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1. Introdução 

1.1.  Importância do tema 

Ao longo da história do desenvolvimento econômico brasileiro, podem ser observados 

diferentes períodos de expansão e de estagnação do setor da construção civil. Segundo 

Morandi (2002), embora no último século o setor tenha crescido significativamente, de 

um modo geral, durante alguns anos das décadas de 80 e 90, os investimentos foram 

reduzidos em relação à tendência dos anos anteriores, retomando seu crescimento a 

partir do final da década de 90. Ainda assim, por muitos anos, este setor teve uma 

característica comum, que foi o uso de métodos construtivos quase artesanais de 

produção. 

Ao menos em um primeiro momento, nem mesmo a abertura da economia brasileira 

observada na década de 90, período seguinte ao fim da ditadura militar, chegou a 

proporcionar grandes impactos nos métodos produtivos utilizados no setor. Além disso, 

sob a ótica da concorrência entre as empresas, a competição se restringia ao mercado 

interno e, ainda assim, se mostrava pouco intensa. 

Diante destas limitações, poucos foram os investimentos realizados pelas empresas da 

construção civil em tecnologias que contribuíssem para a evolução deste setor em tal 

cenário, fazendo com que a estagnação dos processos construtivos se tornasse algo 

evidente.  

Entretanto, este quadro vem sendo revertido nos últimos anos, impulsionado 

principalmente pelos investimentos em obras que visam suprir o elevado déficit 

habitacional do país e buscar a melhoria de infraestrutura, muito em função dos 

compromissos assumidos pelo Brasil para a realização da Copa do Mundo de 2014 e 

dos Jogos Olímpicos de 2016. Neste contexto, observou-se o aquecimento do setor, o 

surgimento de novas construtoras e, consequentemente, um grande aumento da 

concorrência interna. Segundo relatório da FGV, a pedido do CBIC em 2011, entre 

2003 e 2009, a taxa média de crescimento das empresas formais de construção – que 

ocupam 5 ou mais pessoas – foi de 11,2% ao ano, ultrapassando em larga escala a taxa 

de crescimento anual, de 5,1%, obtida pelo setor. 

A demanda do mercado em busca de prazos cada vez menores e alta qualidade vem 

forçando a construção civil a buscar novos desafios e tecnologias nos mais diversos 
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setores. Neste contexto, os componentes estruturais pré-fabricados em concreto, 

produzidos fora do canteiro de obras, pela sua facilidade e rapidez na aplicação, têm 

sido cada vez mais empregados em edificações comerciais, industriais e residências 

construídas por todo o país. Assim, torna-se necessário então o aprimoramento do 

conhecimento de técnicas e sistemas construtivos para absorver toda essa necessidade 

mercadológica e ao mesmo tempo, com maior domínio das mesmas, realizar novas 

descobertas e avanços em busca de uma excelência construtiva. 

1.2.  Justificativa 

A permanente necessidade de valorização do capital empregado, intensificada pela atual 

crise no setor da construção civil no país, chamaram a atenção das empresas para um 

fator já conhecido, porém não priorizado pelas mesmas até então: a produtividade dos 

diferentes processos da construção. 

Passa-se, então, a perceber uma crescente busca de investimentos em tecnologias 

capazes de minorar os prejuízos e que otimizem o processo construtivo em termos de 

velocidade e qualidade de execução, principalmente, através da evolução dos métodos 

construtivos e de ferramentas gerenciais. É dentro desse contexto que o sistema 

construtivo em concreto pré-fabricado vem ganhando muito espaço nos canteiros de 

nosso país. Seu uso proporciona um melhor planejamento e diversos outros benefícios, 

trazendo vantagens indispensáveis para o setor se comparado à execução de edificações 

com concreto moldado in loco, técnica mais utilizada para execução de estruturas no 

Brasil atualmente. 

Devido a toda essa possibilidade de industrialização no setor da Engenharia Civil, torna-

se necessária uma avaliação cuidadosa dos diferentes métodos construtivos e que sejam 

estabelecidos e comprovados os ganhos, as vantagens e as desvantagens de cada sistema 

para que sua escolha seja realizada de forma adequada. 

1.3.  Objetivo 

Este trabalho tem por objetivo principal a realização de uma analise comparativa da 

execução de uma obra de edificação quando utilizado o método construtivo de 

estruturas pré-fabricadas em concreto armado com a execução de obra utilizando o 

método construtivo de estruturas de concreto armado moldado in loco. 
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Para tanto, é realizado um estudo desse método construtivo e analisadas suas diversas 

aplicações, vantagens e desvantagens para embasar de forma detalhada os aspectos 

inerentes à realização de tal analise comparativa. 

Objetiva ainda uma revisão bibliográfica sobre o método construtivo de estruturas pré-

fabricadas em concreto armado moldadas fora do canteiro de obras, considerando as 

técnicas, materiais e mão de obra normalmente empregados e suas tendências. 

1.4. Metodologia 

Visando atingir os objetivos propostos, foi realizada, de partida, uma extensa revisão 

bibliográfica a respeito dos inúmeros métodos construtivos existentes na construção 

civil para execução de edificações e sua relação direta com aspectos ligados 

principalmente a produtividade e sustentabilidade. Dessa forma foi possível destacar as 

vantagens e desvantagens inerentes à utilização de estrutura em concreto pré-fabricado 

para execução dessas edificações, objetivo principal deste trabalho. 

Para fundamentar tal revisão, foram coletadas informações a partir da leitura de 

dissertações de graduação, especialização, mestrado e doutorado de instituições de 

ensino nacionais e internacionais além de artigos e publicações. 

No presente trabalho foi realizado também um estudo de caso, onde o autor do mesmo 

teve participação direta, em uma obra de edificação executada com estrutura em 

concreto pré-fabricado, analisando todo o processo desde a produção das peças na 

fábrica até a montagem dessas peças na obra. 

Buscando validar as afirmações feitas, foi realizado um estudo comparativo entre a 

execução da edificação descrita no estudo de caso a partir de dados coletados em 

campo, e uma estimativa desta mesma construção realizada com concreto moldado in 

loco a partir de dados coletados em pesquisa, sobre a produtividade na execução da 

edificação. 

Por fim, foram feitas algumas considerações finais, analisando os fatores estudados e os 

resultados encontrados.  

1.5. Estrutura da monografia 

Este trabalho é composto de sete capítulos desenvolvidos de forma a promover um 

entendimento sobre algumas técnicas utilizadas na construção civil, com foco principal 
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na execução de obras com estrutura pré-fabricada, apresentando vantagens e 

desvantagens ligadas a aspectos de produtividade e sustentabilidade. 

O primeiro capítulo deste estudo trata da introdução ao tema, apresentando sua 

contextualização, o objetivo do trabalho, justificativa, a metodologia utilizada para o seu 

desenvolvimento e sua estruturação. 

No segundo capítulo, foram feitas algumas considerações a respeito de obras de 

edificação em geral, contextualizando-as no cenário atual e discutindo suas diferentes 

possibilidades de execução. 

O terceiro e o quarto capítulos fazem uma análise mais detalhada sobre o processos de 

construção realizado com estrutura de concreto moldado in loco da obra e com estrutura 

em concreto pré-fabricado fora do canteiro de obras, respectivamente. Foram abortados 

diferentes aspectos dos processo em suas diferentes etapas, fazendo ligações e 

considerações a respeito da produtividade e da sustentabilidade do processo em questão. 

No quinto capítulo, é feita uma comparação entre os métodos construtivos estudados 

nos capítulos três e quatro.  São abordados separadamente aspectos relativos a 

qualidade, produtividade e sustentabilidade relativos a cada um desses dois processos, 

destacando suas vantagens e desvantagens de aplicação. 

O sexto capítulo detalha um Estudo de caso realizado em obra de edificação na qual o 

autor do presente trabalho participou diretamente, destacando todo o processo de 

execução da estrutura da edificação em concreto pré-fabricado fora do canteiro de 

obras. São detalhados cada uma das etapas do processo de execução da obra, desde a 

descrição da fábrica responsável pela moldagem das peças, a logística utilizada no 

transporte dessas mesmas peças, logística de montagem e todas as dificuldades 

encontradas ao longo do processo. Neste capítulo é também realizado ao final um 

estudo comparativo entre a execução dessa obra com a estrutura em concreto pré-

fabricado e uma estimativa dessa mesma obra realizada em concreto moldado in loco. 

O sétimo e último capítulo apresenta as considerações finais do trabalho, analisando a 

contribuição de cada um dos fatores discutidos para a problemática do estudo. 
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2. Obras de edificações 

 

2.1.  Conceituação 

Todo ser humano busca um abrigo. Desde os seus primórdios, protegeu-se das chuvas, 

do frio e de raios. O abrigo mais antigo e que nos faz lembrar logo da era pré-histórica é 

a caverna.  

Segundo Pereira (2007), a caverna possuía, para nossos antepassados, alguns elementos 

importantes que a definiam como um abrigo seguro e que respondiam, ainda que 

precariamente para os padrões atuais, às necessidades que o homem tinha de proteção 

dos fenômenos naturais e dos predadores. A caverna é coberta, protegida de ventos e da 

chuva,  portanto, minimamente confortável. Possui apenas uma entrada, facilitando a 

defesa contra inimigos externos.  

Acontece que o ser humano resolveu se espalhar pelo mundo e nessa aventura 

desenvolveu, geração após geração, técnicas para se abrigar artificialmente, ou seja, o 

ser humano foi aprendendo o artifício de se abrigar. Pereira (2007) diz ainda que a ideia 

de “edificação” é o resultado dessa preocupação do homem por um abrigo. A 

construção representa um abrigo artificial, ou seja, edificado pelo homem para sua 

proteção. 

A NBR 13531 – Elaboração de projeto de edificações (1995) define como edificação o 

produto constituído de elementos definidos e articulados em conformidade com os 

princípios e as técnicas do urbanismo para, ao integrar a microrregião, desempenhar 

determinadas funções ambientais em níveis adequados. Exemplos: cidades, aldeias, 

bairros, vilas, loteamentos, desmembramentos e remembramentos.  

Quanto à sua destinação, podem servir para moradia, outras para funções várias, como: 

desenvolvimento do ensino, da cultura, do preparo físico, lazer para população, entre 

outros. As técnicas construtivas em geral têm por objeto o estudo e aplicação de 

princípios que permitam a construção de edifícios, de modo que apresentem os 

requisitos a que foram propostos. 
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2.1.1. Edificações Residenciais 

Estruturas residenciais abrigam pessoas e suportam as tarefas de moradia no dia a dia. A 

estrutura residencial mais conhecida é a casa, entretanto, existem muitos outros tipos de 

estruturas residenciais. Por exemplo, conjuntos habitacionais, condomínios e 

apartamentos são edificações residenciais de média-escala que abrigam múltiplas 

famílias. Além disso, edifícios multiresidenciais são estruturas residenciais de larga 

escala. 

2.1.2. Edificações comerciais 

Tipos comerciais de estruturas incluem lojas de varejo, restaurantes e escritórios. As 

lojas de varejo podem ser simples ou estar reunidas com várias outras para formar um 

shopping center, assim como os andares mais baixos de um arranha-céu. Similarmente, 

os restaurantes podem ser estruturas simples ou parte de uma grande construção, como 

um arranha-céu ou um shopping center. Escritórios podem estar em estruturas simples 

ou fazer parte de uma construção maior, como edifícios empresariais. 

2.1.3. Edificações Industriais 

Tipos industriais de edificações são usados para fabricar, processar ou 

desenvolver produtos e materiais para as comunidades. Normalmente, esses tipos de 

edificações são separados dos outros tipos, por causa dos riscos à segurança ou a 

poluição, comuns às estruturas industriais. Elas podem ser de qualquer tamanho, desde 

um espaço de um ambiente até um armazém inteiro ou complexo de armazéns. 

2.2. Projetos em obras de edificação – Peculiaridades 

Ao longo de décadas, tanto no âmbito cultural quanto na parte tecnológica, diversas 

transformações influenciaram diretamente os profissionais que estão ligados à 

concepção dos diversos projetos necessários à execução de edificações. Esses projetos 

devem estar cada vez mais adequados a inovações tecnológicas, atendendo às 

expectativas de quem usa técnicas construtivas, os construtores, qualidade e eficiência 

buscando atender aos clientes. 

De acordo com Fabrício (2002) o desafio do estudo de viabilidade e concepção de 

projeto é saber as tendências de mercado e, a saber, compreender os clientes. Na 

maioria dos casos, os anseios da clientela são inconclusivos, muito ambiciosos, gerando 
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dificuldades na idealização do produto. É preciso negociar as ideias de tal forma a 

satisfazer clientes e o mercado competitivo da construção. Dentro desse contexto 

encaixam-se obras de pequeno, médio e grande porte, inclusive obras de infraestrutura. 

Fabrício (2002) ainda afirma que as obras de edificação de residências com um ou 

múltiplos pavimentos passam por uma espécie de padrão arquitetônico para que este 

satisfaça ao maior número de clientes. Mesmo que haja um padrão de projetos no 

mercado, na engenharia civil nenhum projeto é exatamente igual a outro. Todo projeto 

terá sua peculiaridade, especificidades definidas por particularidades locais de 

implantação do seu entorno ou imposição de mercado. Resultado disso é a geração de 

características construtivas específicas que demandará subprojetos de diversas 

especialidades necessários para executar uma construção.  

Segundo Acker (apud FERREIRA, 2003) dentro do contexto da pré-fabricação aberta, o 

projeto do edifício não está restrito aos elementos de concreto produzidos em série e 

quase todo tipo de edificação pode ser adaptada aos requisitos dos fabricantes ou do 

arquiteto. Não há contradição entre elegância arquitetônica, variedade e eficiência. Não 

se usa mais a industrialização em larga escala de unidades idênticas; pelo contrário, um 

processo de produção eficiente pode ser combinado com trabalho especializado que 

permite um projeto arquitetônico sem custos extras. Neste sentido, a padronização de 

soluções construtivas apresenta-se como uma ferramenta ainda mais importante. 

Com base na evolução nos métodos construtivos e nos métodos de concepção de projeto 

destaca-se a importância de se explorar ao máximo o tempo na hora da concepção, para 

que se evitem problemas futuros nas fases posteriores, buscando assim uma melhoria 

contínua na qualidade e produtividade, aliados aos conceitos modernos de 

sustentabilidade e preocupação com o ambiente, além da economia de tempo e insumos.  

À medida que as etapas de projeto avançam, menor é o poder de antecipação dos 

problemas no canteiro de obras, já que algumas falhas e incompatibilidades serão 

detectadas apenas durante a construção. Com isso, a necessidade de retrabalho tanto 

construtivo quanto na elaboração dos projetos tornarão o empreendimento menos 

competitivo junto ao mercado, devido ao aumento do tempo e do custo de produção. 

Os projetistas devem atuar agregando informações que estejam fora de seu campo 

específico de atuação, considerando não só as variáveis marcantes do processo decisório 

em questão, mas todas as variáveis necessárias. Por exemplo, o arquiteto, ao 
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desenvolver o projeto de um edifício residencial, destaca como variáveis marcantes ao 

processo decisório a estética, o conforto ambiental e a funcionalidade. No entanto, são 

consideradas variáveis necessárias a este mesmo processo decisório, além das já citadas, 

o custo, a facilidade de execução, a durabilidade, a adequação ao público alvo, entre 

outras. 

Numa época em que se fala em qualidade e em produtividade, é preciso que o 

gerenciamento de um projeto seja feito como um todo, harmonizando recursos 

humanos, materiais e equipamentos, de forma a obter-se o produto desejado dentro dos 

parâmetros de prazo, custo, qualidade e risco previamente estabelecidos. 

Os aspectos fundamentais em relação ao projeto de viabilidade de estruturas pré-

fabricadas, que estão mais relacionados com o projeto propriamente dito, dizem respeito 

à modulação e consequente repetição de peças, o que reduz o custo de produção pela 

produtividade. Além disso, é fundamental a construtibilidade e logística da obra que 

envolve a definição dos acessos, limites de comprimento de peças, ângulo para 

movimentação de guindastes e demais equipamentos, entre outros. Deve-se buscar o 

máximo possível repetir vãos de mesma ordem de grandeza ao limite de não inviabilizar 

a arquitetura. E também buscar reduzir e simplificar ao máximo as ligações, mantendo-

se a eficiência da estrutura e minimizando prazos de execução. (ABDI, 2015) 

2.3. Métodos construtivos em obras de edificação 

Na busca de atender às variáveis citadas no item anterior a construção civil vem 

passando por um processo de mudança decorrente da necessidade de melhorias em seus 

principais processos. Essa mudança tem sido estimulada, principalmente, pelo crescente 

nível de competição, requerendo das empresas cada vez mais qualidade do produto 

final. 

Assim como a maioria das indústrias, a construção civil evoluiu bastante ao longo do 

tempo e hoje existem muitas técnicas construtivas que utilizam tecnologia de ponta 

aliada a uma boa gestão de recursos. Porém, ainda nos dias de hoje é possível encontrar 

muitas obras utilizando processos construtivos defasados, de produção altamente 

artesanal e improvisados.  

Segundo a ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland – (2014), a inovação no 

setor ajuda nos problemas relativos a qualidade e produtividade, mas ainda passa 
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despercebida principalmente por falta de gerenciamento no setor dessas inovações. Isso 

se deve a três razões principais: 

a) a existência de um discurso, em boa parte desmobilizador, que associa 

inovação com o “mundo mágico da industrialização”. Nesse mundo 

idealizado, repentinamente surgem elementos industrializados que 

chegam ao canteiro, já compatibilizados, para resolver todos os 

problemas. A inovação, vista a partir desta perspectiva, é exterior ao 

mundo das construtoras e ocorre simplesmente pela adição de 

fabricação fora do canteiro com ferramentas com o BIM, por exemplo.  

b) dificuldade de compreender o termo inovação aplicado à realidade da 

construção civil. A palavra inovação pode induzir a pensar apenas em 

tecnologias de impacto, como se pequenas melhorias que ocorrem no 

canteiro de obras, vindas de engenheiros, fornecedores e operários não 

sejam compreendidas como parte do processo de inovar. 

c) o terceiro problema diz respeito ao risco embutido em cada inovação. 

Boa parte dos profissionais da construção, principalmente os 

responsáveis pela tomada de decisão, não possuem apoio interno e 

externo para compartilhar os riscos da introdução de alguns produtos e 

sistemas construtivos que mudam a forma de trabalhar. Falta a 

compreensão de que inovar implica em “ajustar e integrar” a cadeia 

fornecedora, especificadores, mão de obra e a gestão interna das 

construtoras. 

Andery et al. (2004) caracterizam o mercado da produção de edificações como um 

segmento em busca de prazos na elaboração dos projetos e na execução das obras, com 

crescente competitividade e preocupado com a integração da cadeia produtiva, contexto 

que pode ser estendido aos dias de hoje. Diante desse cenário, nota-se nas empresas do 

setor uma maior busca por processos de gestão e execução que auxiliem na 

racionalização e avaliação das atividades desenvolvidas. 

Segundo Martucci e Basso (2002), os processos construtivos viabilizam, através da 

tecnologia e da técnica, a materialização das unidades habitacionais e nada mais são do 

que os processos que definem as formas e as capacidades técnicas e econômicas de se 

construir. Portanto, do ponto de vista histórico, os processos construtivos estabelecem 
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tipologicamente as tecnologias a serem aplicadas, fazendo com que, por sua vez, nos 

projetos surjam os sistemas construtivos. 

Martucci e Basso (2002) explicam ainda que os sistemas construtivos representam um 

determinado estágio tecnológico indutor da forma de se projetar e executar os edifícios, 

ou seja, sintetizam o conjunto de conhecimentos técnicos e organizacionais referentes 

aos materiais de construção, componentes, subsistemas construtivos, máquinas, 

equipamentos, ferramentas e instrumentos produzidos para o setor da construção civil. 

Neste contexto, a escolha de técnicas e procedimentos construtivos adequados sofre 

grande influência de diversos fatores, seja devido aos materiais disponíveis no entorno, 

seja devido à qualidade e hábitos dos trabalhadores.  

Atualmente os critérios relacionados com o meio-ambiente e a sustentabilidade têm sido 

particularmente enfocados como condições para que as tecnologias sejam consideradas 

apropriadas.  

Dentre os processos construtivos utilizados atualmente na construção civil para a 

construção de edificações alguns possuem destaque dentro do cenário atual, seja por sua 

inovação tecnológica ou por sua abrangência dentro do mercado. 

2.3.1. Concreto armado moldado in loco 

O concreto armado é um processo construtivo inventado na Europa em meados do 

século XIX e consiste na combinação do concreto com uma armadura de aço. A 

vantagem do método está justamente na reunião da propriedade de resistência à tração 

do aço com a resistência à compressão do concreto, que permite vencer grandes vãos e 

alcançar alturas extraordinárias, além disso, o concreto é um material plástico, 

moldável, ao qual é possível impor os mais variados formatos (SANTOS, 2006). 

Para concreto moldado in loco, o método de execução é feito com diversos elementos 

sendo moldados e concretados no local onde irão trabalhar, e para isso, além de fôrmas, 

deverá haver um sistema de escoramento adequado ao tempo associado para espera de 

ganho de resistência do concreto. 

