: Está localizado na
zona de livre comercio da China e é
dividido em cinco terminais: 
Possui um comprimento total de 5 KM;
capacidade de calado entre 12,8 e 14 m; 
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Ponte Donghai

Extensão: 32,5 KM
Obras: 2002-2005


