
  

Nota à imprensa 

Darcy Pacheco eleva a 
monumental estátua do Cristo 
utilizando dois guindastes 
móveis Liebherr LTM 1220-5.2  
⸺ 
– Dois guindastes LTM 1220-5.2 em tandem içam os enormes braços 
– Maior estátua de Cristo do Brasil erguida 

A maior estátua do país atualmente está sendo içada em Encantado, uma cidade com uma 
população de 22.000 habitantes, localizada 145 quilômetros a noroeste da capital regional de 
Porto Alegre. Com 43 metros de altura, será cinco metros mais alta que a famosa estátua do 
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A empresa de movimentação de cargas e transportes 
especiais Darcy Pacheco usou dois guindastes móveis Liebherr LTM 1220-5.2 para erguer o 
monumento. 

Ehingen (Donau), (Alemanha), 10 de junho de 2021 – A envergadura dos braços da nova estátua 
“Cristo Protetor” é de 36 metros. Isso a torna oito metros mais larga do que a estátua do “Cristo 
Redentor” no Rio de Janeiro, que agora completou 90 anos. Um elevador transportará os visitantes por 
dentro da estátua para uma plataforma de observação na altura do peito, de onde eles terão uma vista 
magnífica do vale. Os custos totais de construção serão cobertos por doações. 

Guindaste móvel de 220 toneladas com lança telescópica de 60 metros 

A especialista movimentação de cargas e transportes especiais, Darcy Pacheco, localizada em Nova 
Santa Rita, a 20 km da capital do Rio Grande do Sul, foi contratada para erguer o monumento. A 
empresa utilizou dois guindastes móveis Liebherr LTM 1220-5.2 em uma operação tandem para elevar 
os enormes braços. O consagrado guindaste de 220 toneladas possui uma lança telescópica de 
60 metros, garantindo altura de elevação suficiente para a nova estátua do Cristo. 

O LTM 1220-5.2 e seu antecessor, o LTM 1220-5.1, tiveram grande popularidade ao longo dos anos, 
principalmente no Brasil. No total, a Liebherr entregou cerca de 150 desses versáteis guindastes para o 
maior país da América do Sul. A própria Darcy Pacheco possui muitas unidades desse modelo. O 
guindaste móvel de cinco eixos pode atingir alturas de até 101 metros e 88 metros de raio utilizando 
extensões treliçadas. 

Darcy Pacheco 

O Grupo Darcy Pacheco foi fundado em 1977 e é composto por três empresas - a Darcy Pacheco 
Soluções de Peso é especializada em trabalhos de içamento de todos os tipos, a DPS Wind é 
especializada na instalação e manutenção de parque eólicos e a Pacheco Logística na prestação de 



  
serviços de transporte pesado e especial. Os três irmãos e fundadores da empresa, Adauri, Ademilson 
e Adaureci Silva, administram o Grupo que conta com mais de 600 colaboradores. 

Além de outras máquinas, a frota da Darcy Pacheco Soluções de Peso inclui guindastes móveis 
telescópicos com capacidades de elevação de até 500 toneladas e guindastes sobre esteiras com 
capacidades de elevação de até 750 toneladas. Em maio desse ano, um LTM 1750-9.1 com capacidade 
de elevação de 800 toneladas também será incorporado à frota. 

 

Sobre Liebherr-Werk Ehingen GmbH 

Liebherr-Werk Ehingen GmbH  é líder na fabricação de guindastes móveis sobre esteira e pneus.  A variedade de guindastes 
móveis estende-se de guindastes de 2 eixos e 35 toneladas, até guindastes de serviços pesados de 1.200 toneladas com chassi 
de 9 eixos. Os guindastes de lança treliçadas sobre pneus ou esteiras proporcionam capacidades de elevação de até 
3.000 toneladas. Com sistema universal de lança e equipamentos extensivos adicionais, eles podem ser vistos em ação em 
obras de construção em todo o mundo. A fábrica de Ehingen tem uma equipe de 3.600 colaboradores. Com serviço abrangente 
e global garante a alta disponibilidade dos guindastes móveis sobre esteiras e pneus. Em 2020, a fábrica da Liebherr em Ehingen 
registrou um volume de negócios de €2 bilhões. 

 
Sobre o Grupo Liebherr 

O Grupo Liebherr é uma companhia de tecnologia de gestão familiar, com uma variedade de produtos altamente diversificada. 
A empresa é uma das maiores fabricantes de máquinas de construção do mundo, e, além disso, oferece vários outros produtos 
de alta qualidade e orientados ao cliente. O Grupo engloba hoje mais de 140 empresas em todos os continentes, emprega 
cerca de 48.000 colaboradores e gerou, em 2020, um total de vendas de mais de €10,3 bilhões. Desde sua fundação no ano 
de 1949, no sul da Alemanha, em Kirchdorf an der Iller, a Liebherr tem o objetivo de contribuir para a inovação tecnológica 
trazendo soluções sem paralelo na indústria para seus clientes. 
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liebherr-ltm1220-5-2-darci-pacheco-motiv1.jpg 
A empresa de movimentação de carga e transportes especiais Darcy Pacheco recebeu a tarefa de erguer o que hoje é a maior 
estátua de Cristo no Brasil. 



  

 
liebherr-ltm1220-5-2-darci-pacheco-motiv2.jpg 
Dois guindastes móveis Liebherr realizando a montagem dos braços do monumento. 

liebherr-ltm1220-5-2-darci-pacheco-motiv3.jpg 
A estátua do Cristo em Encantado terá um total de 43 metros de altura. 
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