Conforme ilustrado na figura 1, uma construção em concreto armado moldada in loco 

pode ser constituída por inúmeras peças tais como estacas, blocos que respondem pela 
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transmissão da carga ao terreno e por pilares, vigas e lajes que suportam as cargas da 

edificação e a transmitem às estacas e blocos. 

 

Figura 1 - Esquema estrutural em concreto armado. FONTE: (SPOHR, 2008) 

 

Em Barros e Melhado (2006), encontram- se basicamente os seguintes passos para a 

produção da estrutura: 

a) Montagem das formas e armaduras dos pilares; 

b) Montagem das formas de vigas e lajes; 

c) Concretagem dos pilares; 

d) Montagem da armadura de vigas e lajes; 

e) Concretagem de vigas e lajes; 

f) Desforma 

A figura 2 apresenta o fluxograma esquemático com a síntese do esquema construtivo 

de edificações mediante a utilização do concreto armado moldado in loco. 

 

Figura 2 - Esquema de preparação de concreto armado. FONTE: (BARROS; MELHADO, 2006) 
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É fácil perceber que uma estrutura de concreto armado, depois de pronta, deve pesar 

algumas toneladas, e que, portanto, se não houver equipamento adequado é impossível 

produzi-la de uma só vez. Tem-se, então, de executá-la por partes, ou seja, 

confeccionando pequenas quantidades de concreto, transportando-as aos poucos e 

depositando-as nas fôrmas, já preparadas e com armaduras já posicionadas. 

(CARVALHO; FIGUEIREDO, 2004).  

Em nenhum país deste mundo modernizado a tecnologia do concreto armado foi tão 

predominante quanto no Brasil. Ele é o material estrutural absolutamente hegemônico 

nas construções das cidades brasileiras, sejam elas formais ou informais. (SANTOS, 

2006). 

Em função dessa hegemonia, mais detalhes sobre todo o processo de construção em 

concreto armado serão abordados ao longo trabalho, tais como detalhes que vão desde a 

definição do traço do concreto a ser utilizado até a etapa de lançamento do mesmo, 

buscando uma comparação com o sistema de construção de estruturas pré-fabricadas, 

que é o tema principal desta monografia. 

2.3.2. Alvenaria estrutural 

A alvenaria estrutural é um sistema construtivo em que se utilizam as paredes da 

construção para resistir às cargas, em substituição aos pilares e vigas utilizados nos 

sistemas de concreto armado, aço ou madeira (ROMAN et al, 1999).  

Segundo Franco (1992), a alvenaria estrutural é conceituada como um processo 

construtivo que se caracteriza pelo emprego de paredes de alvenaria e lajes enrijecidas, 

como principal estrutura de suporte dos edifícios, dimensionadas segundo métodos de 

cálculo racionais e de confiabilidade determinável. Nesse processo construtivo as 

paredes constituem-se ao mesmo tempo nos subsistemas de estrutura e vedação. 

De acordo com Prudencio Jr. et al. (2003), neste sistema as paredes funcionam como 

elementos portantes e transferem as cargas diretamente para as fundacões ou para a 

estrutura de transição.  

Por cumprir as funções de estrutura e vedação ao mesmo tempo, não é possível, nesse 

sistema, danificar ou modificar as paredes estruturais sem a verificação do projetista, no 

entanto, pode-se prever as paredes que tem mais probabilidade de serem alteradas e 
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considera-las não portantes para efeito de calculo. Por essa razão, é importante que os 

moradores sejam devidamente informados e esclarecidos sobre essa questão. 

Segundo Prudencio Jr. et al. (2003), como os componentes básicos da alvenaria, os 

blocos, possuem dimensões padronizadas, sendo possível utilizar a modulação da 

edificação, evitando desperdício de tempo e de materiais. Assim, estes autores afirmam 

que, antes de iniciar o projeto da alvenaria estrutural, é preciso definir a família de 

blocos que será utilizada e a espessura desses blocos, lembrando-se de definir também 

os elementos especiais pertencentes a família escolhida, tais como: os blocos canaletas, 

os blocos tipo “J” e os blocos compensadores. Tais blocos e suas famílias encontram-se 

representados na figura 3. 

 

Figura 3 - família de blocos estruturais para atender as necessidades das obras. FONTE: (MANZIONE, 2004) 

Para Roman et al. (1999) as paredes estruturais devem apresentar as seguintes funções:  

a) Resistir às cargas verticais;  

b) Resistir às cargas de vento; 
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c) Resistir à impactos e cargas de ocupação; 

d) Isolar acústica e termicamente os ambientes;  

e) Prover estanqueidade à água da chuva e do ar;  

f) Apresentar bom desempenho a ação do fogo. 

 

Segundo Manzione (2004) dentre as vantagens da utilização da alvenaria estrutural 

pode-se citar:  

a) Redução do tempo de execução; 

b) Facilidade de aplicação da técnica da coordenação modular; 

c) Redução de custos; 

d) Eliminação de fôrmas de madeira;  

e) Redução da espessura de revestimentos. 

Roman et al. (1999) afirmam que a coordenação modular pode representar acréscimos 

de produtividade de cerca de 10% quando realizada tanto na vertical quanto na 

horizontal. Tal modulação é representada no projeto através da paginação, ou seja, do 

detalhamento de cada parede, na qual são mostradas a localização dos vãos de janelas e 

portas, dos eletrodutos e caixas de passagem. Ramalho e Corrêa (2003) reforçam que se 

as dimensões de uma edificação não forem moduladas, como os blocos não devem ser 

cortados, os enchimentos resultantes certamente levarão a um custo maior e uma 

racionalidade menor para a obra em questão. 

O sistema também apresenta uma redução no desperdício de materiais. Cabe ressaltar 

que, maior será essa redução quanto melhor for a coordenação de projetos, a fim de 

minimizar improvisos (COÊLHO, 1998). Pode-se citar, ainda, a redução do número de 

profissionais como ferreiros e carpinteiros. (RAMALHO; CORRÊA, 2003) 

Ramalho e Correa (2003) afirma também que a alvenaria estrutural é adequada a 

edifícios de no máximo 15 a 16 pavimentos. Para estruturas com um número de 

pavimentos acima deste limite, a resistência à compressão dos blocos em geral não 

permite que a obra seja executada sem um esquema de grauteamento generalizado, o 

que prejudica e muito a economia. 

Na parte social, quando se trabalha com obras de padrão elevado, um dos grandes 

entraves é adaptar o layout para criar possibilidades de mudança. Como as paredes 

funcionam como vedação e estrutura não se podem derrubá-las para, por exemplo, unir 
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a sala com um quarto. No entanto, muitos estão revendo esse conceito e, acreditam, há 

um mercado que aceita essas restrições em troca de outros benefícios, como o preço 

(ANTUNES, 2009). 

Parsekian (2010) reforça a ideia de que este sistema construtivo é usualmente indicado 

quando não há previsão de alterações na arquitetura (paredes não removíveis) e em caso 

de vãos médios moderados de cerca de 4 a 5 metros. 

Ramalho e Correa (2003) diz também, que para edifícios comerciais, é desaconselhável 

o uso indiscriminado de alvenaria estrutural, pois nesses ambientes é muito usual a 

necessidade de rearranjos das paredes internas, sendo que o uso de alvenarias estruturais 

para esses casos faria a flexibilidade deixar de existir. Pode-se inclusive considerar que 

com o tempo, os proprietários realizem mudanças sem estarem conscientes do risco que 

correm. 

2.3.3. Estrutura metálica 

A construção civil é o mais importante setor consumidor de aço no mundo. Accetti 

(1998) afirma que graças aos continuados avanços tecnológicos da siderurgia, que 

desenvolve produtos com a qualidade indispensável requerida por projetistas e pelas 

crescentes exigências do mercado, por toda parte expande-se o consumo de aço na 

construção. Esse cenário pode ser caracterizado para os dias de hoje, visto que o 

fenômeno se repete no Brasil, mas em iniciativas isoladas que não propiciam a 

utilização plena das sinergias existentes. Isso se deve ao fato de poucas empresas serem 

capazes de arcar com iniciativas do gênero, e com experiência para criar parcerias de 

longo prazo com os clientes. Falta também tradição cultural nas respectivas cadeias 

produtivas para um trabalho conjunto  

Segundo Romano (2003), uma vez adotado o sistema estrutural metálico, deverá ser 

elaborado o projeto estrutural mostrando todas as indicações para locação dos insertos, 

chumbadores e cargas, plantas e elevações, desenhos unifilares com representação 

esquemática dos perfis componentes e seu posicionamento, detalhes típicos de ligações 

com indicações dos esforços a serem transmitidos, detalhes típicos de interfaces e 

interferências com outros componentes de obra, cortes e detalhes executivos dos 

chumbadores e insertos, lista preliminar de materiais por tipo de material e por conjunto 

estrutural. 
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A figura 4 representa algumas das ligações entre elementos estruturais, tidas como um 

dos principais itens a serem detalhados em um projeto de estrutura metálica. O 

detalhamento, que ocorre após a especificação de toda a estrutura por engenheiro 

calculista, será o que definirá além das dimensões dos perfis, o tipo de ligação, 

estabilização da estrutura, posicionamento e dimensionamento de enrijecedores e 

elementos de contraventamento. (PORTAL METÁLICA, 2015).   

 

Figura 4 - Exemplos de ligações entre elementos estruturais metálicos. FONTE: (MARINGONI, 2011) 

Segundo Silva (2010) as estruturas de aço são formadas a partir da ligação de peças 

estruturais pré-fabricadas que possuem diversas formas: chapas, barras, perfis 

laminados, cabos, fios trefilados e outras. As ligações podem ser permanentes, 

utilizando rebite (em desuso) ou solda elétrica, ou podem ser desmontáveis, com o uso 

de parafusos e/ou pinos.   

O processo construtivo é formado basicamente por pilares e vigas metálicas com 

fechamento em alvenaria de bloco cerâmico e laje pré-moldada tipo treliçada. 

Inicialmente os pilares são fixados na base de concreto através de parafusos 

chumbadores e depois as vigas são montadas. As peças estruturais (pilares, vigas e 

escadas) chegam ao canteiro de obras prontas, furadas e com pintura de fundo. Toda a 

montagem é feita por meio de parafusos. A estrutura de cada edifício é montada em 

apenas sete dias. Uma vez montado todo o “esqueleto” de aço, é feita a parte de 

concretagem das lajes, deixando as instalações elétricas embutidas. O passo seguinte é 

executar o fechamento com alvenaria de bloco cerâmico. Os pilares de aço são 
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projetados de forma a simplificar e facilitar o “encaixe“ da alvenaria. Concluída a fase 

de montagem da estrutura, a obra segue o mesmo processo de acabamento da alvenaria 

convencional, ou seja, executa-se o revestimento das paredes, colocação de portas e 

janelas, instalações elétricas, hidráulicas, gás, etc. (SIMONSEN et al, 2013) 

Por utilizar peças pré-fabricadas, o processo construtivo de estruturas de aço possui 

diversas vantagens como: controle de qualidade preciso, execução rápida e limpa (sem 

desperdício de material) através de montagem e mão-de-obra especializada traduzindo 

em maior confiança, além de abrir possibilidades à arquitetura por possibilitar grandes 

espaços abertos devido ao seu desempenho estrutural.  

Os reconhecidos benefícios ambientais do aço são normalmente associados ao seu 

potencial de reciclagem. Atualmente o aço é produzido por meio de dois processos 

básicos – a partir de matérias-primas (minério de ferro, calcário e coque) em alto-forno 

ou a partir de sucata em forno elétrico de arco. Segundo GERVÁSIO (2008), cerca de 

60% do aço produzido atualmente é feito pelo primeiro processo, também conhecido 

por processo integrado. A produção do aço em alto-forno utiliza entre 25% a 35% de 

aço reciclado enquanto que na produção do aço em forno de arco elétrico é 

aproximadamente de 95%. A produção em forno de arco elétrico é por conseqüência 

mais fácil e mais rápida. Em cada tonelada de aço reciclado são poupados 1.25 

toneladas de minério de ferro, 630 kg de carvão e 54 kg de calcário. 

Algumas desvantagens do aço são: custo unitário mais alto que outros materiais 

(dependendo do projeto, o tempo de execução reduzido pode compensar seu custo), há a 

necessidade de uma proteção especial contra a corrosão e incêndios e seu peso 

excessivo torna obrigatório o uso de máquinas de transporte de grande porte (mais 

caras) (Silva, 2010). 

Teixeira (2007) afirma que a construção metálica apresenta limitações, entendidas como 

fatores que atrasam a popularização do sistema construtivo em aço. Dentre elas, cita:  

a) Desembolso financeiro imediato e único para aquisição da estrutura; 

b) Falta de materiais complementares industrializados (vedações, por 

exemplo) ou fornecedores nacionais;  

c) Exigência de cuidados inerentes às movimentações diferentes dos 

componentes estruturais e vedação para que não gerem patologias; 
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d) Necessidade de maior qualificação das pessoas que trabalham com esta 

tecnologia;  

e) Patologias como corrosão, vibrações de piso, deslocamentos, etc; 

f) Necessidade de medidas adicionais de proteção para aumentar o tempo 

de resistência da estrutura metálica ao fogo;  

g) Preço elevado da estrutura, quando analisada de forma isolada; 

h) Cultura brasileira ainda extremamente voltada para o concreto armado o 

que gera resistência para novas tecnologias;  

i) Necessidade de criação de uma filosofia industrializada;  

j) Ensino ainda pouco aprofundado e específico sobre sistemas 

construtivos metálicos nas escolas de formação de arquitetos, 

engenheiros e projetistas, fazendo com que haja uma carência de 

profissionais especializados no mercado. 

 

2.3.4. Light steel framing 

O “Light Steel Framing” é um sistema construtivo estruturado em perfis de aço 

galvanizado formados a frio, projetados para suportar as cargas da edificação e trabalhar 

em conjunto com outros subsistemas industrializados, de forma a garantir os requisitos 

de funcionamento da edificação. É um sistema construtivo aberto – que permite a 

utilização de diversos materiais, flexível – pois não apresenta grandes restrições aos 

projetos, racionalizado – otimizando a utilização dos recursos e o gerenciamento das 

perdas, customizável – permitindo total controle dos gastos já na fase de projeto; além 

de durável e reciclável (JARDIM; CAMPOS, 2004). 

Produzido no parque siderúrgico brasileiro e integrado com outros componentes 

industrializados, o aço agora, empregado no sistema steel frame, substitui com 

vantagens técnicas, econômicas e ambientais, materiais como tijolos, madeiras, vigas e 

pilares de concreto; proporcionando um salto qualitativo no processo produtivo e 

posicionando a indústria nacional de construção civil de uma forma mais competitiva 

frente a um mercado globalizado (PORTAL METÁLICA, 2015).  

Em estudo realizado por Fiess et al. (2004) foi comprovado que 35% das manifestações 

patológicas observadas nos conjuntos habitacionais analisados, produzidos com 

sistemas construtivos tradicionais, estavam ligadas a falhas de projeto e outras 50% de 
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tais manifestações estariam relacionadas a falhas durante a execução. Isto atesta a 

segregação entre os processos projetuais e executivos, desprovidos de fundamentos 

gerenciais realmente impactantes. Assim, contribuindo para a melhora da qualidade da 

edificação, a adoção de sistemas industrializados, como o LSF, associada aos princípios 

da Construção Enxuta, viabilizada com maior eficácia durante a fase de projeto, pode 

promover níveis elevados de Racionalização Construtiva. 

A utilização do LSF demanda que os projetos passem a considerar o modo como a 

edificação será montada, assim, certas atividades de fluxo podem ser reduzidas 

expressivamente. Para isto, é fundamental que o estágio de projeto seja elaborado em 

consonância com todos os seus condicionantes (principalmente implicações construtivas 

durante a execução), pois sistemas industrializados são completamente incompatíveis 

com improvisações no canteiro de obras, de modo que as possíveis correções podem 

acarretar em grandes prejuízos (FREITAS; CRASTO, 2006). 

Apesar do steel frame e o Dry-Wall serem visualmente semelhantes, conceitualmente 

apresentam características bem distintas. O steel frame é a conformação do “esqueleto 

estrutural” composto por painéis em perfis leves, com espessuras nominais usualmente 

variando entre 0,80mm à 2,30mm e revestimento de 180g/m² para áreas não marinhas e 

275g/m² para áreas marinhas, em aço galvanizado, projetados para suportar todas as 

cargas da edificação. Já o Dry-Wall é um sistema de vedação, não estrutural, que utiliza 

aço galvanizado em sua sustentação, com espessura nominal de 0,50mm, com 

necessidade de revestimento de Zinco menor do que o steel frame (média mundial de 

120g/m²) e que necessita de uma estrutura externa ao sistema para suportar as cargas da 

edificação (JARDIM; CAMPOS, 2004). 

O conceito estrutural consiste em dividir as cargas em um maior número de elementos 

estruturais, sendo que cada um é projetado para receber uma pequena parcela de carga, 

o que possibilita a utilização de perfis conformados com chapas finas de aço. A 

modulação ou malha de distribuição destes perfis, usualmente, é de 400 mm ou 600 

mm, o que permite o controle de utilização e a minimização do desperdício dos 

materiais complementares industrializados, que estão enquadrados no módulo de 600 

mm, tais como: fechamentos em placas cimentícias, OSB (Oriented Strand Board) ou 

placas de gesso acartonado.  
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O sistema steel frame é composto basicamente por três tipos de subestruturas: os pisos 

estruturais, as paredes estruturais e o sistema de cobertura. Na figura 5 apresenta-se uma 

ilustração básica, de cada uma dessas subestruturas componentes do sistema, já 

detalhando alguns de seus elementos. 

 

Figura 5 - Subestruturas do sistema Steel Frame. FONTE:  (CBCA, 2016). 

A aplicação desse sistema permite a redução de custo através da otimização do tempo 

de fabricação e montagem da estrutura, pois permite a execução de diversas etapas 

concomitantemente, por exemplo, enquanto as fundações são executadas no canteiro de 

obra, os painéis das paredes são confeccionados em fábrica. Outra característica 

inerente ao sistema é a diminuição do carregamento na fundação, possibilitando um 

barateamento desta etapa devido ao baixo peso da estrutura metálica. (CBCA, 2016). 

A North American Steel Framing Alliance, Nasfa, destaca algumas vantagens do 

sistema LSF para o construtor, como: material mais leve que outros utilizados em 

estruturas; fácil seleção do material; paredes ortogonais; menos resíduos; possui grande 

precisão dimensional; materiais produzidos na indústria, ou seja, sem variações 

regionais. 

O LSF representa uma importante contribuição alternativa para a industrialização do 

setor de edificações, em contraposição ao sistema tradicional, que apesar de apresentar 

técnicas e tecnologias mais acessíveis aos profissionais, é caracterizado por haver 

grandes desperdícios de materiais, pela lentidão no processo de produção e por ser mais 

susceptível ao surgimento de manifestações patológicas durante o uso do produto. 
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2.3.5. Bubbledeck 

O conceito de lajes ocas não é recente, sendo o concreto um material que não trabalha 

bem sob tensões à tração. Assim houve alguns estudos para otimizar o uso do concreto, 

utilizando-o onde realmente estaria funcionando, suportando tensões de compressão.  

O sistema Bubbledeck, utilizado em obras em mais de trinta países, entre eles Grã-

Bretanha, Holanda e Dinamarca fez algumas incursões no Brasil em meados da década 

de 2000. O sistema consiste em esferas plásticas produzidas com polipropileno e são 

inseridas entre duas telas de aço para posterior concretagem. A execução de uma laje é 

feita basicamente em quatro etapas. Após a fabricação dos painéis na fábrica, se inicia a 

execução do escoramento a montagem dos elementos pré-moldados. Posteriormente é 

colocada a armação complementar e feita a concretagem final solidarizando toda laje. 

(LOUZAS, 2013). A figura 6 ilustra uma laje típica Bubbledeck com as esferas já 

distribuídas na estrutura. 

 

Figura 6 - O sistema Bubbledeck. FONTE: (BUBBLEDECK BRASIL) 

Segundo Freire (2008) a combinação das esferas plásticas com malha de aço permite o 

aumento de vão nas duas direções e acarreta as seguintes vantagens:  

a) liberdade de projetos, que podem ser adaptados em desenhos 

irregulares;  

b) redução de peso próprio, acarretando menor carga na fundação;  

c) eliminação de vigas, que proporciona maior rapidez na execução de 

estrutura e alvenaria 

d) redução do consumo de concreto, fôrma e escoramento.  

O sistema Bubbledeck possui duas alternativas principais para sua utilização 

(BUBBLECK BRASIL): 
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a) Módulos da tecnologia BubbleDeck: As esferas são posicionadas em 

gaiolas metálicas formando módulos que são posicionados sobre formas 

convencionais de madeira, armaduras adicionais são inseridas e a 

concretagem é executada em dois estágios. Esse tipo de laje é ideal para 

pisos térreos, obras de reforma ou em casos de acesso complicado, pois 

os módulos BubbleDeck podem ser transportados e posicionados 

manualmente. 

b) Pré-lajes: Uma camada de 6cm de espessura é concretada fixando o 

módulo BubbleDeck composto pelas armaduras superior e inferior e as 

esferas plásticas. Os elementos são posicionados sobre escoramentos 

provisórios, as armaduras adicionais são posicionadas e a segunda etapa 

de concretagem é executada. É o tipo mais comum de 

laje BubbleDeck e necessita de um guindaste móvel para 

posicionamento dos elementos pré-moldados devido ao seu peso. 

Segundo a Braskem, quando se trata de economia de insumos, o sistema economiza, em 

geral, até 35% de concreto. A título de exemplo, uma laje BubbleDeck de 280 mm de 

espessura reduz o consumo de 0,09 m³ de concreto por m² de laje, que corresponde a 

aproximadamente 216 kg do material. Desta forma, ao utilizar o Bubbledeck pode-se 

deixar de emitir até 23,5 kg de CO² equivalente por m² de laje. Com o uso das esferas 

não há necessidade de utilização de vigas e o número de pilares é reduzido, permitindo 

vãos maiores, estrutura ideal para grandes construções, como estacionamentos. O 

sistema também proporciona isolamento acústico e térmico e, em caso de incêndio, as 

esferas carbonizam sem emitir gases tóxicos.  

Outro ponto que chama atenção é uma redução dos impactos ambientais gerados por 

esse método executivo, o que lhe auxiliou a ganhar o Selo Verde, devido à redução de 

materiais empregados em uma mesma área gerando uma redução de emissão de gás 

carbônico na atmosfera por utilizar esferas plásticas, que podem ser geradas a partir de 

material reciclado, no lugar de concreto (BUBBLEDECK BRASIL). 

Dentro do contexto em que o mercado oferece limitações quanto a disponibilidade de 

mão de obra, principalmente especializada, relativa escassez de material e projetos cada 

vez mais ousados, é imprescindível confrontar os métodos convencionais usados 

atualmente fazendo, por exemplo, uma análise de viabilidade para a aplicação não só da 
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BubbleDeck, mas também de outros métodos construtivos que possam vir a diminuir 

custos e facilitar a execução dessas obras. 

2.3.6. Pré-Moldados / Pré-Fabricados  

A NBR 9062 (2006), que trata de estruturas pré-moldadas especificamente, traz 

algumas definições, diferenciando os tipos de estruturas. Os itens 3.5 e 3.6 da citada 

norma esclarecem e definem, respectivamente, elementos pré-moldados e elementos 

pré-fabricados de forma distinta. Segundo a citada norma elemento pré-moldado 

corresponde ao elemento que é executado fora do local de utilização definitiva na 

estrutura, com controle de qualidade, conforme especificado. 

Os elementos produzidos em condições menos rigorosas de controle 

de qualidade e classificados como pré- moldados devem ser 

inspecionados individualmente ou por lotes, através de inspetores do 

próprio construtor, da fiscalização do proprietário ou de organizações 

especializadas, dispensando-se a existência de laboratório e demais 

instalações congêneres próprias. 

Elemento pré-fabricado, segundo a NBR 9062 (2006), corresponde ao elemento pré-

moldado, executado industrialmente, mesmo em instalações temporárias em canteiros 

de obra, sob condições rigorosas de controle de qualidade, conforme especificado na 

mesma. 

Os elementos produzidos em usina ou instalações analogamente 

adequadas aos recursos para produção e que disponham de pessoal, 

organização de laboratório e demais instalações permanentes para o 

controle de qualidade, devidamente inspecionada pela fiscalização do 

proprietário, recebem a classificação de pré-fabricados, desde que 

sejam atendidos os requisitos de 12.2.1 a 12.2.3 da referida norma. 

O item 12.2.1. da NBR 9062 define que a produção deve atender ao disposto:  

Na execução de elementos pré-fabricados, os encarregados da 

produção e do controle de qualidade devem estar de posse de manuais 

técnicos, cuidadosamente preparados pela direção da empresa 

responsável pelos trabalhos, que apresentem de forma clara e precisa, 

pelo menos, as especificações e procedimentos seguintes: a) formas, 

montagem, desmontagem, limpeza e cuidados; b) armadura, diâmetro 
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dos pinos para dobramento das barras, manuseio, transporte, 

armazenamento, estado superficial, limpeza e cuidados; c) concreto, 

dosagem, amassamento, consistência, descarga da betoneira, 

transporte, lançamento e adensamento; d) protensão, forças iniciais e 

finais, medidas das for- ças e alongamentos, manuseio, transporte, 

armazenamento, estado superficial, limpeza e cuidados com fios, 

barras ou cabos de protensão; e) liberação da armadura pré-tracionada, 

método de liberação da armadura de seus apoios independentes e de 

seccionamento da armadura exposta entre elementos dispostos em 

linha, no caso de pistas de protensão na produção de elementos de 

concreto pré-fabricados por pré-tração, cuidados e segurança contra 

acidentes; f) manuseio e armazenamento dos elementos, utilização de 

cabos, balancins ou outros meios para suspensão dos elementos, 

pontos de apoio, métodos de empilhamento, cuidados e segurança 

contra acidentes; g) tolerâncias, tolerâncias dimensionais e em relação 

a defeitos aparentes das formas e da armadura, tolerâncias quanto à 

variação da consistência e defeitos aparentes do concreto fresco, 

tolerâncias quanto à discrepância entre a medida do alongamento e da 

força aplicada à armadura protendida, tolerância em relação às 

resistências efetivas do concreto, tolerâncias de abertura de fissuras, 

tolerâncias dimensionais e em relação a defeitos aparentes dos 

elementos pré-fabricados acabados. 

O item 12.2.2 da referida norma diz que os elementos devem ser identificados 

individualmente e, quando conveniente, por lotes de produção. Já o item 12.2.3 da 

mesma define que a inspeção das etapas de produção compreende pelo menos a 

confecção da armadura, as formas, o amassamento e lançamento do concreto, o 

armazenamento, o transporte e a montagem; deve ser registrada por escrito em 

documento próprio onde constem claramente indicados a identificação da peça, a data 

de fabricação, o tipo de aço e de concreto utilizados e as assinaturas dos inspetores 

responsáveis pela liberação de cada etapa de produção devidamente controlada. 

Acker (apud FERREIRA, 2003) considera que todas as vantagens do concreto pré-

moldado serão potencializadas se a estrutura for concebida de acordo com uma filosofia 

especifica do projeto. Os projetistas devem considerar possibilidades, as restrições e as 

vantagens do concreto pré-moldado, produção, transporte e montagem, antes de 

finalizar um projeto estrutural.  
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Os elementos de fundação para estruturas pré-moldadas diferem do modelo 

convencional, pois no caso de estruturas moldadas in loco, os pilares são engastados no 

bloco de fundação, o que não ocorre nas pré-moldadas. Jaguaribe (2005) nos fala que 

existem basicamente quatro tipos de ligações entre o pilar e a fundação, que são: 

a) Cálice;  

b) Chapa de base;  

c) Emenda de armadura com bainha e graute;  

d) Emenda de armadura saliente e concretagem posterior  

Essas ligações citadas são representadas pela Figura 7.  

 

 

Figura 7 - Tipos de Ligações entre o pilar e a fundação. FONTE: (Adaptado por CANHA, 2004). 

Jaguaribe (2005) define a ligação pilar-fundação do tipo cálice, como sendo realizada 

embutindo-se um trecho do pilar – chamado de comprimento de embutimento – em uma 

abertura do elemento de fundação, de modos que estes elementos se encaixem. Após a 

colocação do pilar a ligação é efetivada preenchendo-se os espaços vazios com graute. 

Ramalho e Correa (2003) afirmam também que o graute é um concreto com agregados 

de pequena dimensão e relativamente fluído, eventualmente necessário para o 

preenchimento de vazios. Jaguaribe (2005) cita ainda as principais vantagens do cálice 

de fundação, em relação aos outros tipos, sendo eles: 

a) Rapidez na etapa de montagem dos pilares;  

b) Facilidade nos ajustes dos desvios de execução;  

c) Não exige maior cuidado com agentes corrosivos, pois não apresenta 

armaduras expostas.  
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Segundo Melo (2004) os pilares são as peças mais complexas e com maior dificuldade 

de execução, tanto nas definições de projeto quanto na fábrica. Os detalhes, de modo 

geral, são incorporados no projeto individual dos pilares e por isso mesmo eles são as 

peças menos padronizadas do sistema do pré- fabricado. 

Ainda segundo o Melo (2004) as vigas são os elementos estruturais mais bem estudados 

dentro do cálculo estrutural. Ainda de acordo com o autor dentro de uma estrutura em 

pré-moldados, as vigas devem ter a maior repetitividade possível, ou seja, devem ser 

projetadas com a máxima racionalidade e facilidade de execução. O projeto deve 

direcionar os detalhes fora de padrão para os pilares, onde serão feitos os ajustes. Este 

conceito é fundamental, por exemplo, nas obras que apresentam angulações diferentes 

de 90º. 

De acordo com El Debs (2000), as lajes pré-moldadas de uso mais comum no Brasil são 

as lajes alveolares. A laje alveolar é um elemento em geral protendido, de seção 

transversal com altura constante. É uma seção com vazios longitudinais (alvéolos) 

separados por nervuras verticais (EUROPEAN COMMITTEE FOR 

STANDARDIZATION, 2004).  

As lajes alveolares têm seus elementos definidos pela norma europeia, European 

committee for standardization, (2004) como:  

a) Alvéolo são os furos longitudinais, distribuídos de maneira uniforme, 

com a finalidade de reduzir o peso próprio do elemento. 

b) Nervura é região de concreto entre os alvéolos ou na borda lateral da 

laje. A visualização e entendimentos destes elementos são possíveis 

através da Figura 8. 

 

Figura 8 - Elementos da laje alveolar (EUROPE COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, 2004) 



27 
 

2.4. Panorama atual 

Segundo CBIC (2016), o PIB da Construção Civil registrou, em 2015, a maior queda 

dos últimos 12 anos. Diante de um cenário marcado por deterioração fiscal, incertezas 

políticas, baixo patamar de confiança, queda na produção, recessão econômica, 

desemprego elevado e crescente e inflação superior ao teto da meta (estagflação), a 

Construção Civil, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), registrou queda de 7,1% em seu Produto Interno Bruto 

(PIB), conforme ilustrado na figura 9. É a segunda queda consecutiva na produção da 

Construção Civil no Brasil e mais expressiva desde 2003 (-8,9%). Em 2014 o setor já 

havia registrado redução de 0,9% em suas atividades. Assim, no biênio 2014-2015 o 

segmento, essencial para o desenvolvimento do País, registrou queda de 8,43%. 

 

Figura 9 - Contas Nacionais trimestrais - 1º trimestre / 2016. FONTE: (CBIC, 2016) 

Em 2015 a economia brasileira, de acordo com o IBGE, apresentou redução de 3,8% em 

seu PIB, a maior registrada na nova série histórica do indicador, iniciada em 1996. 

Considerando a série anterior o resultado do ano passado foi o pior dos últimos 25 anos. 

Somente em 1990 observou-se queda mais acentuada: -4,3%. Deve-se lembrar de que 

naquele ano o País passou por um grande confisco do Governo Collor, com a 

justificativa de enfrentar uma inflação superior a 1.600% ao ano. (CBIC, 2016) 

De acordo com sondagem da Fundação Getulio Vargas, em parceria com o Sindicato da 

Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP), a perspectiva de 

desempenho das empresas da construção atingiu o menor nível em quase 16 anos. 

O resultado apresentado em junho de 2015 representa uma baixa de 3,2%, na 

comparação com levantamento realizado em fevereiro do mesmo ano , e um recuo de 

http://www.exame.com.br/topicos/empresas
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19,7% no acumulado de 12 meses. De acordo com o Sinduscon-SP, os resultados 

refletem o agravamento das expectativas dos empresários da construção diante da crise 

econômica nos primeiros meses do ano. 

"As empresas vivenciaram um período de crescimento forte no 

setor até 2013 e muitas investiram com a perspectiva que o 

desenvolvimento fosse mais sustentado. O cenário no curto 

prazo está deteriorado. Soma-se a isso a forte restrição ao 

crédito e o aumento da inflação, dos juros e do desemprego". 

(NETO, 2015) 

O crescimento da construção civil nas últimas décadas, mesmo em um cenário atual de 

incertezas, teve impactos bastante positivos para o setor. Como consequência, surgiram 

também novos desafios. Entre eles está a produtividade, ou seja, atingir o objetivo de 

produzir mais e melhor a partir de vários recursos, promovendo condições para 

investimentos em processos produtivos, qualificação de mão de obra e máquinas. O 

Brasil caminha a passos lentos nesse processo se comparado a alguns países, 

apresentando um crescimento de 20,6% entre 2003 e 2013, mas a partir de uma base 

baixa, segundo estudo promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do 

Estado de São Paulo (SindusCon-SP) 

O índice passou de 18,1% em 2003 para 20,3% em 2013, alta de 20,6%. Apesar disso, 

está bem abaixo aos níveis de produtividade da economia brasileira e da maioria dos 

países estudados, conforme ilustrado na figura 10. 

 

Figura 10 - Evolução da produtividade na construção civil entre 2000 e 2013. FONTE (WIOD, elaboração FGV). 
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Em 2003, a produtividade setorial no Brasil era 32,5% inferior à média da economia do 

país. Esse diferencial se manteve até 2013, ainda que com oscilações, tendo chegado a 

31,7% em 2013. Já em relação à produtividade dos demais países, o Brasil possui a 

segunda menor taxa e apenas 20% do índice dos Estados Unidos. 

Apesar de estar à frente da China, o estudo revela que, se o ritmo de crescimento dos 

dois países se mantiver, a nação chinesa deve ultrapassar e brasileira até 2019, já que ela 

possui o índice impressionante de crescimento de 108,4% na década estudada, o que 

representa uma taxa anual de 7,62%. 

Estudo realizado pelo Departamento da Indústria da Construção da FIESP em 2016 

mostra ainda que a produtividade da mão de obra na construção civil brasileira não 

acompanhou o forte aumento da atividade do setor em anos recentes. Com isso, o Brasil 

se distanciou das nações mais desenvolvidas e também das economias emergentes, que 

alcançaram níveis maiores de produtividade. 

Neste cenário as organizações que investem em modelos de gestão estão tendo que se 

adaptar ao mercado e buscando apresentar resultados positivos, mesmo em um ano 

menos propício a negócios. O aumento da produtividade e qualidade no serviço é o 

caminho para que empresas do setor continuem crescendo mesmo diante do ritmo 

desaquecido da economia brasileira. Melhoras na gestão e investimento na equipe são 

algumas estratégias chave para ganhar em eficiência. Um planejamento bem estruturado 

e métodos de controle e mensuração de resultados podem ajudar a minimizar essa 

situação. 

Investir na diversificação dos diversos segmentos, na qualidade, gestão e na união de 

competências são alguns meios de ampliar o mercado e conquistar não só estabilidade, 

mas crescimento. Seguindo essa linha, a escolha do método construtivo a ser utilizado 

na construção tem se tornado uma etapa muito delicada de um projeto, de modo que 

pode refletir diretamente no retorno financeiro de uma empresa, seja pela sua qualidade, 

velocidade e custo de execução.  

Outro desafio do ramo no país é a inadequação às exigências de sustentabilidade, 

crescentes não só no Brasil como no mundo. A construção civil é uma das grandes 

responsáveis por emissão de carbono e gases estufa na atmosfera, fato já enfatizado até 

mesmo pela Organização das Nações Unidas (ONU). Dessa forma, adequar-se ao 
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contexto de desenvolvimento sustentável é imprescindível para o sucesso futuro do 

setor (IETEC, 2011).  

Nesse sentido, tem-se discutido a necessidade de modificações na indústria da 

construção civil, eliminando-se o estigma de permanência entre os setores mais 

atrasados na economia, com atividades artesanais e sem controle tecnológico, para 

comparação com os demais segmentos industriais, dotados de gestão e controle de todo 

o processo produtivo, buscando a qualidade e produtividade como meio de 

competitividade e sobrevivência. Com essa visão, empresas construtoras já vêm 

adotando políticas de planejamento dos processos, direcionadas a elaboração de 

orçamento detalhado versus tempo, adoção de métodos construtivos inovadores com 

equipamentos sofisticados, e qualidade para atender requisitos de norma e satisfação do 

cliente de obras muito mais complexas. Entretanto, todas essas motivações incorporam 

incertezas associadas ou riscos do cumprimento dos requisitos, afetando os resultados 

esperados, os quais podem gerar perdas ou ganhos (econômicos, ambientais, de 

segurança, imagem de mercado, entre outros). (SILVA; ALENCAR, 2013) 
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3.  Estruturas de concreto armado moldado in loco 

3.1. Histórico na construção civil 

O surgimento do cimento ocorreu no ano de 1824, quando o francês J. Aspadin 

inventou o cimento Portland. Em 1855, J. L. Lambot utilizou o cimento para a 

construção de um barco, e posteriormente, J. Monier em 1861 construiu vasos de flores, 

ambos utilizando argamassa com reforços de ferro, mas ainda sem a utilização de 

agregados graúdos. Em 1873, o americano W. E. Ward construiu uma casa em concreto 

armado, existente até os dias de hoje na cidade de New York. No ano de 1900 Koenen 

iniciou o desenvolvimento das teorias do concreto armado, 18 posteriormente, Morsch 

deu continuidade as suas teorias com base em numerosos ensaios. A partir disto, foram 

desenvolvidos ao longo de décadas estudos mais aprofundados do concreto armado, 

sendo que os conceitos fundamentais são validos até os dias atuais (CARVALHO; 

FIGUEIREDO, 2004).  

O uso do concreto armado no Brasil se desenvolveu no início do século XX. No Rio de 

Janeiro foi construída uma ponte com 9 metros de comprimento no ano de 1908. O 

edifício A Noite com seus 22 andares, construído no ano de 1928 obteve por muitos 

anos o título de prédio mais alto do mundo utilizando concreto armado, este também 

situado na cidade de Rio de Janeiro. Entre os anos de 1955 e 1960, estruturas 

extremamente esbeltas e complexas foram construídas na capital do Brasil por autoria 

dos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa e do engenheiro Joaquim Cardoso, estas 

tiveram grande importância para o desenvolvimento mundial do concreto armado 

(CLÍMACO, 2008) 

No Brasil, assim como a maioria dos países europeus, utilizam-se as estruturas em 

concreto armado convencionais para suas edificações. As estruturas são projetadas para 

satisfazer a segurança e as exigências de estabilidade a que seriam solicitadas. Pode-se 

destacar também que o avanço tecnológico do concreto e os métodos de cálculo 

possibilitaram a execução de estruturas cada vez mais esbeltas e com dimensões 

reduzidas (FONSECA, 2007). 

3.2.  Método executivo 

A união do concreto e do aço concede a resistência necessária para resistir aos esforços 

de compressão e tração nos elementos estruturais. O aço tem por característica possuir 



32 
 

grande resistência à tração e o concreto a esforços de compressão, ambos atuam de 

forma conjunta por possuírem coeficientes de dilatação semelhantes, resistindo aos 

esforços que lhe forem aplicados (CLÍMACO, 2008).  

3.2.1. Principais constituintes do concreto 

3.2.1.1. Cimento 

O cimento Portland que conhecemos é composto por calcário, argila e gesso. Sua 

fabricação exige grandes e complexas instalações industriais, como um possante forno 

giratório que chega atingir temperaturas superiores a 1500ºC, assim como moinhos e 

peneiras. O calcário e a argila devidamente dosados e homogeneizados passam por um 

complexo processo de queima e resfriamento onde ocorre a clinquerização, originando o 

clínquer, que após ser moído recebe a adição de gesso, dando origem ao cimento. Seu 

aspecto é pulverulento e de cor acinzentada e ao ser combinado com água hidrata-se e 

produz o endurecimento da massa apresentando determinadas características e 

propriedades, que são determinadas em laboratório (Petrucci, 2005). Os tipos de 

cimento e suas nomenclaturas atuais são detalhados na tabela 1: 

Tabela 1 - Tipos de cimento Portland utilizados. FONTE (ABCP, 2014) 
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3.2.1.2. Agregados 

Os agregados possuem cerca de 70 % da composição do concreto e é considerado o 

material mais barato, são classificados quanto à origem em naturais e artificiais. Os de 

origem natural são aqueles encontrados na natureza, como areia de rios e pedregulhos, 

já os de origem artificial são os que passaram por algum processo para obter as 

características finais, como as pedras britadas originadas da trituração mecânica das 

rochas. Quanto as dimensões dos agregados, são classificados em miúdo como as areias 

e graúdo como as pedras ou britas, onde, o agregado é considerado miúdo, quando tem 

o diâmetro máximo, igual ou inferior a 4,8 mm, e o graúdo deve ter diâmetro máximo 

superior a 4,8 mm (BASTOS, 2006).  

As características dos agregados são de extrema importância para a tecnologia e um 

bom desempenho do concreto, elas derivam-se da composição mineralógica da rocha 

matriz, entre essas características incluem a porosidade, composição granulométrica, 

absorção de água, forma, textura, resistência e modulo de elasticidade. Para a dosagem 

do concreto é necessário obter a massa específica, composição granulométrica e teor de 

umidade com esses dados determinam as propriedades dos concretos no estado fresco. 

Existem partículas consideradas não sãs, que interferem na resistência e na aderência à 

pasta de cimento, neste caso, a ocorrência de materiais moles como torrões de argila, 

matéria orgânica, madeira e carvão diminuem a eficiência do material e são 

consideradas substâncias prejudiciais (VILASBOAS, 2004). 

3.2.1.3. Água 

As águas devem ser analisadas quando não se conheçam os antecedentes de sua 

utilização e no caso de haver dúvidas quanto ao seu desempenho. O emprego no 

amassamento do concreto deve ser utilizado águas limpas, de boa qualidade e potáveis, 

que é o indicado pela boa prática para que não ocorram problemas a curto e longo 

prazo. A presença de substâncias a cima do recomendado e impurezas, podem acarretar 

em patologias no concreto armado, como corrosões das armaduras, manchas, 

eflorescência superficiais, interferência na pega do concreto e na resistência. O uso de 

águas inadequadas na operação de cura dos concretos acarreta maiores problemas do 

que no amassamento, em virtude de sua maior ou menor renovação constante 

(VILASBOAS, 2004).  



34 
 

Para ocorrer às reações químicas do cimento e as chamadas reações de hidratação a 

água entra como principal agente na mistura, possibilitando esses acontecimentos, que 

irão garantir as propriedades de resistência e durabilidade do concreto. Tem também a 

função de melhorar o manuseio ou trabalhabilidade, lubrificando as demais partículas da 

mistura (BASTOS, 2006). 

3.2.1.4. Armadura 

Freire (2001) define armação como o conjunto de atividades relativas à preparação e 

posicionamento do aço dentro da estrutura e a armadura, também chamada de ferragem, 

é como a associação de diversas peças de aço, formando um conjunto para um 

determinado componente estrutural. 

Barros e Melhado (2006) destacam que a função principal das armaduras é absorver as 

tensões de tração e ajudar a aumentar a capacidade resistente das peças ou componentes 

que estão resistindo à compressão. 

O aço para armaduras de estruturas de concreto armado é tratado pela Norma NBR 7480 

(2007), intitulada “Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - 

Especificação”. Esta norma estabelece os requisitos exigidos para encomenda, 

fabricação e fornecimento de barras e fios de aço destinados a armaduras para estruturas 

de concreto armado, com ou sem revestimento superficial.  

A referida norma faz a seguinte definição: 

“Classificam-se como barras os produtos de diâmetro nominal 

6,3 mm ou superior, obtidos exclusivamente por laminação a 

quente sem processo posterior de deformação mecânica. 

Classificam-se como fios aqueles de diâmetro nominal 10,0 mm 

ou inferior, obtidos a partir de fio-máquina por trefilação ou 

laminação a frio.” 

De acordo com a NBR 7480 (ABNT, 2007), a tabela 2 representa as dimensões dos 

vergalhões de aço, seu peso em quilogramas por metro e sua área transversal, que são 

parâmetros estabelecidos para sua produção. 
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Tabela 2 - Armaduras para concreto armado com suas bitolas. FONTE (NBR 7480, 2007) 

 

Os defeitos devidos a erros de execução podem acarretar na fissuração dos elementos 

estruturais, na corrosão da armadura e destruição do concreto. Na maior parte dos casos, 

exercem um efeito indesejável sobre as condições resistentes dos elementos estruturais 

(VILASBOAS, 2004). 

3.2.2. Modo de preparo 

No Brasil, o concreto pode ser misturado pelos seguintes processos: processo manual 

para pequenas obras; concreto misturado em betoneiras da obra; concreto comprado de 

centrais de concreto e transportado em caminhões betoneiras (BOTELHO, 2006).  

O amassamento manual do concreto, a empregar-se excepcionalmente em pequenos 

volumes ou em obras de pouca importância, deverá ser realizado sobre um estrado ou 

superfície plana impermeável e resistente. Misturar-se-ão primeiramente, a seco, os 

agregados e o cimento, de maneira a obter-se cor uniforme; em seguida, adicionar-se-á 

aos poucos água necessária, prosseguindo-se a mistura até conseguir-se massa de 

aspecto uniforme. Não será permitido amassar-se, de cada vez, volume de concreto 

superior ao correspondente a 100 kg de cimento (BAUER, 20001).  

A mistura mecânica é feita em betoneiras. Não existem regras gerais para a ordem de 

carregamento dos materiais na betoneira, entretanto, é aconselhada uma sequência, 

onde, coloca-se primeiramente uma parte da água e os demais materiais vêm seguindo 
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uma ordem (brita, cimento, areia e o restante da água). Pode-se adotar, também, a 

sequência, na qual, se coloca a brita, metade da água, areia, cimento e o restante da 

água. Essa segunda sequência é indicada para as betoneiras de 360 litros (as mais 

usadas) e quando a dosagem for feita para um volume de 20 litros de cimento (SOUZA 

JÚNIOR, 2004).  

O concreto dosado em central é particularmente útil em canteiros congestionados ou em 

construções rodoviárias onde se dispõe de pouco espaço para uma instalação de 

concreto e para estocagem de agregados. A maior vantagem própria do concreto pré-

misturado é a de ser preparado com melhores condições de controle do que 

normalmente seria possível, a não ser em grandes obras (NEVILLE, 1997). 

3.2.3. Preparo das formas 

As fôrmas são as estruturas provisórias, geralmente de madeira, são destinadas a dar 

forma e suporte aos elementos de concreto até a sua solidificação. Além da madeira, que 

pode ser reutilizada várias vezes, têm sido difundidos, ultimamente, o uso de fôrmas 

metálicas e mistas, combinando elementos de madeira com peças metálicas, plásticos, 

papelão e pré-moldados (ZULIAN; DONÁ, 2014). A figura 11 mostra um exemplo de 

forma de madeira para execução de um pilar. 

 

Figura 11 - Exemplo de forma para pilar. FONTE (ZULIAN; DONÁ, 2014) 

Antes do lançamento do concreto devem ser conferidas as medidas e a posição das 

fôrmas, para garantir que a geometria da estrutura corresponda ao projeto. Para paredes 

de concreto armado, o emprego de fôrmas de até um metro de altura, proporciona 
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melhores resultados quanto a deformações ocasionadas pela pressão interna do 

concreto, sendo ideal para estruturas de concreto aparente.  

O interior das fôrmas deve estar limpo e as juntas vedadas, para evitar a fuga da nata de 

cimento. Nas fôrmas de paredes, pilares ou vigas estreitas e altas, devem ser deixadas 

aberturas próximo ao fundo, para limpeza. Quanto às fôrmas absorventes, é preciso 

molhá-las até a saturação impedido que a água de hidratação do concreto seja perdida. 

Quando as superfícies das fôrmas precisarem de tratamento antiaderente para facilitar a 

desforma, ele deve ser feito antes da colocação da armadura. Os resíduos deixados pelo 

desmoldante deverão ser removidos de toda a superfície do concreto de forma não 

prejudicar a aplicação de revestimentos. 

Para a execução de fôrmas, segundo Zulian e Doná (2014), alguns cuidados devem ser 

levados em conta previamente a elaboração das fôrmas, como por exemplo: o 

recebimento e estocagem das peças brutas de madeira e dos compensados; a existência 

do projeto estrutural completo com a indicação das prumadas e embutidos das 

instalações prediais (água, esgoto, elétrica, telefone) e do projeto de fôrmas; e, 

preferencialmente, a existência de uma carpintaria (central de fôrmas) com todos os 

equipamentos e bancadas necessários. Além disso, devem-se seguir as seguintes 

condições:  

a) Obedecer criteriosamente à planta de fôrmas do projeto estrutural; 

b) Ser dimensionadas para resistir aos esforços (peso próprio das formas, 

armaduras, concreto, operários, equipamentos e vibrações devido ao 

adensamento); 

c) As fôrmas devem ser estanques, não permitindo a passagem de 

argamassa pelas frestas das tábuas; 

d) Devem ser executadas de modo a possibilitar o maior número possível 

de reutilizações, proporcionando economia no material e mão de obra. 

e) Nível;  

f) Caixas de luz e posição, caso de fôrmas de lajes.  

g) Previsão de passagem de tubulações hidráulicas, no caso de lajes.  

h) Prumo, no caso de fôrmas de pilares.  

i) Travamento das fôrmas, no caso de pilares 
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3.2.4. Transporte 

O transporte de concreto compreende o processo de se levar o material desde o seu local 

de mistura até as fôrmas. O concreto deve ser transportado do local do amassamento ou 

da boca de descarga do caminhão-betoneira até o local da concretagem num tempo 

compatível com as condições de lançamento. O meio utilizado para o transporte não 

deve acarretar desagregação dos componentes do concreto ou perda sensível de água, 

pasta ou argamassa por vazamento ou evaporação. O sistema de transporte deve, sempre 

que possível, permitir o lançamento direto do concreto nas fôrmas, evitando estocagens 

intermediárias; quando essas forem necessárias, devem ser tomadas todas as precauções 

para evitar a segregação do concreto, que consiste na separação dos materiais 

componentes e podem ocasionar o aparecimento de vazios no concreto, que o 

adensamento não conseguirá eliminar (FILHO, 2010). 

Durante o transporte realizado por meio de caminhão-betoneira, cuidados especiais 

devem ser tomados quanto ao estado de conservação das pás misturadoras, que pode 

comprometer a homogeneidade da mistura. Para o concreto produzido na obra, o 

transporte se dá por meio de carrinhos (ou jiricas). Nesses casos, a boa prática é buscar 

condições suaves de percurso. 

3.2.5. Lançamento 

É a operação de colocação do concreto nas fôrmas. Nessa etapa, deve-se também tomar 

cuidado com a segregação do concreto. Recomenda-se o preenchimento de todo o 

volume das formas, mesmo nos locais de difícil acesso, visando eliminar ao máximo o 

ar aprisionado nos processos de mistura, transporte e lançamento. A operação de 

lançamento deve ser contínua, de maneira que, uma vez iniciada, não sofra nenhuma 

interrupção, até que todo o volume previsto no plano de concretagem tenha sido 

completado. (FILHO, 2010) 

A ABNT NBR 14931 (2004) - Execução de Estruturas de Concreto – Procedimento, faz 

as seguintes recomendações: 

a) O concreto deve ser lançado e adensado de modo que toda a 

armadura, além dos componentes embutidos previstos no projeto, 

sejam adequadamente envolvidos na massa do concreto; 
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b) Em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do concreto 

após o início da pega. 

c) Concreto contaminado com solo ou com outros materiais não deve 

ser lançado na estrutura. 

d) O concreto deve ser lançado o mais próximo possível de sua 

posição definitiva, evitando-se a incrustação de argamassa nas 

paredes das fôrmas e nas armaduras; 

e) O concreto deve ser lançado com técnica que elimine ou reduza a 

segregação entre seus componentes, observando-se maiores 

cuidados quanto maiores forem a altura de lançamento e a 

densidade das armaduras. Estes cuidados devem ser majorados 

quando a altura de queda livre ultrapassar dois metros de altura, no 

caso de peças estreitas e altas, de modo a evitar a segregação e a 

falta de argamassa (como nos pés de pilares e nas juntas de 

concretagem de paredes). 

3.2.6. Adensamento 

O objetivo do adensamento do concreto lançado é torná-lo mais compacto, retirando o 

ar do material, incorporado nas fases de mistura, transporte e lançamento. O processo 

mais comum e simples é o adensamento manual, indicado para pequenos serviços e/ou 

obras de pequeno porte. É necessário promover o adensamento por meio de 

equipamentos de vibração. Em geral, são usados vibradores de imersão e de superfície 

para o acabamento (réguas vibratórias). O concreto deve ser adensado imediatamente 

após seu lançamento nas fôrmas, levando em conta que tanto a falta de vibração como o 

excesso pode causar sérios problemas para o concreto (ZULIAN; DONÁ, 2014). Os 

seguintes cuidados são importantes nesta fase da execução do concreto: 

a) Lançar o concreto em camadas de no máximo 50 cm (30 cm é o 

recomendável) ou em camadas compatíveis com o comprimento do 

vibrador de imersão; 

b) Aplicar o vibrador sempre na vertical; 

c) Vibrar o maior número possível de pontos da peça; 

d) Introduzir e retirar o vibrador lentamente, fazendo com que a 

cavidade deixada pela agulha se feche novamente; 
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e) Deixar o vibrador por 15 segundos, no máximo, num mesmo ponto 

(o excesso de vibração causará segregação do concreto); 

f) Fazer com que a agulha penetre 5 cm na camada já adensada; 

g) Evitar encostar o vibrador na armadura, pois isso acarretará 

problemas de aderência entre a barra e o concreto; 

h) Não aproximar muito a agulha das paredes da fôrma (máximo 10 

cm), para evitar danos na madeira e evitar bolhas de ar; 

3.2.7. Cura 

Segundo Bauer (2001), entende-se por “cura do concreto” um conjunto de medidas que 

têm por objetivo evitar a evaporação da água utilizada na mistura do concreto, a qual 

deverá reagir com o cimento, hidratando-o. Este processo favorece a resistência 

mecânica à ruptura e ao desgaste, impermeabilidade e resistência ao ataque de agentes 

agressivos. Outro fator importante a ser considerado é que a cura em água reduz a 

retração da peça na fase em que o concreto tem pouca resistência, fato este de 

fundamental importância, por evitar formação de fissuras de retração, que podem 

comprometer a impermeabilidade do concreto. 

Importante ressaltar que a quantidade de água necessária à hidratação do cimento e que 

mantenha uma boa trabalhabilidade da mistura precisa ser mantida no interior do 

concreto por meio do processo de cura, para que seja permitido o progresso da formação 

de gel no cimento presente no concreto, o que o torna cada vez mais resistente e 

impermeável (BAUER, 2001). Com relação ao tempo gasto na cura do concreto, Bauer 

(2001) diz ainda que quanto mais perfeita e mais demorada for a cura do concreto, tanto 

melhores serão as suas características. No entanto, na prática, é necessário conciliar os 

requisitos da qualidade com os da economia. Por isso, o período mínimo de cura que 

atende a ambos é, em média, de 7 a 10 dias. 

3.3. Vantagens 

Segundo Andolfato (2002), o concreto armado possui papel fundamental na construção 

civil, devido principalmente às seguintes vantagens: 

a) Facilidade e grande disponibilidade de aquisição dos materiais que o 

compõem (água, cimento e agregados);  

b) Boa durabilidade; 
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c) Materiais com custo relativamente baixo; 

d) Facilidade de adaptação às formas construtivas; 

e) Não necessita de mão de obra qualificada; 

f) Facilidade de execução, não necessitando de tecnologia avançada para a 

produção e construção; 

g) Elevada resistência a diversas ações, tais como, choque e vibrações, 

efeitos térmicos, atmosféricos e desgastes mecânicos; 

h) Apresenta um baixo custo de manutenção para as estruturas. 

Como vantagens das lajes maciças de concreto armado podem-se citar (SPOHR, 2008): 

a) A grande quantidade de vigas oferece à estrutura boa rigidez frente ao 

contraventamento; 

b) Por ser um sistema muito utilizado, a mão de obra já é bastante treinada. 

 

3.4.  Desvantagens 

Mesmo havendo diversas vantagens, o concreto armado apresenta algumas 

desvantagens que podem ser fundamentais para a escolha ou não de sua utilização em 

um projeto.  

3.4.1. Sistema de fôrmas 

Necessidade da utilização de fôrmas e de escoramento, os quais só devem ser retirados 

após o concreto alcançar a resistência esperada, exigindo mão de obra e materiais para 

sua execução. 

Segundo Freire (2001), o serviço de fôrmas também é extremamente significativo sob 

o ponto de vista econômico. Nos seus estudos, Freire verificou que a participação das 

fôrmas na composição do custo das estruturas de concreto armado de edificações de 

múltiplos pavimentos, varia entre 30% e 60%, demonstrando sua importância na 

execução das estruturas. 

3.4.2. Quantidade de mão-de-obra e materiais 

Um fator que pode pesar contra a escolha do sistema convencional diz respeito à 

quantidade de não de obra necessária em todo o processo. A execução de uma estrutura 

em concreto armado moldada in loco exige a execução prévia de diversas outras 
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pequenas tarefas como a execução das fôrmas já citadas, serviços de armação e os 

serviços de lançamento e adensamento do concreto, sendo que cada um desses serviços 

necessita de um profissional diferente.  

A execução de cada uma dessas tarefas demanda também uma área considerável para 

estoque dos materiais necessários à realização das mesmas. São necessários locais 

adequados para garantir a integridade de cada um desses elementos que serão 

posteriormente utilizados na execução da estrutura como o aço destinado à armação e às 

fôrmas, sejam elas de madeira ou de metal. 

3.4.3. Geração de resíduos 

O Concreto possui uma participação grande na geração de resíduos proveniente da 

construção civil no Brasil. O concreto armado moldado in loco como sendo o sistema 

estrutural mais utilizado no país acaba sendo o grande responsável pela geração desse 

tipo de resíduo, conforme demonstrado na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Composição média de Resíduos gerados pela construção civil no Brasil. FONTE ( SANTOS, 2009) 

3.4.4. Perdas 

Outra desvantagem do sistema estrutural em concreto armado moldado in loco diz 

respeito às perdas inerentes a esse processo. Segundo Fonseca et al. (2009) a perda do 

concreto está associada à variação dimensional dos elementos estruturais, muitas vezes 

induzidas pela má qualidade do sistema de fôrmas, resultante do mau dimensionamento 

ou do desgaste dos moldes ao longo da evolução dos pavimentos.  

A laje, dentre os elementos estruturais, representa a maior perda nesta função, devido ao 

volume do concreto envolvido e por ser susceptível à deformação. Deve-se salientar, 

ainda, que as lajes possuem a dimensão mais susceptível a erros de espessura do que as 

outras dimensões (comprimento e largura), o que faz com que pequenas sobrespessuras 
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representem variações volumétricas significativas. Além dessa perda na variação 

dimensional, há também perdas quanto a sobras ao final da concretagem, quando não 

prevista sua utilização em outros elementos estruturais. Ainda, em relação ao concreto 

bombeado, as perdas podem ser também originadas pelas sobras que ficam na tubulação 

da bomba no final da concretagem. 
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4. Estruturas de concreto armado pré-fabricadas 

4.1.  História dos elementos pré-fabricados 

O sistema pré-fabricado se identifica primeiramente com a história da industrialização, 

que por sua vez está relacionada com o período histórico da mecanização, ou seja, com 

a evolução das ferramentas e máquinas para produção de bens. De forma gradativa as 

atividades exercidas pelo homem com auxílio da máquina foram sendo substituídas por 

mecanismos, como aparelhos mecânicos ou eletrônicos, ou genericamente por 

automatismos (SERRA et al., 2005). 

Atualmente o desenvolvimento dos automatismos industriais de sistemas pré-fabricados 

está ligado não só aos processos de fabricações, mas também aos processos de 

transporte, de montagem, aos métodos de inspeção e controle, à criação de novos 

materiais e ao controle das consequências desses processos ao meio ambiente. 

A industrialização da construção civil, através da utilização de peças de concreto pré-

fabricadas, promoveu no Brasil e no mundo, um salto de qualidade nos canteiros de 

obras, pois através de componentes industrializados com alto controle ao longo de sua 

produção, com materiais de boa qualidade, fornecedores selecionados e mão-de-obra 

treinada e qualificada, as obras tornaram-se mais organizadas e seguras (SERRA et al., 

2005). 

Segundo Vasconcellos (2002), não se pode precisar a data em que começou a pré-

fabricação. O próprio nascimento do concreto armado ocorreu com a pré-fabricação de 

elementos, fora do local de seu uso. Sendo assim, pode-se afirmar que a pré-fabricação 

começou com a invenção do concreto armado. 

Salas (1988) considera a utilização dos pré-fabricados de concreto dividida nas três 

seguintes etapas:  

a) De 1950 a 1970 – período em que a falta de edificações ocasionadas pela 

devastação da guerra, houve a necessidade de se construir diversos 

edifícios, tanto habitacionais quanto escolares, hospitais e industriais. Os 

edifícios construídos nessa época eram compostos de elementos pré-

fabricados, cujos componentes eram procedentes do mesmo fornecedor, 

constituindo o que se convencionou de chamar de ciclo fechado de 

produção. Segundo Ferreira (2003), utilizando uma filosofia baseada nos 
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sistemas fechados, as realizações ocorridas no período do pós-guerra 

europeu na área de habitação criaram um estigma associando a 

construção pré-fabricada durante muitos anos à uniformidade, monotonia 

e rigidez na arquitetura, com flexibilidade "zero", onde a pré-fabricação 

com elementos “pesados” marcou o período. Além destas questões, as 

construções massivas, sem uma avaliação prévia de desempenho dos 

sistemas construtivos, ocasionaram o surgimento de muitas patologias. 

b) De 1970 a 1980 – Período em que ocorreram acidentes com alguns 

edifícios construídos com grandes painéis pré-fabricados. Esses acidentes 

provocaram, além de uma rejeição social a esse tipo de edifício, uma 

profunda revisão no conceito de utilização nos processos construtivos em 

grandes elementos pré-fabricados. Neste contexto teve o início do 

declínio dos sistemas pré-fabricados de ciclo fechado de produção. 

c) Pós 1980 – Esta etapa caracterizou-se, em primeiro lugar, pela demolição 

de grandes conjuntos habitacionais, justificada dentro de um quadro 

crítico, especialmente de rejeição social e deterioração funcional. Em 

segundo lugar, pela consolidação de uma pré-fabricação de ciclo aberto, 

à base de componentes compatíveis, de origens diversas. Segundo Bruna 

(1976), “a industrialização de componentes destinados ao mercado e não, 

exclusivamente, às necessidades de uma só empresa é conhecida como 

ciclo aberto”. 

Conforme Ferreira (2003), os sistemas pré-fabricados de “ciclos abertos” surgiram na 

Europa com a proposta para uma pré-fabricação de componentes padronizados, os quais 

poderiam ser associados com produtos de outros fabricantes, onde a modulação e a 

padronização de componentes fornecem a base para a compatibilidade entre os 

elementos e subsistemas. 

4.1.1. Pré-fabricados no Brasil 

Como o Brasil não sofreu devastações devido à Segunda Guerra Mundial, não sofreu as 

necessidades de construções em grande escala, como ocorrido na Europa. Desta forma, 

Vasconcelos (2002), afirma que a primeira grande obra onde se utilizou elementos pré-

fabricados no Brasil, refere-se ao hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. 
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A empresa construtora dinamarquesa Christiani-Nielsen, com sucursal no Brasil, 

executou em 1926 a obra completa do hipódromo, com diversas aplicações de 

elementos pré-fabricados, dentre eles, pode-se citar as estacas nas fundações e as cercas 

no perímetro da área reservada ao hipódromo. Nesta obra o canteiro de pré-fabricação 

teve de ser minuciosamente planejado para não alongar demasiadamente o tempo de 

construção. 

Em relação à pré-fabricação de edifícios de vários pavimentos, com estrutura reticulada, 

a primeira tentativa, segundo Vasconcelos (2002), parece ter sido a do Conjunto 

Residencial da Universidade de São Paulo - CRUSP da cidade universitária Armando 

Salles de Oliveira, em São Paulo. Trata-se do conjunto residencial da USP de 1964, 

constituído de doze prédios com doze pavimentos, projetados pela Fundo de Construção 

da Universidade de São Paulo – FUNDUSP, para abrigar estudantes de outras cidades 

que ingressaram nas faculdades da universidade. Durante a execução, a empresa 

responsável pela obra pré-fabricada executou um trabalho perfeito, mas teve que 

resolver inúmeros problemas decorrentes da falta de treinamento dos operários, que 

nunca haviam trabalhado antes num processo construtivo tão diferente. Nesta obra as 

peças foram fabricadas no canteiro de obra, onde existia espaço de sobra para a 

produção e armazenagem. Este foi um elemento altamente favorável, o que não 

acontece atualmente em obras situadas em centros populosos das cidades. 

Segundo a ABCI (1980), a preocupação com a racionalização, ou com a industrialização 

propriamente dita, aparece de forma sistemática apenas no início da década de 60, e que 

experiências anteriores foram esporádicas e constituíram eventos atípicos e sem 

continuidade. Nesta época, premidos por um mercado em expansão, foram feitas, de 

forma não sistemática, algumas experiências com componentes pré-fabricados leves, 

podendo ser citados os painéis artesanais de concreto de Carlos Milan, os painéis de 

fibrocimento e os aglomerados de raspas de madeira. 

4.2. Sistemas Estruturais pré-fabricados 

Considerando a indústria de pré-fabricados, existe aparentemente um grande número de 

sistemas e soluções técnicas para essas construções. Entretanto, todos estes fazem parte 

de um número limitado de sistemas estruturais básicos, onde os princípios do projeto 

são semelhantes.  
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Acker (apud FERREIRA, 2003) define os tipos mais comuns de sistemas estruturais de 

concreto pré-moldados como: 

a) Estruturas aporticadas, consistindo de pilares e vigas de fechamento, 

que são utilizadas para construções industriais, armazéns, construções 

comerciais, etc.  

b) Estruturas em esqueleto, consistindo de pilares, vigas e lajes, para 

edificações de alturas médias e baixas, e com um número pequeno de 

paredes de contraventamento para estruturas altas. As estruturas em 

esqueletos são utilizadas principalmente para construções de escritórios, 

escolas, hospitais, estacionamentos. Corresponde ao sistema estrutural 

que será abordado no presente trabalho. 

c) Estruturas em painéis estruturais, consistindo de componentes de 

painéis portantes verticais e de painéis de lajes, as quais são usadas 

extensivamente para a construção de casas e apartamentos, hotéis, 

escolas, etc. 

d) Estruturas para pisos, consistindo de vários tipos de elementos de laje 

montados para formar uma estrutura do piso capaz de distribuir a carga 

concentrada e transferir as forças horizontais para os sistemas de 

contraventamento. Os pisos pré-moldados são muito usados em 

conjunto com todos os tipos de sistemas construtivos e materiais. 

e) Sistemas para fachadas, consistindo de painéis maciços ou painéis 

sanduíche, com ou sem função estrutural. Apresentam-se em todos os 

tipos de formato e execuções, desde o simples fechamento até os mais 

requintados painéis em concreto arquitetônico para escritórios e 

fachadas importantes. 

f) Sistemas celulares, consistindo de células de concreto pré-moldado e, 

algumas vezes, utilizados para blocos de banheiros, cozinhas, garagens, 

etc.  

4.3. Projeto de estruturas pré-fabricadas de concreto 

De modo geral, as regras e processos de cálculo de um projeto de estrutura pré-

fabricada seguem os mesmos critérios de um projeto de estruturas moldadas no local. 

Alguns cuidados devem ser tomados na elaboração do projeto, dando ênfase aos 

detalhamentos e especificações minuciosas tais como folgas e ligações estruturais, pois 
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afinal esse sistema construtivo não permite ajustes nas dimensões de suas peças de 

última hora. Desta maneira fica claro que a execução dos projetos de estruturas pré-

fabricadas é mais trabalhosa, levando em conta todo o planejamento da construção e, 

considerando suas várias etapas de produção desde a execução de suas peças, o 

transporte e a montagem. 

Conforme Melo (2004): 

“As plantas gerais de montagem e os desenhos de obra são as 

únicas formas de comunicação entre o projetista e os executores 

da obra, e a responsabilidade de execução do projeto inclui a 

qualidade e a quantidade das informações contidas nos desenhos 

gerais.” 

4.3.1. Particularidades do projeto de estruturas pré-fabricadas 

Um projeto de estrutura pré-fabricada diferencia-se de um projeto de concreto moldado 

in loco somente quanto à análise estrutural, em razão da necessidade de considerar 

outras situações de cálculo (desmoldagem, transporte, armazenamento e montagem) 

além da situação final da estrutura e também em virtude das ligações entre os elementos 

pré-fabricados que constituem a estrutura. Cabe destacar que antes das ligações 

definitivas (montagem), os elementos devem ser verificados em virtude dessas situações 

transitórias. 

Por sua vez, El Debs (2000): 

“As ligações entre os elementos pré-fabricados constituem-se 

em uma das principais diferenças entre as estruturas formadas 

por elementos pré-fabricados e as estruturas de concreto 

moldado no local. A consideração das ligações no projeto das 

estruturas envolve sua análise e sua implicação no 

comportamento estrutural.” 

Podem-se destacar ainda dois tipos de ligações estruturais. As mais simples 

normalmente são as articulações que acarretam elementos mais solicitados à flexão e, as 

mais complexas de serem executadas, são as ligações rígidas, que possibilitam a 

transmissão de momentos fletores com comportamento bem próximo ao das estruturas 
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moldadas no local. Esta última pela dificuldade de execução reduz uma das principais 

vantagens da pré-fabricação que é a rapidez da construção.  

A concepção estrutural deve partir baseada nos aspectos construtivos estruturais. No 

caso dos pré-fabricados, muitas vezes os aspectos construtivos preponderam sobre os 

estruturais, com isso são privilegiadas as facilidades de manuseio e transporte dos 

elementos, e as facilidades de montagem com a execução das ligações definitivas. 

Como consequência do método executivo, nem sempre pode-se aplicar a concepção 

estrutural de uma estrutura moldada no local a uma estrutura pré-fabricada. 

4.4. Fabricação 

A execução dos elementos em fábrica, de um modo geral, resume-se em um conjunto de 

operações racionalizadas, que necessitam de um cuidadoso planejamento e um rigoroso 

controle de qualidade. 

A otimização dos processos de fabricação e o desenvolvimento de novas técnicas, são 

fatores a serem explorados quase que diariamente e que fazem a diferença na 

industrialização da matéria prima, juntamente com o layout da fábrica. 

Em relação ao porte das indústrias e aos valores dos investimentos, as fábricas podem 

ser classificadas em 4 (quatro) categorias: 

a) Fabrica de produção artesanal: É dotada de uma central de concreto 

simples, formas simples, cobertura na área da fabricação, pórtico 

rolante, corte de aço por guilhotina, adensamento por vibração de 

imersão e cura natural (por aspersão ou imersão). 

b) Fábrica de média mecanização: Deve ter dosagem de concreto por peso, 

áreas cobertas para corte e dobra do aço e fabricação dos elementos, 

silos de matéria-prima, cura térmica, laboratórios, pontes rolantes e 

instalações de ar comprimido. 

c) Fábrica de alta mecanização: Por ser de empresas com melhor poder 

aquisitivo, dispõe de classificação de agregados, distribuição de 

concreto semi-automática, oficinas para corte e dobra de aço com 

equipamentos de solda, laboratórios e alguns equipamentos do caso 

anterior. 
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d) Fábrica automatizada: Estas são praticamente raras, devido aos altos 

investimentos necessários. Caracterizam-se pela pouca mão de obra. 

Quando é realizado um investimento dessa grandeza, chega a ter 

comando à distância, circuito fechado de TV, além dos equipamentos 

mais sofisticados citados no caso anterior. 

4.4.1. Atividades envolvidas 

 
Segundo EL DEBS (2000), os elementos pré-fabricados, pode-se em linhas gerais, 

serem subdivididos em três fases de produção: atividades preliminares, execução e 

atividades posteriores, conforme Figura 12. 

 

 

Figura 12 - Fluxograma das etapas envolvidas na execução de pré-fabricados. FONTE (EL DEBS, 2000) 

As atividades preliminares podem ser divididas em duas fases, na primeira estão 

envolvidos serviços como preparação dos materiais, armazenamento de matéria-prima, 

dosagem e mistura do concreto e corte e dobra da armadura. Na segunda fase os 

serviços envolvidos são os de transporte da armadura e do concreto da usina até a fôrma 

a ser concretada, este último normalmente feito por meio mecânico. Na figura 13 

observa-se uma central de concreto em uma fábrica de pré-fabricados. 

 

Figura 13 - Central de concreto em fábrica de elementos pré-fabricados. FONTE (O Autor) 
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Na execução dos elementos, os serviços são de limpeza da fôrma, aplicação de 

desmoldante, colocação da armadura, colocação de peças complementares (inserts ou 

nichos), lançamento e adensamento do concreto, e eventuais acabamentos. Em seguida 

inicia-se o período de cura e no dia seguinte na maioria dos casos é feita a desmoldagem 

do elemento. Esta última atividade, quando for o caso, inclui a liberação da protensão. A 

ilustração da figura 14 mostra uma pista de moldagem de viga pré-fabricada. 

 

Figura 14 - Pista para moldagem de viga em fábrica. FONTE (O Autor) 

Após os serviços descritos, são realizadas as atividades posteriores, que envolvem o 

transporte interno dos elementos até as áreas de acabamentos, onde são realizados 

pequenos reparos e as inspeções de conformidade da peça. Em seguida os elementos são 

transportados até as áreas de estocagem onde permanecem fazendo a cura e aguardando 

o envio a obra. Na figura 15 é ilustrada a área de estocagem das peças concretadas após 

a desforma. 

 

Figura 15 - Área de estocagem dos elementos. FONTE (O Autor). 

4.4.2. Processos de execução de pré-fabricados 
 

Os processos de execução dos elementos podem ser enquadrados em três tipos: 

a) Execução com fôrma estacionária; 
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b) Execução com fôrma móvel (carrossel); 

c) Execução em pista de concretagem; 

No método de execução com fôrma estacionária, os trabalhos de execução dos 

elementos giram em torno da fôrma, que sempre estarão na mesma posição até o 

término das atividades.  

Já no método de execução com fôrma móvel, também conhecida como carrossel, os 

processos executivos são totalmente opostos ao método anterior. Nesse método são as 

fôrmas que se deslocam até as equipes de preparação que ficam locadas em diferentes 

pontos da fábrica. 

Esse ciclo pode ser mais bem ilustrado na Figura 16:  

 

Figura 16 - Ciclo de execução de pré-fabricados. FONTE (EL DEBS, 2000) 

Na execução em pista de concretagem, a produção dos elementos ocorre de maneira 

contínua, ou seja, os elementos são dispostos em uma linha de produção e são 

alimentados de forma sequencial. Este método de execução é geralmente empregado a 

peças protendidas, mediante a pista de protensão. 

Cabe destacar ainda que ocorrem situações que não se enquadram nos métodos 

anteriores como, por exemplo, um elemento que por sua forma arquitetônica deve ser 

executado em mais de uma etapa de concretagem.  

Fica a cargo da empresa o processo de fabricação dos elementos. Este por sua vez, 

depende de vários fatores como, produtividade desejada, investimentos e especialização 

da mão de obra da produção. 
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Os processos executivos que apresentam maiores ganhos na produtividade são com 

execução em pista de concretagem e execução com forma móvel (EL DEBS, 2000). A 

tabela 4 apresenta as vantagens desvantagens de se executar um elemento pré-fabricado 

em forma móvel se comparado com a execução em pista de concretagem. 

Tabela 4- Vantagens e desvantagens de execução com forma móvel comparada com pista de concretagem. FONTE 
(EL DEBS, 2000) 

 

4.4.3. Controle de qualidade e inspeção 

O controle de qualidade e a inspeção dos elementos após o término das etapas de 

produção, transporte e montagem, devem proceder de maneira a garantir o cumprimento 

do projeto e suas especificações. 

Na área de estocagem, os elementos devem ser separados por modelo de peças (colunas, 

vigas, lajes) e identificados individualmente, quando conveniente por lotes de produção. 

Deve ser registrada por escrito, a identificação de cada peça, data de fabricação, tipo de 

aço e de concreto utilizados além das assinaturas dos inspetores responsáveis pela 

produção do elemento. Para estes processos devem ser utilizadas as especificações e os 

métodos de ensaio das Normas Brasileiras pertinentes, NBR 9062 de 2006. 

4.4.4. Fôrmas 

Talvez estejamos falando do principal componente da industrialização, as fôrmas dos 

elementos são de fundamental importância no processo de fabricação, pois são elas que 

determinam a qualidade do produto e a produtividade do processo. 

Destas qualidades são necessárias: estabilidade volumétrica, possibilidade de 

reutilização, fácil manejo, apresentar pouca aderência com o concreto, fácil 

desmoldagem, estanqueidade, versatilidade e transportabilidade. 
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Normalmente, utiliza-se para a fabricação de fôrmas o aço, a madeira, concreto ou 

alvenaria e plástico reforçado com fibra de vidro. Os fatores que determinam a escolha 

do produto a ser utilizado para a confecção das fôrmas são: acabamento desejado, 

tolerância, dimensões das fôrmas e dos elementos, tipo de adensamento e cura e 

quantidade de reutilizações. Na tabela 5 são apresentadas as principais características 

das fôrmas executadas com os materiais citados. 

Tabela 5- Características das fôrmas em função do material utilizado. FONTE (EL DEBS, 2000). 

 

El Debs afirma também que os materiais comumente mais utilizados na confecção de 

fôrmas são aço e madeira respectivamente. As fôrmas que apresentam menor custo são 

as de madeira, porém apresentam um baixo número de reutilizações além de 

necessitarem de maior manutenção. Já as formas de aço podem ser reutilizadas mais 

vezes, mas são bem mais caras.  

A tabela 6 ilustra o número médio de reutilizações para os tipos de materiais citados. 

Tabela 6 - Estimativa do número de reutilização das fôrmas. FONTE (EL DEBS, 2000) 
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4.4.5. Armadura 

Os serviços de armação dos elementos pré-fabricados são basicamente os mesmos de 

uma estrutura moldada no local. Devido à produção em série e o fato das operações 

serem racionalizadas, necessitam de um local apropriado e devidamente equipado, fator 

este que reduz perdas e tempo de execução. 

Tendo em vista que faz parte de um processo de industrialização, as áreas de montagem 

da armadura, são dotadas de equipamentos para corte e dobra, com o menor ou maior 

grau de automatização. As empresas melhores estruturadas são dotadas de 

equipamentos para retificação de fios quando o fornecimento do aço é em bobina. 

4.4.6.  Armadura Protendida 

Nos casos onde as peças são executadas no sistema de protensão, geralmente utilizam-

se pistas de protensão para execução de vários elementos com blocos de reação 

independentes. A figura 17 ilustra um esquema de pista de protensão. 

 

 

Figura 17 - Esquema de pista de protensão com blocos independentes. EL DEBS (2000) 

Cabe salientar o emprego de armaduras pós-tração, mais utilizadas em vigas de pontes, 

solidarização de segmentos pré-fabricados e ligações entre os elementos no local de 

utilização. 

4.4.7.  Adensamento 

A pré-fabricação emprega equipamentos controlados por computador para o preparo do 

concreto. Aditivos e adições são empregados para conseguir os desempenhos mecânicos 

específicos, para cada classe de concreto. O lançamento e o adensamento do concreto 

são executados em locais fechados, com equipamentos otimizados. A relação 

água/cimento pode ser reduzida ao mínimo possível e o adensamento e cura são 

executadas em condições controladas (ACKER apud FERREIRA, 2003). 
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Acker (apud FERREIRA, 2003) afirma também que o concreto auto-adensado (auto-

adensável) é também uma solução nova e bastante promissora para o processo de pré-

fabricação. Enquanto que a alta resistência está enfocada na otimização do desempenho 

do produto (resistência e durabilidade), o concreto auto-adensado apresenta um impacto 

benéfico ao processo de produção, pois o mesmo não necessita de vibração e, por isso, 

apresenta muitas vantagens, tais como: menos barulho durante o processo de moldagem 

dos elementos pré-moldados; menor pressão nas formas; maior rapidez e facilidade no 

processo de moldagem, principalmente para seções delgadas e complicadas, gerando 

menos bolhas de ar na superfície da peça, sendo fácil de bombear. 

4.4.8. Desmoldagem 

O processo de desmoldagem depende diretamente do material utilizado na confecção da 

fôrma, da inclinação das nervuras e do desmoldante utilizado, que determina a aderência 

entre o concreto e a fôrma. 

A NBR 9062 (2006), Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado, item 

9.5.4. “Desmoldagem”, diz que o projeto e a execução das formas devem atender todas 

as condições para fácil desmoldagem, sem danificar os elementos concretados, como 

previsão de ângulos de saída, livre remoção das laterais e cantos chanfrados ou 

arredondados.  

Outro cuidado que deve ser tomado no processo de desmoldagem diz respeito à 

aderência das fôrmas utilizadas. O item 9.5.4.1. da NBR 9062 (2006) trata o assunto da 

seguinte forma: 

“No caso em que as superfícies das formas sejam tratadas com 

produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, 

esse tratamento deve ser feito antes da colocação da armadura. 

Os produtos empregados não devem exercer nenhuma ação 

química sobre o concreto fresco ou endurecido, nem devem 

deixar, na superfície deste, resíduos que sejam prejudiciais, ou 

possam dificultar a ligação do concreto lançado in situ ou 

aplicação de revestimento, quando for o caso. Os produtos 

antiaderentes não devem atingir a armadura; caso isto aconteça, 

as barras, fios ou cabos devem ser substituídos ou 

adequadamente limpos com solventes”.  
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A desmoldagem do elemento na fábrica é realizada através de dispositivos de içamento, 

com possibilidades de ocorrer à utilização de macacos hidráulicos ou a ar comprimido. 

4.4.9.  Dispositivos auxiliares para içamento 

Os elementos pré-fabricados estão sujeitos à movimentação desde a desmoldagem até a 

montagem. Portanto se faz necessário alguns equipamentos e dispositivos auxiliares 

para içamento. 

Segundo EL DEBS (2000), para movimentação dos elementos pré-moldados, são 

necessários equipamentos e dispositivos auxiliares, exceto nos casos de elementos 

muito pequenos, em que essa operação é realizada de forma manual. Os dispositivos 

auxiliares para manuseio dos elementos são necessários para o içamento. Estes 

dispositivos podem ser divididos em internos e externos. Os dispositivos internos, 

ilustrados na figura 18, podem ser dos seguintes tipos: laços ou chapas chumbados, 

orifícios, laços ou argolas rosqueadas posteriormente e dispositivos especiais. Os laços 

chumbados são os mais usados, porém tem de ser cortados posteriormente e suas pontas 

tratadas contra corrosão.  

 

Figura 18 - Dispositivos internos para manuseio. EL DEBS (2000) 

4.5. Transporte 

Considerando que os elementos são executados em fábrica, o transporte refere-se ao 

translado destes elementos da indústria ao local de montagem. 

De certo modo a posição de transporte das peças deve ser a mesma do armazenamento. 

Devem-se utilizar dispositivos de apoio como cavaletes, caibros ou vigotas, constituídos 

ou revestidos de material suficientemente macio para não danificar as peças. 
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Considerando que o transporte pode ser apenas feito através das rodovias, o 

deslocamento das peças deve ser feito por caminhões, carretas e carretas especiais. Os 

veículos mais usuais para transporte das peças são detalhados na figura 19. 

 

Figura 19 - Esquema de veículos para transporte dos elementos pré-fabricados. FONTE (EL DEBS (2000) 

As limitações que possam ocorrer nesta etapa são decorrentes dos gabaritos de 

transporte, o comprimento das peças, o peso dos elementos e principalmente a distância 

a percorrer. 

O principal problema em geral é a obediência aos gabaritos, onde se recomenda 

obedecer às limitações de 2,50m na largura e 4,50m na altura. Dimensões bem maiores 

podem ser, e são empregadas constantemente, mas devem ser verificadas as condições 

para tal, como consulta ao órgão e/ou concessionária responsável pelas vias de tráfego a 

serem percorridas, equipamentos e escoltas necessárias para garantir a segurança dos 

demais usuários da rodovia e principalmente a acessibilidade, uma vez que várias obras 

ficam impossibilitadas ao uso dos pré-fabricados de grande porte.  

Geralmente quando ocorre esta última condição existem duas soluções costumam ser 

tomadas. A primeira delas é diminuir o comprimento das peças e, consequentemente, 

alterar-se o projeto. A outra é a fabricação do elemento no canteiro de obras, sendo que 

neste caso ele deixa de ser um pré-fabricado e passa a ser um pré-moldado, nome este 

que conforme já definido anteriormente se dá a elementos executados in loco. 

O comprimento máximo mais usual para transporte de elementos pré-fabricados 

costuma de ser de até 30m, sendo este um valor de referência para as fábricas, embora 

em certos casos este valor chegue aos 40m ou mais, fazendo-se necessário o uso de 

carretas especiais.  
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4.5.1. Patologias decorrentes do transporte 

Algumas patologias podem ocorrer nos elementos nessa situação transitória no percurso 

da fábrica até o canteiro de obras. Podemos destacar alguns dos principais problemas 

devido a essa etapa: fissuração, impacto e queda, este último na maioria das situações 

compromete totalmente a qualidade do elemento. 

De acordo com a NBR 9062 (2006): 

“Os elementos dispostos em uma ou mais camadas devem ser 

devidamente escorados para impedir tombamentos e 

deslizamentos longitudinais e transversais durante as partidas, 

freadas e trânsito do veículo. A superfície de concreto deve ser 

protegida, para não ser danificada, nas regiões em contato com 

cabos, correntes ou outros dispositivos metálicos.” 

Recomenda-se também a proteção da superfície de concreto em contato com os cabos e 

correntes de travamento ou qualquer outro dispositivo auxiliar para que não haja dano à 

peça.  

4.6. Pilares 

As estruturas de concreto pré-moldado para múltiplos pavimentos são constituídas de 

elementos de vigas e pilares com diferentes formas e tamanhos, elementos de laje para 

piso, escadas, poços de elevador, etc.  

Os pilares de concreto pré-moldado são fabricados em várias formas e dimensões. A 

superfície de concreto é lisa e as bordas são chanfradas. 

Geralmente, os pilares requerem uma seção transversal mínima de 300 mm, não apenas 

por motivos de manuseio, mas também para acomodar as ligações pilar-viga. A largura 

mínima de 300 mm fornece uma resistência ao fogo para cerca de duas horas, tornando 

possível a aplicação destes elementos em edificações com diferentes usos (ACKER 

apud FERREIRA, 2003) 

Ainda segundo Acker (apud FERREIRA, 2003) os pilares com altura máxima de 20 a 

24 m podem ser fabricados e executados como uma peça, sem juntas ou ligações, 

embora também seja normal a prática de se trabalhar com pilares segmentados nas 

alturas dos pavimentos. Os pilares devem ser constantes ao longo de toda a altura do 
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edifício ou podem recuar em um nível intermediário para satisfazer exigências 

arquitetônicas.  

Como em qualquer forma de construção, é importante manter o alinhamento vertical 

dos pilares e é preferível terminar os pilares nas posições onde os elementos de piso ou 

de cobertura possam vencer os vãos sobre os pilares. Podem ser produzidas mudanças 

razoáveis nas dimensões ou nas formas das seções transversais dos pilares, quer em um 

elemento pré-moldado isolado ou pela união de seções compostas. Nos níveis dos 

pavimentos, os pilares possuem insertos estruturais ou consolos para prover suporte 

para as vigas. A posição dos insertos ou consolos pode variar para possibilitar ligações 

em níveis diferentes em cada face do pilar, mas é preferível e mais econômico manter 

essas variações ao mínimo possível. 

4.6.1.  Engaste no bloco 

Os pilares têm em sua base algumas ranhuras utilizadas para facilitar os procedimentos 

de instalação e solidificação, garantindo assim o perfeito engastamento entre 

pilar/bloco, uma vez que o elemento de fundação também tem a superfície do colarinho 

rugosa.  

Os cálices de fundação são empregados em terrenos com boas condições. Os cálices 

devem ser largos o suficiente para possibilitar um bom preenchimento de concreto 

abaixo e ao redor da pilar. A figura 20 ilustra as ranhuras presentes na base dos pilares. 

 

 

Figura 20 - Exemplo de ranhuras na base do pilar. EL DEBS (2000) 

Melo (2002) afirma que para o concreto do pilar, deve-se utilizar a resistência do 

concreto de: fck ≥ 40 MPa;  

a) fator a/c ≤ 0,45; 
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b) consumo mínimo de cimento de 285 kgf/m³; 

c) módulo de elasticidade secante Esec ≥ 1.800.000 kgf/cm²; 

d) fcj ≥ 21 MPa para 24 horas; 

e) fcj ≥ 27 MPa para a data mínima para transporte. 

4.7.  Vigas 

As seções de vigas mais comuns empregadas em estruturas pré-moldadas são a 

retangular, seção I, seção T invertido (para apoio na aba das lajes) e seção L (para apoio 

nas extremidades de lajes pré-moldadas) (ABDI, 2015). A figura 21 ilustra algumas 

dessas seções utilizadas na execução de vigas pré-fabricadas. 

 

 

Figura 21 - Seções típicas de vigas pré-fabricadas. FONTE (EL DEBS, 2000) 

As vigas, usualmente, podem vencer vãos na ordem de 15 m (seção retangular) e de 10 

a 35 m (seção I), em concreto protendido, porém também podem ser executadas em 

concreto armado para vãos menores. Em coberturas também podem ser adotadas vigas 

de altura variável e com seção em forma de calha para direcionamento das águas de 

chuva. (ABDI, 2015) 

Mudanças no nível do piso podem ser acomodadas por vigas em “L” (ou forma de 

“bota”) ou pela construção de um lado de uma viga em “T” invertido. Onde as 

diferenças nos níveis dos pisos nos vãos adjacentes excedem aproximadamente 750 

mm, a solução é empregar duas vigas em “L” uma de costas para a outra (com os lados 

retos faceando) e separadas por uma pequena folga entre si. Isso é geralmente utilizado 

para compor pisos intermediários alternados para estacionamentos, mas também é 
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necessário se ter uma atenção particular para os tirantes transversais atravessando a 

estrutura (ACKER apud FERREIRA, 2003) 

Acker (apud FERREIRA, 2003) afirma também que vigas retangulares largas e com 

pequena altura são geralmente empregadas para compor sistemas de piso, especialmente 

para cargas elevadas e quando a espessura total para o piso for limitada. Essas vigas 

serão normalmente projetadas e detalhadas para atuarem de forma conjunta com as lajes 

do piso  

4.7.1. Vigas calhas protendidas 

As vigas calhas fazem parte do sistema de captação de águas pluviais, apresentando 

formatos “U”, “I” ou “J”. As figuras 22 e 23, respectivamente, ilustram vigas calhas 

tipos “I” e “U”. 

 

Figura 22 - Ilustração de uma viga calha de formato "I". FONTE (CASSOL) 

 

Figura 23 - Ilustração de uma viga calha de formato "U". FONTE (CASSOL) 

As vigas calhas são protendidas, para que a flecha seja minimizada, fator esse que 

impedirá a retenção de água dentro da calha. 
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4.8. Lajes 

Os elementos pré-moldados para pisos são um dos produtos pré-moldados mais antigos. 

O mercado oferece uma variedade de sistemas para piso e cobertura pré-moldados, dos 

quais podemos distinguir cinco tipos principais: sistemas de painéis alveolares 

protendidos; sistemas de painéis com nervuras protendidas (seções T ou duplo T); 

sistemas de painéis maciços de concreto; sistemas de lajes mistas; sistemas de laje com 

vigotas pré-moldadas. As vantagens principais dos sistemas pré-moldados para 

pavimentos são a rapidez da construção, a ausência de escoramento, a diversidade de 

tipos, a alta capacidade de vencer vãos e a sua economia (ACKER apud FERREIRA, 

2003). 

Os pisos pré-fabricados são utilizados extensivamente para todos os tipos de construção, 

não somente para estruturas pré-moldadas e pré-fabricadas, mas também em 

combinação com outros materiais, como em estruturas metálicas e concreto moldado in 

loco. A escolha do sistema de pavimentos varia para cada tipo de construção e de país 

para país, dependendo do transporte, das facilidades de montagem, disponibilidade no 

mercado e da cultura construtiva (ACKER apud FERREIRA, 2003). 

4.9.  Montagem 

Os trabalhos de montagem devem ser objeto de um rigoroso planejamento, no qual deve 

ser definida antecipadamente a sequência de montagem do empreendimento. Essas 

situações adversas devem ser consideradas no projeto, de tal maneira a se evitar que os 

elementos sofram solicitações mais críticas do que as previstas. 

A etapa de montagem assim como as outras apresenta particularidades conforme o tipo 

de elemento, estabelecendo assim alguns cuidados especiais como içamento e 

escoramentos provisórios. 

Outra precaução que se deve tomar antes do início da montagem é a verificação da 

fundação em relação à precisão dimensional, uma vez que, a estrutura é objeto de 

pequenas tolerâncias de medida. 

4.9.1.  Equipamentos requeridos 

A montagem da estrutura se constitui em uma série de operações governadas 

basicamente pelos equipamentos de montagem. Estes por sua vez tem sua escolha 

influenciada por diversos fatores como: 
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a) Pesos, dimensões e raios de levantamento das peças mais pesadas e 

maiores; 

b) Número de levantamento a serem feitos e a frequência das operações; 

c) Mobilidade requerida, condições de campo e espaço disponível; 

d) Necessidade de transportar os elementos a serem erguidos; 

e) Necessidade de manter os elementos no ar por longos períodos; 

f) Condições topográficas de acesso; 

g) Disponibilidade e custo do equipamento. 

 

4.10.  Relação com o meio ambiente 

Segundo Fujihara (2003) a visão sobre sustentabilidade de um empreendimento 

corresponde à perenidade do mesmo, (empresarial ou social) através da remuneração do 

capital e/ou continuidade do cumprimento da missão ao longo do tempo. Além disso, a 

integração da sustentabilidade à estratégia de negócios pode resultar em benefícios para 

uma companhia como valor, crescimento, boas práticas gerenciais e comprometimento.  

4.10.1. Cenário atual do uso do concreto 

Nas últimas duas décadas, a deterioração das estruturas de concreto tem sido um dos 

grandes problemas e também um grande desafio para a construção mundial. Os 

governos em geral têm apresentado gastos significativos nos reparos e reabilitações 

(MARCIANO, 2003). Estima-se que no Japão o custo de manutenção e reforma da 

infraestrutura foi superior a 70% do investimento público em 2010, com bases na taxa 

de crescimento da construção de 0%. 

Somente nos Estados Unidos o custo estimado de reparo das estruturas de pontes com 

problemas de corrosão chegou a aproximadamente 24 bilhões de dólares, com 

crescimento anual de 500 milhões de dólares (MARCIANO, 2003). Segundo Metha 

(2002), um levantamento realizado pelo American Society of Civil Construction, dos 

Estados Unidos, foi necessário em torno de 1,3 trilhões de dólares para resolver os 

problemas de infraestrutura daquele país. 

Neste cenário o uso do concreto deverá ser otimizado para maximizar os benefícios 

sociais e reduzir o impacto ambiental e econômico e, a construção pré-fabricada atende 

estas características uma vez que os elementos estruturais industrializados são 
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fabricados com controle de qualidade e garantia da espessura de cobrimento das 

armaduras o que resulta em maior durabilidade das estruturas, menor desperdício na 

produção, menor variabilidade de características das estruturas como resistência, 

dimensões; entre outros.  

 

4.10.2. Desenvolvimento Sustentável 

O desenvolvimento sustentável segundo a British Precast Concrete Federation (BPCF) é 

resultar na melhor qualidade de vida para todos de alcance social, econômico e 

ambiental simultaneamente.  

O pré-fabricado de concreto é uma construção natural que oferece inúmeros benefícios, 

através de produtos que variam desde pisos e coberturas a grandes elementos estruturais 

e diversos tamanhos, acabamentos, cores e texturas. A composição destes elementos 

oferece aos projetistas, construtores e especificadores uma infinidade de possibilidades. 

A constante inovação de projetos, tecnologias e propriedades dos produtos sustentam 

este sistema através do uso, reuso e reciclagem, (BIBM, 2002). 

A utilização de recursos naturais de forma responsável, isto é, desde a otimização de 

traços de concreto de alto desempenho que resulta no controle do impacto ambiental e 

redução do custo final do produto gerando maior acesso ao consumidor, reciclagem de 

pré-moldado usado que envolve novos tipos de fornecedores e, que consequentemente 

gera maior empregabilidade no setor representa o tripé onde está apoiada a 

sustentabilidade, trazendo benefícios nos âmbitos econômicos, sociais e ambientais. 

 

4.10.3. Sustentabilidade nos elementos pré-fabricados 

Em geral diversos são os problemas que aparecem desde o período de projeto até a fase 

de fabricação e montagem nas obras. O gráfico da figura 24 apresenta um comparativo 

entre os principais problemas que aparecem resultando em prejuízos e atrasos como um 

todo nas obras. 
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Figura 24 - Problemas que originam resíduos na indústria de pré-fabricados. FONTE (SILVA, 2014) 

Dentre os dados mostrados no gráfico é importante destacar como principais causadores 

na origem de resíduos a revisão dos projetos e problemas que ocorrem nas falhas de 

produção.  

Silva (2014) explica que na revisão dos projetos as principais causas do grande 

desperdício de material correspondem às alterações oriundas desde a fase de projeto 

básico, onde se tem a falsa informação de que todas as adequações estão finalizadas, até 

a fase do projeto executivo onde já se tem a situação real da obra, pois é comum ocorrer 

no canteiro de obras ainda pequenas adequações que resultam em alterações nos 

projetos e juntando com a não conferência exata de detalhes em especifico quanto às 

dimensões adotadas em projeto e as executadas em obra acabam por resultar com que 

peças em concreto pré-moldado venham a ser recusadas.  

Quanto às falhas na produção, é comum no final de cada frente de produção 

principalmente das lajes alveolares ocorrer grande desperdício, pois devido ao 

comprimento exato adotado nos mais variados projetos, geralmente ocorrem sobras nas 

pontas das fôrmas das lajes, o que é rejeitado, e essa sobra chega a atingir até 5% do 

total de material utilizado para a produção deste tipo de peça pré-fabricada em concreto. 

Como principal parâmetro para definir a utilização dos resíduos gerados na indústria de 

pré-fabricados tem-se como vantagens a redução dos custos produtivos devido ao 

reaproveitamento dos materiais existentes no pátio da fabrica através da reciclagem dos 

mesmos, produzindo assim agregados que podem ser graúdos ou miúdos, o que 

contribui para um menor impacto ambiental devido estar sendo dado um destino correto 

a um resíduo gerado e, também diminuindo a área de exploração em jazidas naturais. 
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Tais agregados podem vir a originar produtos de melhor qualidade, pois os resíduos 

reciclados em sua maioria possuem cimento incorporado entre os grãos o que resulta 

num produto de melhor qualidade quanto ao comportamento mecânico e com menor 

custo financeiro (SILVA, 2014). 

4.11. Vantagens 

Dentre as vantagens que tornaram o concreto pré-fabricado uma alternativa atraente na 

construção civil, destaca-se: 

4.11.1. Rapidez de execução 

A utilização de sistemas pré-fabricados de concreto vem revolucionando os canteiros de 

obras, marcados, em geral, pela intensa movimentação de materiais e pelo avanço lento 

da construção. Agora, obras muito mais rápidas são observadas devido à expansão do 

uso de peças pré-fabricadas. A tendência mundial da construção civil tem sido 

abandonar processos artesanais em prol da industrialização progressiva, uma vez que ela 

aumenta a velocidade e a qualidade final da obra. O planejamento prévio da entrega e da 

montagem das peças pré-fabricadas contribui para que a execução seja rápida e precisa, 

sem adaptações ou improvisações, fazendo com que haja um aumento da produtividade 

da mão-de-obra, reduzindo, em média, para um terço o tempo da obra (Folha de São 

Paulo, 2002).  

Quanto menor o tempo de execução, menor os custos financeiros com juros, pois, uma 

vez que a obra esteja pronta, seu retorno financeiro possibilitará quitar os custos com 

empréstimos feitos para sua construção. Além disso, no caso de obras para fins 

comerciais, sua conclusão antecipada pelo uso de elementos pré-fabricados incute num 

faturamento antecipado, se comparada às obras executadas com estruturas de concreto 

moldado in loco.  

4.11.2. Durabilidade  

A durabilidade é uma consequência do rigoroso controle de qualidade pelo qual passam 

os elementos pré-fabricados em sua fabricação. Os testes no recebimento dos materiais, 

as diversas inspeções durante cada etapa de fabricação, as medidas precisas das 

quantidades dos materiais, tudo isso proporciona ao concreto pré-fabricado a 

característica de um produto extremamente durável (ACKER apud FERREIRA, 2003). 
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4.11.3. Menor desperdício e reutilização  

A indústria do pré-fabricado para um país em desenvolvimento como o Brasil 

desempenha um papel importante quando se trata da sustentabilidade. Obras pré-

fabricadas geram menos desperdício de materiais e, consequentemente, menos entulho 

no canteiro de obras, reduzindo o impacto ambiental.  

A utilização de recursos naturais se dá de forma responsável na construção de pré-

fabricados, isto é, desde a otimização de traços de concreto de alto desempenho que 

resulta no controle do impacto ambiental e na redução do custo final do produto.  

4.12. Desvantagens 

Apesar de todas as vantagens apresentadas de se adotar o modelo de construção com 

estrutura em concreto pré-fabricados, podem ser apontados alguns inconvenientes 

relacionados a esta solução estrutural, dentre as quais pode-se destacar: 

4.12.1. Nível de detalhamento de projeto 

A cultura do pouco detalhamento de projetos no país é um problema, e maior no caso 

dos pré-fabricados. Projetos incompletos durante a contratação da fábrica acabam 

prejudicando o desempenho do sistema, pois dificultam não só a compatibilização, mas 

a própria escolha da estrutura mais adequada à obra. A especificação das peças da 

estrutura pré-fabricada deve ser mais minuciosa que das estruturas convencionais pois 

cada peça deve ser detalhada para fabricação e sua aplicação considerada no desenho de 

montagem (CONSTRUÇÃO MERCADO, 2009). 

4.12.2. Qualificação da mão-de-obra 

Qualificação de mão de obra: Uma das grandes dificuldades inerentes à execução de 

edificações com elementos pré-fabricados diz respeito à qualificação da mão de obra. 

Para uma estrutura de contratação, na qual se contrata um empreiteiro a um preço fixo 

para a execução da obra dificilmente será possível obter todas as vantagens que o 

processo de pré-fabricação pode apresentar.  

Desta forma as empresas podem criar certa resistência às inovações em obra, já que 

geralmente esta ação pode não trazer vantagem para a mesma. A grande dificuldade em 

se estabelecer uma inovação está na capacitação da mão-de-obra para aproveitar o 

potencial que tal inovação pode trazer. A simples aquisição de, por exemplo, um novo 
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equipamento, não traz vantagem competitiva à uma empresa, já que qualquer outra 

poderá adquiri-lo. Assim muitas vezes não é vantajoso para essa mesma empresa 

capacitar uma mão-de-obra que num tempo breve não estará mais trabalhando para ela. 

4.12.3. Transporte e movimentação de peças 

Uma das grandes desvantagens dos pré-fabricados está nos quesitos transporte e 

armazenagem. As peças geralmente possuem grandes dimensões e peso elevado, 

requerendo equipamentos especiais de transporte, grandes áreas no caso de estocagem, 

além de custos com frete e guindastes que podem inviabilizar este tipo de processo 

construtivo.  

A escolha de equipamentos de montagem é uma etapa vital presente no sistema pré-

fabricado, se comparado com sistema de concreto moldado in loco devido à essa 

necessidade de movimentação das peças desde a fábrica e ainda dentro do canteiro de 

obras até montagem no seu destino final, elevando, dessa forma, o custo inicial da obra 

quando esse sistema for utilizado. 

4.12.4. Desempenho estrutural e cuidados na execução 

No que diz respeito a elementos pré-fabricados protendidos, como as lajes alveolares, 

alguns aspectos especiais devem ser considerados com relação a sua execução, como 

um maior controle de execução devido ao concreto de maior resistência. Além disso, 

muita atenção é requerida por ocasião da colocação dos cabos de protensão, os quais 

devem ser distribuídos com máxima precisão nas posições previstas em projeto. De 

acordo com Veríssimo e Jr. (1998) como a força de protensão possui um valor muito 

alto, um pequeno desvio do cabo em relação ao projeto pode produzir esforços não 

previstos, levando o comportamento inadequado da laje e até mesmo ao colapso. 

Portanto, para garantir qualidade na execução dos serviços, deve haver um intenso e 

constante treinamento do pessoal envolvido. 

No caso específico dos pilares necessita-se de um dimensionamento bem superior do 

que ocorre no caso das estruturas moldadas no local. Isso ocorre por causa das 

solicitações adicionais nas situações transitórias, na fabricação e na montagem, mas 

também porque as ligações mais flexíveis nas estruturas pré-fabricadas fazem com que 

os pilares assumam maior responsabilidade estrutural com relação às ações laterais 

(CONSTRUÇÃO MERCADO, 2009). 
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5. Estudo comparativo: Estrutura pré-fabrica x Estrutura moldada in 

loco 

5.1. Aspectos gerais. 

A execução de estruturas em concreto armado ganhou espaço significativo na produção 

de edifícios desde seu surgimento. Barros e Melhado (2006) afirmam que o sistema 

estrutural em concreto armado é o mais utilizado no Brasil para edifícios de múltiplos 

pavimentos, afirmação que vale ainda para os dias atuais. 

Em função da necessidade de atender prazos, custos e na busca por conceber produtos 

de maior qualidade a indústria da construção civil tem buscado ferramentas que visam 

alcançar melhorias no seu processo de produção. Com isso, o planejamento da produção 

tem sido fundamental para antecipar problemas advindos das mais diversas áreas como, 

principalmente, logística dos canteiros e organização da produção. (FACHINI, 2005). 

Nesse sentido, a aplicação de pré-fabricados nos processos construtivos tem como 

objetivo proporcionar um aumento da racionalização construtiva e com isso, elevar a 

produtividade e reduzir desperdícios e custos.  

Assim, torna-se fundamental que seja feita uma análise cuidadosa e que sejam 

destacados os principais pontos positivos e negativos inerentes a cada um dos processos 

destacados, para que a escolha do processo construtivo seja feita de forma adequada, 

seja com concreto armado moldado in loco ou com execução de peças pré-fabricadas.  

5.1.1. Da Produtividade 

Com relação à produtividade dos sistemas construtivos, uma característica que pode ser 

mencionada com relação ao emprego das lajes pré-fabricadas é a velocidade de 

execução, uma vez que as mesmas proporcionam grande produtividade, reduzindo os 

prazos de entrega da obra assim como os custos da mão de obra. Tal vantagem pode ser 

obtida devido à eficiência do processo de montagem, o qual considera alguns aspectos, 

tais como o envio das peças, a localização dos guindastes, os métodos e a sequência de 

montagem, içamento e fixação. Dessa forma, em obras que trabalham com prazos 

reduzidos, o sistema em pré-fabricados se apresenta como uma boa alternativa.  

Ainda, a tecnologia de elementos pré-fabricados, apresenta o potencial de incrementar o 

processo de produção do edifício, em nível de industrialização, uma vez que 
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proporcionam uma uniformidade do projeto arquitetônico, sendo específicos para a 

obra.  

Outra vantagem, frente aos sistemas tradicionais, é a capacidade de vencer grandes vãos 

com elevados carregamentos. Isso ocorre devido à utilização da armadura ativa de 

protensão combinada com um elemento geométrico de concreto de maior resistência e 

menor peso próprio, devido aos alvéolos inseridos no interior da peça.  

Entretanto, apesar das vantagens citadas, a utilização de sistema pré-fabricado requer 

alguns cuidados especiais na fase de projeto, produção e montagem como a necessidade 

de treinamento da mão de obra para a qualificação da mesma. Além disso, outras 

desvantagens podem ser citadas, tais como, o custo inicial referente ao transporte. 

Para as etapas construtivas, a execução da obra realizada através do sistema de lajes de 

concreto armado moldadas in loco é uma técnica já consagrada que permite o emprego 

extensivo de mão de obra e equipamentos simples.  

5.1.2. Dos aspectos ambientais 

Segundo Acker (apud FERREIRA, 2003) no contexto de uma relação mais amigável ao 

meio ambiente, a indústria do concreto pré-fabricado apresenta-se como uma alternativa 

vantajosa, com uso reduzido de materiais até 45%, redução do consumo de energia de 

até 30% e diminuição do desperdício com demolição de até 40% se comparado ao 

processo mais comum de execução de estruturas. 

Muitas fábricas estão reciclando o desperdício do concreto, tanto o endurecido quanto o 

fresco, e futuramente as indústrias de pré-fabricados poderão funcionar como um 

sistema de produção fechado, onde todo material gasto é processado e utilizado 

novamente.  

5.1.3. Da Qualidade 

Por se tratarem de produtos industrializados, os pré-fabricados apresentam um maior 

controle de qualidade em sua produção em relação aos produtos de concreto moldado in 

loco. Por este motivo, há uma diminuição das perdas com materiais.  

Quanto às desvantagens observadas junto ao processo de execução de estrutura com 

concreto armado moldado in loco, basicamente estão relacionadas com a necessidade de 

um sistema de controle maior devido á maior quantidade de etapas do processo 
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executadas no canteiro de obras, desde o transporte do concreto até seu processo de 

cura. 

Cada vez mais são necessários investimentos neste sentido, como a utilização de 

projetos para a produção, utilização de equipamentos de tecnologia avançada, 

preocupações extras com a concretagem e, principalmente, conscientização por parte 

dos operários, de que controle da qualidade no momento da execução tem influência 

direta no desempenho do produto final.  

Sendo assim, conclui-se que é de extrema importância o conhecimento das 

características do produto que será utilizado, pois desta maneira é possível comparar e 

verificar qual é o mais apropriado para o caso específico. 

5.2. Aspectos específicos  

Como exemplo pode-se utilizar um estudo realizado pela FGV em 2013 de um 

empreendimento lançado em novembro de 2009. A obra foi iniciada em julho de 2010 

(preparação do terreno e instalação do canteiro) e a construção dos edifícios começou 

em abril de 2011, sendo concluída em agosto de 2012. Trata-se de um projeto com três 

blocos de edifícios residenciais de padrão médio de acabamento. Cada bloco tem 11 

andares e área média construída de 6.428,95 m², sendo 584,45 m² por andar. Ao total, a 

área de construção é de 19.286,85 m. 

Segundo esse estudo, o empreendimento foi concebido para construção no método 

convencional, utilizando a estrutura em concreto armado e alvenaria de vedação. O 

orçamento inicial e o plano de negócios tomaram por referência essa premissa e previa-

se a construção em 30 meses. Contudo, a escassez de mão de obra na região e a 

necessidade de concluir o empreendimento em menor tempo levaram a incorporadora a 

mudar de plano. 

Optou-se, assim, por fazer a obra em pré-moldados de concreto em um prazo de 19 

meses. Isso exigiu, primeiramente, a reformulação do projeto básico do edifício, sem 

prejuízo das características das unidades habitacionais. Depois, foi necessário o 

estabelecimento de parceria com uma empresa, que fornece a tecnologia e o treinamento 

da mão de obra para a fabricação de pré-moldados de concreto. 

Do início da construção à entrega das chaves foi planejado um período de 30 meses, 

durante o qual um contingente de 150 funcionários (em média) foi empregado. 
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Assumindo uma jornada de 9 h/dia de trabalho, constitui uma força de trabalho de 640 

mil horas/homem de trabalho ao total. Comparando essa necessidade de mão de obra 

com a de um processo tradicional (estrutura em concreto armado com fechamento em 

alvenaria de vedação), nota-se o grande diferencial de produtividade associado ao 

método.  

A obra em estrutura em concreto armado com fechamento em alvenaria de vedação 

duraria 30 meses, requeria 190 funcionários em média e consumiria pouco mais de 1 

milhão de horas/homem de trabalho ao total. Para a mesma metragem construída 

(19.286,85 m2), seriam necessárias 360 mil horas/homem a mais do que a empregada 

na construção com pré-moldados. A produtividade da obra em pré-moldado de concreto 

é, portanto, nesse caso 56% superior a que seria obtida com base no método tradicional 

de edificação. 
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6. Estudo de caso 

O estudo de caso de caso apresentado foi realizado nas obras de construção do novo 

Píer do Aeroporto Internacional do Tom Jobim, no Rio de Janeiro pelo Consórcio 

Construtor Galeão (CCG) 

6.1. Contextualização 

O Aeroporto do Galeão (GIG) foi a principal porta de entrada e saída do Brasil entre as 

décadas de 70 e 90. 

A partir de meados dos anos 90 iniciou-se um processo de competição por rotas e slots 

com os Aeroportos de Guarulhos (GRU) na cidade de São Paulo, Santos Dumont e 

outros aeroportos regionais do país localizados principalmente no nordeste. 

Esta competição não só retirou rotas do Galeão (na maioria para GRU devido à vocação 

comercial de da cidade de SP) como inibiu investimentos. O GIG por si só passou a ser 

constantemente tema da mídia carioca. 

Somando-se a isto, a Copa do Mundo com a final no Rio de Janeiro e as Olimpíadas de 

2016, colocaram o Aeroporto do Galeão “sob os holofotes” e sujeito a grande 

exposição.  

6.2. Descrição da obra  

A primeira etapa do Empreendimento, chamada fase 1B, teve sua conclusão prevista 

para 29 de Fevereiro/2016 o que tornou o prazo de execução extremamente desafiador e 

exigiu uma logística de execução delicada em face da existência de pelo pelos cinco 

(05) canteiros espalhados ao longo da obra e do aeroporto em operação. 

De forma geral a Fase 1B compõe-se dos seguintes serviços: 

a) Novos Pátios de Aeronaves – 384.000 m²; 

b) Novo Píer (Píer Sul) com 26 pontes de Embarque – 100.000 m², que é 

o objeto do estudo desenvolvido neste trabalho; 

c) Reforma Interna do TPS 2 – 25.000 m² 

d) Ampliação do Edifício Garagem do TPS 2 (4 pisos – 1968 vagas) – 

53.000 m² 

e) Recuperação de pavimento e alargamento de Taxiways. 
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O Píer Sul é uma edificação de aproximadamente 100.000 m² sendo que por volta de 

70.000 m² foram executados a partir de lajes alveolares pré-fabricadas, sendo grande 

parte de sua estrutura composta também por vigas e pilares pré-fabricados. 

O prédio foi divido em três grandes áreas principais para acompanhamento 

denominadas Píer A, Píer B e Píer C, conforme figura 25: 

 

Figura 25 - Mapa de áreas do Píer Sul. FONTE (O Autor) 

A estrutura do Píer A é toda composta por peças pré-fabricadas, sendo destas 90 pilares, 

204 vigas, 129 vigas de fachada e 30.000 m² de lajes alveolares distribuídas ao longo de 

3 pavimentos. 

O Píer B é composto por 68 pilares, 141 vigas, 135 vigas de fachada e 14.000 m² de 

lajes alveolares distribuídos também ao longo de 3 pavimentos 

O Píer C difere dos demais em sua estrutura devido à presença de um quarto pavimento. 

Para execução do quarto pavimento foram realizadas emendas nos pilares a fim de 

garantir a estabilidade da estrutura, conforme será detalhado mais à frente. A estrutura 

do prédio é composta por 131 pilares, sendo que destes 51 são referentes às emendas 

necessárias à execução do quarto pavimento, 205 vigas, 152 vigas de fachada e 24.000 

m² de lajes alveolares, todos pré-fabricados. 

No total foram fabricados 289 pilares, 1019 vigas e 3593 lajes. 
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6.3.  A Fábrica 

Para execução e atendimento do cronograma da obra foi escolhida uma única empresa 

para fabricação, fornecimento e montagem da estrutura do Píer Sul. Por motivos de 

sigilo e confidencialidade não será possível fazer a identificação nominal dessa 

empresa, sendo assim a mesma será referida como “empresa A”  

Empresa já consolidada no seguimento de pré-fabricados no país, a empresa A já possui 

30 anos de atuação no segmento de pré-fabricados e foi uma das primeiras empresas a 

desenvolver esse tipo de sistema construtivo para obras de supermercados e shopping 

centers. 

Hoje a referida empresa é considerada como uma das mais importantes do seguimento, 

destacando-se por introduzir sistemas construtivos que permitem a execução de obras 

como as de shopping centers, supermercados e estádios, como por exemplo, o Estádio 

Olímpico João Havelange, hoje denominado Estádio Nilton Santos. 

A empresa possui atualmente três unidades de produção que juntas têm uma capacidade 

para produzir aproximadamente 8000 m³ de concreto pré-moldado por mês. Uma dessas 

unidades, localizada no município de Duque de Caxias foi a grande responsável pela 

fabricação e fornecimento das peças ao canteiro de obras do Galeão. 

Esse investimento foi feito justamente para atender o mercado que se abriu na cidade do 

Rio de Janeiro baseado nos investimentos locais visando os grandes eventos que foram 

realizados como os Jogos militares de 2011, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos 

Olímpicos a serem realizados em 2016 

A estrutura da fábrica hoje conta com: 

a) 3 Centrais de concreto. 

b) 1 Máquina de corte e dobra de aço. 

c) 2 Máquinas de dobra de aço. 

d) 2 Máquinas de corte de aço 

e) 5 Pórticos. 

f) 3 Pontes Rolantes. 

g) 2 Gruas. 

h) 3 Guindastes. 

i) 1 Pá carregadeira. 
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j) 1 Laboratório. 

k) 8 Formas de vigas. 

l) 2 Formas de pilares. 

m) 5 Pistas de 120m² para lajes protendidas. 

6.3.1. Centrais de concreto 

Por possuir três centrais de concreto, cada central é responsável por atender um setor.  

a) Central 1 - Destinada a produzir concreto para as lajes (figura 26). 

b) Central 2 - Destinada a produzir concreto para as vigas (figura 27). 

c) Central 3 - Destinada a produzir concreto para os pilares 

Junto às centrais, a CPI possui 1 pá carregadeira para reposição de agregados às baias 

das centrais, conforme. 

 

 

Figura 26 - Central de concreto 1: Lajes. FONTE (O Autor) 

 

Figura 27 - Central de concreto 2:  Vigas. FONTE (O Autor) 
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6.3.2. Pórticos e pontes rolantes 

Os pórticos e as pontes rolantes são utilizados para saque dos pré-moldados, 

concretagem, e içamento das armaduras para as formas. 

a) 1 Pórtico de 10tn para pilares (figura 28) 

b) 1 Pórtico de 15tn para pilares. 

c) 1 Pórtico de 10tn para vigas. 

d) 1 Pórtico de 15tn para vigas (figura 29) 

e) 1 Pórtico de 3tn para lajes. 

f) 3 Pontes rolantes de 10tn para lajes. 

 

Figura 28 - Pórtico de 10tn para pilares. FONTE (O Autor) 

 

Figura 29 - Pórtico de 15tn para vigas. FONTE (O Autor) 

6.3.3. Gruas e Guindastes 

As gruas trabalham em paralelos aos pórticos para apoio em todas atividades realizadas 

no raio de trabalho da fábrica, caso a grua não consiga atender o raio necessário os 

guindastes dão apoio. 

a) 1 Grua de 40m (figura 30). 

b) 1 Grua de 22m (figura 31). 

c) 1 Guindaste de 40tn. 
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d) 2 Guindastes de 30tn. 

A grua de 40m tem um raio de alcance de 45m e suporta no pé 10tn e na ponta 1,6tn e a 

grua de 22m tem um raio de alcance de 40m e suporta no pé 10tn e na ponta 2,5tn. 

 

Figura 30 - Grua de 40 m. FONTE (O Autor) 

 

Figura 31 - Grua de 22 m. FONTE (O Autor) 

6.3.4. Laboratório 

A empresa “A” mantém um sistema integrado de abastecimento com laboratórios 

computadorizados para análise do desempenho de peças em escala real e vem 

participando ativamente do programa de qualidade específico para o setor, “Selo de 

Excelência ABCIC”, desde o seu desenvolvimento à manutenção da certificação de suas 

fábricas.  

Para esclarecimento, o selo ABCIC (figura 32) é um programa de qualidade especifico 

para as indústrias de pré-fabricados de concreto. O processo de certificação é conduzido 

e operacionalizado pelo IFBQ (Instituto Falcão Bauer de Qualidade), uma entidade 

subcontratada pela ABCIC visando assegurar eficácia, interdependência e isenção ao 

processo de certificação. O Selo de Excelência ABCIC é um programa alinhado com o 

conceito de Sustentabilidade, à medida que introduz não somente qualidade, mas 

também responsabilidade social, segurança e meio - ambiente. 
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Figura 32 - Selo de Excelencia ABCIC. FONTE (ABCIC) 

Por ser um programa especifico, direcionado e elaborado para o setor, avalia não 

somente a Gestão de Qualidade, mas também o efetivo atendimento da NBR 9062 

(2006)  - Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-Moldado. 

Trata-se de um programa evolutivo que busca a melhoria das empresas de acordo com o 

avanço em três níveis: 

O Nível I verifica o atendimento das normas técnicas básicas e ensaios dos principais 

materiais; Controle inicial dos processos da empresa, qualidade do produto e 

montagem; Regulamentação de funcionamento e de funcionários; Aspectos de gestão da 

segurança 

O Nível II aborda elementos sobre ampliação dos aspectos de gestão da qualidade e 

registros de controle de processos; Atendimento de normas técnicas complementares e 

ensaios de outros materiais; Atendimento das normas regulamentadoras; Avaliação de 

satisfação do cliente.  

O último nível da certificação, o Nível III, avalia aspectos ambientais e o 

monitoramento e medição de resultados. 

O laboratório da fábrica dispõe de tanques de cura, prensas para rompimento de corpos 

de prova, balança, material de slump test, formas 10x20cm e retífica. 

 

a) 3 Tanques de cura. 

b) 1 Prensa de rompimento de corpos de prova (figura 33). 

c) 2 Balanças. 

d) Materiais para realização de Slump Test. 

e) 120 Formas 10x20cm. 

f) 1 Retífica (figura 34). 
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Figura 33 - Prensa de rompimento. FONTE (O Autor) 

 

Figura 34 - Figura 34 - Retifica. FONTE (O Autor) 

6.4. Processo executivo 

6.4.1. Recebimento das carretas (pilares, vigas e lajes) 

As equipes de Produção, Segurança e Suprimentos eram os responsáveis pela 

organização do fluxo das carretas na obra. Após a chegada das peças no canteiro de 

obras funcionários do setor da Qualidade foram os responsáveis por realizar a inspeção 

nas peças, fazendo verificação de trincas, fissuras e conformidades com projeto. Após a 

realização das inspeções as peças eram catalogadas através de formulários de 

recebimento e montagem das peças a fim de mapear e registrar a montagem das 

mesmas. A figura 35 detalha a chegada de uma carreta com lajes alveolares na obra. 

 

 

Figura 35 - Chegada de lajes na obra. FONTE (O Autor) 
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Eventualmente não era possível realizar a montagem das peças à medida que eram 

entregues ao canteiro de obras, seja pelas características da peça ou por razões de 

logística da obra, logo, fez-se necessário a utilização de áreas do pátio destinadas ao 

estoque de peças.  

Para agilizar o processo a obra contava com um guindaste de capacidade de 75t para 

descarregamento, por ser mais ágil e possuir maior mobilidade em comparação com os 

guindastes de 110t e 220t, sendo estes geralmente alocados juntos às áreas de montagem 

por sua maior capacidade de carga e alcance.  

6.4.2. Condições para o início dos serviços 

Para iniciar a montagem era necessário que a área estivesse liberada e limpa para a 

colocação da peça, bem como qualquer tipo de cimbramento ou escoramento (caso 

houvesse necessidade). A instalação de neoprene era verificada nos locais que fosse 

necessário, sempre atendendo ao plano de rigging (conferência de cabos, pinos, anilha, 

ganchos com grampos) e isolamento das áreas pela equipe de Segurança do Trabalho. 

Alguns itens eram verificados diariamente no início do serviço, tais como: 

a) Projetos disponibilizados: de montagem;  

b) Documentos aprovados 

c) Equipamentos: corda, equipamentos de proteção individual, 

guindaste, martelo, pé-de-cabra, rádio comunicador, torniquetes, 

d) Treinamentos realizados: operador do guindaste, sinalizador do 

guindaste.  

Antes também, para que ocorresse o início da montagem das peças, havia a necessidade 

da utilização de guindastes que possuíssem características exigidas pela obra (peso da 

peça e distância de lançamento). A empresa “A” foi responsável pelo fornecimento de 2 

guindastes para a montagem. Entretanto, como se tratava de uma obra de grandes 

proporções, fez-se necessário a locação de mais 3 guindastes sendo 2 com capacidade 

de erguer até 110 toneladas e 1 com capacidade de erguer 220 toneladas, totalizando 5 

guindastes na obra. Antes também, de posse do projeto de montagem da obra foi 

definido o sentido de montagem com antecedência, tudo para facilitar e agilizar a 

montagem. 
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6.4.3. Posicionamento dos Pilares 

As peças foram içadas com o auxílio de caminhão guindaste (“munck”) e/ou guindaste, 

devidamente dimensionados para o peso das mesmas.  

Após o posicionamento das as peças dentro do cálice do bloco de fundação, o setor da 

Topografia ficou responsável por verificar prumo, coordenadas e nivelamento do pilar. 

Após a liberação da topografia é realizado o travamento do pilar no cálice com cunhas 

de madeira para que não saia da posição. O pilar é travado com cunhas para posterior 

execução de graute no interior do cálice. As cunhas permanecem até 24 horas após a 

aplicação do graute, quando o pilar é liberado para receber montagem das vigas. 

6.4.4. Emenda de pilares 

Para execução do Quarto pavimento no Píer C, fez-se necessário a realização de 

emendas entre dois pilares por questões estruturais. Para execução desse tipo de emenda 

o segmento superior no pilar inferior montado devia estar devidamente consolidado na 

fundação e travado nos níveis inferiores, conforme ilustrado na figura 36. Após o 

içamento do pilar a emendar, era realizado o nivelamento do mesmo, sendo aprumado e 

em seguida recebia aperto na porca e contra porca nos quatro cantos. O aperto final 

podia ser executado com marreta, através de uma chave de bater.  

 

Figura 36 - Esquema de emenda de pilar. FONTE (CCG) 
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6.4.5.  Montagem das vigas 

 

As vigas também foram içadas com o auxílio de guindaste seguindo o planejamento de 

montagem da obra. 

Para a montagem das vigas as equipes responsáveis realizavam a montagem sobre 

plataformas elevatórias (PTA’s) devido à falta de apoio pela inexistência de lajes ainda 

nessa fase de montagem do trecho. 

Após o posicionamento dessas vigas fez-se necessário o uso de barrotes nas vigas que 

iriam receber as lajes para garantir seu travamento. Eventualmente, para não perder 

tempo de execução, foi permitido executar o grauteamento das vigas no pilar após a 

montagem das lajes, sendo que o recomendado era realizar o grauteamento logo após a 

montagem das próprias vigas.  

6.4.6. Montagem das Lajes 

As lajes foram montadas em sua maioria com o auxílio de guindastes devidamente 

dimensionados para o peso.  

A montagem seguiu um padrão de avanço de trecho a trecho do edifício. Foi necessário 

um planejamento e sincronia da montagem com a execução do chaveteamento e do 

capeamento, pois era permitida a montagem das lajes do segundo pavimento somente 

após o chaveteamento do pavimento imediatamente inferior do mesmo trecho. A 

montagem do terceiro pavimento só era possível após a execução do capeamento no 

primeiro nível e do chaveteamento no segundo nível dos mesmos trechos.  

O posicionamento das primeiras lajes era realizado com o auxílio de PTA’s. Para 

execução de montagem com as equipes alocadas sobre outras lajes já montadas fez-se 

necessário a fixação de linhas de vida a fim de garantir a segurança dos colaboradores.  

Após o posicionamento de todas as peças algumas lajes apresentavam desníveis em 

relação a outras. Por isso estas eram niveladas com a colocação de torniquetes de aço na 

face superior e travadas com cunhas de madeira na face inferior (figura 37), torcendo a 

amarra de arame até que a laje ficasse nivelada. 
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Figura 37 - Montagem de torniquete para equalização das lajes. FONTE (Tatu pré-moldados, 2008) 

6.4.7. Laje montada em apoio metálico (Cadeirinha) 

Algumas lajes foram projetadas com menor comprimento para a execução de shafts, 

viabilizando a passagem de instalações por entre os pavimentos e, para tal, foi 

necessária a utilização de um dispositivo metálico como apoio para a montagem dessas 

peças, conforme ilustrado na figura 38. 

 

Figura 38 - Representação de dispositivo metálico para apoio das lajes. FONTE (CCG) 

Para realizar o devido posicionamento da laje alveolar em apoio metálico, foi necessário 

executar cortes de 3 (três) centímetros em cada extremidade da laje, reduzindo sua 

largura para, aproximadamente, 1,18 (um vírgula dezoito) metros, apenas em sua região 

de apoio e nos primeiros 20 (vinte) centímetros do seu comprimento, sem 

comprometimento da integridade da peça. 

O corte da peça era realizado no local da montagem, sob responsabilidade e supervisão 

do engenheiro da orbra, em campo, utilizando serra manual com disco diamantado para 

corte do concreto e, se necessário, acabamento com esmerilhadeira e disco de desbaste 

de concreto. A utilização dos equipamentos corretos garantia que a peça não sofreria 

danos estruturais. 
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6.4.8. Chaveteamento e Capeamento das Lajes 

O chaveteamento consiste em uma espécie de rejunte entre as lajes pré-fabricadas. Esse 

rejunte tem o objetivo de garantir a distribuição dos esforços no vão como um todo, não 

nas lajes individualizadas, conforme figura 36. 

Para executar o chaveteamento das lajes eram retirados materiais soltos e realizada uma 

limpeza das juntas com água. O fundo das juntas era vedado com argamassa seca para 

evitar que escorresse nata de concreto pela parte inferior, durante a concretagem. Em 

seguida, era executado o chaveteamento das peças com concreto no traço adequado ao 

fck das lajes. A figura 39 detalha lajes alveolares com o chaveteamento já executado. 

 

Figura 39 - Chaveteamento das lajes. (O Autor) 

Segundo os técnicos, não se deve transitar com sobrecarga excessiva sobre as lajes, 

durante 24 horas, após o rejuntamento. 48 horas após o rejuntamento, eram removidos 

os sistemas de travamento. Segundo o engenheiro responsável pela fabricação, a 

geometria da peça é concebida para que o rejuntamento permita comportamento 

monolítico da laje, através de transferência parcial das cargas entre painéis de lajes 

adjacentes. 

Após o chaveteamento, era realizado o capeamento das lajes. O capeamento realizado 

na obra estudada consiste uma capa de concreto de 7 cm, armada, com tela soldada, 

variando conforme o vão e a sobrecarga do piso, e transpasse de barras de 10 metros 

com bitola de 8 mm  na região das vigas a fim de garantir a transmissão de esforços 

entre as peças, o nivelamento da superfície da laje e correção da contra-flecha 

decorrente da protensão dos painéis alveolares. 

Para atender a demanda de execução do capeamento e do chaveteamento e conseguir 

alcançar altura para concretagem dos terceiro e quarto pavimentos foram alugadas duas 
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bombas lanças para obra de comprimento de 63 m. Na figura 40 observa-se uma das 

bombas utilizadas no processo. 

 

Figura 40 - Bomba lança utilizada para capeamento das lajes. FONTE (O Autor) 

6.4.9. Ajustes de campo 

As peças pré-moldadas de concreto são fabricadas de modo a não necessitarem de 

adaptações em campo, porém, quando necessárias e inevitáveis, foram adotados 

procedimentos de ajustes in loco elaborados pelo fabricante. 

6.4.9.1. Ajustes em pilares 

Eventualmente, fez-se necessário ajuste na base do pilar até a altura que ficará 

consolidada dentro do cálice. O problema ocorreu devido à diferença entre a locação do 

seu eixo e a parede do cálice, não restando folga suficiente para o posicionamento do 

pilar de acordo com as suas coordenadas.  

Para o caso de necessidade de ajuste em até 20 (vinte) milímetros, pôde ser retirada a 

ranhura na face do pilar para onde era necessário o deslocamento, apenas em uma face.  

6.4.9.2.   Ajustes em vigas 

Durante a montagem de vigas, principalmente vigas de fachada onde as juntas entre 

vigas eram de apenas 10 (dez) milímetros, ocasionalmente foi necessário corte ou 

desgaste para encaixe da mesma nos consoles ou nos vãos entre vigas já montadas. 

Nestas situações, foi liberado, sob responsabilidade e com supervisão do engenheiro do 

fabricante em campo, o desgaste ou corte para a retirada de até 10 (dez) milímetros da 

face da peça, possibilitando desta forma a montagem e resguardando o cobrimento.  

O procedimento para retirada de parte do cobrimento foi feito por desbaste do concreto 

com esmerilhadora e disco diamantado de desbaste ou através de corte com serra 
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manual e disco, utilizando, nesta última condição, um martelete de 5 (cinco) quilos, que 

gera baixo impacto na peça, utilizado apenas para romper o material cortado. 

6.4.9.3.   Ajustes em Lajes 

Durante a obra, em função de acidentes que ocorreram, ficou expressamente vetada a 

execução de ajuste em lajes pré-fabricadas com auxílio de ferramentas elétricas ou 

manuais que possam causar impacto nas peças como marteletes, marretas e alavancas. 

Todos os ajustes dimensionais em lajes foram executados em fábrica. Foi liberado, 

somente sob responsabilidade e supervisão do Engenheiro do Fabricante em campo, o 

acabamento com disco de desbaste para retirada de rebarbas de concreto nas laterais das 

lajes, quando necessário. 

6.4.10. Problemas enfrentados pela obra 

6.4.10.1. Logística de estoque e mudança do pátio 

Em virtude de ser uma obra aeroportuária de grande porte e abranger toda a estrutura que 

envolve as operações de aeronaves, fizeram parte do projeto obras na pista e no pátio da 

nova área.  

Com a realização de obras na pista por duas vezes foi necessária a mudança da área de 

estoque das peças que já estavam no canteiro justamente para liberar essas áreas para 

execução das obras do pátio.  

Foram necessários 2 dias inteiros em cada uma das ocasiões para a transferência de todas 

as peças que aguardavam montagem, fazendo-se necessário o aluguel das carretas para 

transporte, que pertenciam às fábricas, e de pelo menos dois guindastes operando somente 

nessas atividades de mudança das peças, resultando em menos atividades de montagem. 

6.4.10.2. Acidente com laje alveolar  

Ainda no inicio do projeto uma laje despencou do terceiro pavimento do Píer A, 

resultando em 3 colaboradores hospitalizados. 

A laje que caiu havia sido cortada com auxilio de uma makita para facilitar sua 

montagem. Segundo a engenharia da obra, juntamente com as áreas da Qualidade e 

Segurança, o corte da laje não havia sido realizado corretamente e levou a laje ao colapso. 

Uma das hipóteses levantadas diz respeito à região da peça que foi removida. Segundo os 
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envolvidos na apuração do acidente a remoção de parte das cordoalhas da laje durante a 

execução do corte da mesma ocasionou em uma perda de resistência e ao consequente 

colapso da peça. A figura 41 mostra o vão sob o qual a laje desabou na edificação.  

 

Figura 41 - Vão deixado após desabamento da laje. FONTE (O Autor) 

Após o acidente ficou estabelecido que as área imediatamente abaixo de lajes recém 

montadas ficariam isoladas e sem circulação, até que fossem realizados o chavetamento e 

o capeamentos das mesmas. 

6.4.10.3. Danos durante transporte das peças 

Um dos problemas mais recorrentes durante todo o processo de montagem das peças pré-

fabricadas na obra foi o problema relativo a danos ocasionados durante o transporte dessas 

peças da fábrica ao canteiro de obras. 

Muitas carretas chegavam à obra com peças com trincas e rachaduras em sua estrutura. 

Muitas vezes foi necessário devolver a carreta à fábrica sem mesmo descarregar as peças 

no canteiro devido à impossibilidade de montagem pelos danos. A figura 42 mostra uma 

laje danificada ainda na carreta de transporte. 

 

Figura 42 - Laje danificada antes de ser descarregada. FONTE (O Autor) 
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Quando ocorriam problemas do gênero, a área da qualidade era convocada para registro 

da ocorrência e realização de um relatório, de modo que tudo fosse devidamente 

documentado.  

As peças danificadas eram, em sua maioria, devolvidas à fábrica e esta era responsável 

por arcar com os custos para fabricação de novos elementos em um prazo pré-

determinado, de forma que evitasse um prejuízo ainda maior para a obra. 

6.5. Análise comparativa estimada 

6.5.1. Razão Unitária de Produção 

A forma mais direta de se medir a produtividade consiste na quantificação da mão-de-

obra necessária - expressa em homens-hora (Hh) demandados - para se produzir uma 

unidade da saída em estudo (por exemplo, 1 metro cúbico de concretagem de um 

pavimento). O indicador utilizado neste trabalho, denominado Razão Unitária de 

Produção (RUP) é, portanto, mensurado através da divisão entre recursos utilizados pela 

unidade de saída analisada, de acordo com o proposto por Souza (2006). Tal indicador 

pode ser representado pela seguinte expressão matemática: 

 

Como consequência, este índice fornece informações quanto ao desempenho acumulado 

dos serviços produzidos ao longo do período de observação, ilustrando o valor de 

produtividade real atingido na execução desses e permitindo a elaboração de um 

prognóstico quanto à melhora ou piora de produtividade. 

Desta forma, neste trabalho, para cálculo do indicador RUP, foi utilizada a metodologia 

proposta por Souza (2006), onde são necessárias as seguintes padronizações para se 

poder avaliar a RUP:  

a) A definição de quais homens estão inseridos na avaliação, ou seja, a 

equipe envolvida;  

b) A quantificação das horas de trabalho a se considerar;  

c) A quantificação do serviço;  

d) A definição do período de tempo ao qual os levantamentos realizados se 

referem. 
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6.5.2. Dados para comparação  

Nesse item foi feita uma análise comparativa baseada em estimativas de como seria a 

execução das obras no Píer Sul se a mesma tivesse sido executada com a estrutura em 

concreto armado moldado in loco. 

Para obtenção de dados confiáveis para realização da análise foi utilizado com base um 

estudo realizado pela revista TÉCHNE em 2010. O estudo em questão descreve o 

comportamento da produtividade em um edifício de pavimentos-tipo (caracterizado por 

ser construído com vários pavimentos, sendo os pavimentos idênticos) em uma cidade 

na região Sul do Brasil, sendo que a pesquisa concentrou-se na execução da estrutura de 

concreto armado. Com o estudo dos dados sobre produtividade levantados neste edifício 

durante a fase de sua execução, desenvolveu-se um trabalho referente à aplicação e 

caracterização. 

Os dados foram obtidos em um edifício de 18 pavimentos, apresentando estrutura em 

concreto armado convencional. A estrutura era composta de lajes retangulares, pilares e 

vigas comuns, todas locadas em dois eixos perpendiculares, uso de fôrmas e escoras 

mistas (de madeira e de metal). 

A partir dos dados obtidos em campo elaborou-se então um intervalo de 95% de confiança 

dos valores estarem acima e abaixo da média da produtividade observada nos pavimentos, 

conforme pode ser observado na tabela 7. 

Tabela 7- Intervalo de confiança de 95% para produtividade na execução de um edifício. FONTE (TÉCHNE, 2010) 

 

A primeira coluna corresponde ao pavimento a ser executado. A segunda representa o 

que seria um planejamento convencional, ou seja, a média de produtividade para a 
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execução de todo o edifício (a média dos valores de produtividade observados). A 

terceira coluna representa os dados reais de produtividade coletados nesta pesquisa. A 

quarta representa um valor estatístico com 95% de confiança para a produtividade 

abaixo dos valores observados e a última coluna representa um valor estatístico com 

95% de confiança para a produtividade acima dos valores observados. 

Partindo desse estudo, o valor a ser utilizado para a estimativa da produtividade da obra 

é de 3,74 Hh/m² para uma estrutura executada em concreto armado moldado in loco. 

6.5.3. Aplicação ao estudo de caso 

Do início da construção à montagem da última peça foi planejado um período de 7 

meses, durante o qual um contingente de 107 funcionários (em média) trabalharam na 

obra nas atividades que envolviam a execução da estrutura com peças pré-fabricadas, 

divididos da seguinte forma: 

a) 5 equipes da empresa “A” envolvidas diretamente na montagem 

contando com 7 colaboradores sendo 1 encarregado, 1 operador de 

guindaste, 2 riggers e 3 montadores;  

b) 1 equipe de armação do Consórcio com 23 armadores; 

c) 1 equipe para montagem de andaimes e guarda-corpo com 12 

montadores também do Consórcio; 

d) 3 equipes de pedreiro para realização de regularização, chaveteamento 

e capeamento com 7 colaboradores do Consórcio cada; 

e) 1 equipe de apoio para limpeza e auxilio no transporte de materiais 

com 16 ajudantes também ligados ao Consórcio. 

Ao longo de todo o processo de montagem a jornada de trabalho foi de 9 h/dia, sendo 

utilizados 6 dias de trabalho na semana, constituindo uma força de trabalho de 

aproximadamente 168000 mil horas*homem de trabalho ao total. 

Considerando os 70.000 m² de estrutura executados pode-se obter um valor de 2,31 

Hh/m². Comparando essa necessidade de mão de obra com a de um processo tradicional 

(estrutura em concreto armado), nota-se o grande diferencial de produtividade associado 

(2,31 Hh/m² x 3,74 Hh/m²). 

Para se ter uma ideia, baseado nos índices utilizados, a obra em estrutura em concreto 

armado dimensionada para os mesmo 7 meses de execução, requereria um efetivo de 
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143 funcionários em média e consumiria pouco mais de 225 mil horas*homem de 

trabalho ao total. Para a mesma metragem construída (70000 m²), seriam necessárias 57 

mil horas*homem a mais do que a empregada na construção com pré-fabricados. A 

produtividade da obra em pré-fabricados de concreto foi, nesse caso, 34% superior a 

que seria obtida se executado com estrutura com concreto armado moldado in loco. 

A tabela 8 apresenta um quadro bem resumido do comparativo entre os dois métodos. 

 

 

Tabela 8 - Resumo comparativo: Produtividade em Pré-fabricado x concreto armado in loco. FONTE (O Autor) 
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7. Considerações finais 

 

Este trabalho teve, como principal objetivo proposto, estabelecer os ganhos de 

produtividade e sustentabilidade a partir da adoção da técnica construtiva de estruturas 

pré-fabricadas a partir de um comparativo com estruturas maciças de concreto armado 

moldadas in loco.  

Após todas as apresentações e definições pode-se concluir que as construções que 

utilizam os sistemas de concreto pré-fabricado se destacam principalmente pela 

velocidade de execução, um produto final melhor acabado, uma obra mais limpa e sem 

desperdícios de materiais. A tabela 9 apresenta um pequeno resumo do que foi 

apresentado durante o trabalho, com as vantagens referentes ao sistema construtivo em 

concreto pré-fabricado frente ao sistema com concreto armado moldado in loco. 

Tabela 9 - Resumo: Vantagens do concreto pré-fabricado. FONTE (O Autor). 

VANTAGENS:  CONCRETO PRÉ-FABRICADO x CONCRETO ARMADO 
MOLDADO IN LOCO 

PRODUTIVIDADE SUSTENTABILIDADE 

Eliminação de escoramento 

Menores perdas com material 

Redução de mão-de-obra 

Velocidade de construção 

Menor geração de resíduos 

Capacidade de vencer grandes vãos 

Redução das etapas de produção 
dentro do canteiro de obras Maior facilidade no 

reaproveitamento de materiais para 
reciclagem e reuso Garantia da qualidade do produto 

 

Do ponto de vista executivo, a solução estrutural pré-fabricada demanda uma maior 

perícia e cuidado ao longo de seu desenvolvimento, quando comparado com estruturas 

em concreto armado moldado in loco de modo a garantir qualidade e o perfeito 

desempenho estrutural junto a uma minuciosa verificação destes serviços.  

Claro que existem pontos negativos que ainda atrapalham a sua popularização como o 

fato de ter um projeto mais detalhado, a necessidade de um volume adequado de 
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elementos para justificar a sua escolha, problemas encontrados nas ligações entre 

elementos e o custo ainda ser um pouco maior que o sistema de construção tradicional.  

Contudo, o fato de os pré-fabricados possuírem um custo ainda um pouco mais elevado 

que o sistema convencional de execução torna esse método particularmente mais 

atrativo para o setor de edificações comerciais, pois os ganhos obtidos com velocidade 

de execução, qualidade e redução de perdas permitem uma utilização do 

empreendimento com maior antecedência, garantindo assim um retorno financeiro mais 

cedo. É necessário, portanto que antes da definição dos métodos construtivos a serem 

adotados, que sejam analisados o objetivo do empreendimento e o valor disponível para 

realização do mesmo, chegando assim, a um meio termo que atenda todas as 

necessidades da obra. 

Importante ressaltar também que apesar de ser de suma relevância, a escolha de uma 

solução estrutural ou de outra, não deve ser definida única e exclusivamente a partir de 

fatores econômicos. Diversos outros intervenientes promovidos pela estrutura em 

concreto armado moldado in loco devem ser considerados no momento de se efetuar tal 

definição, como por exemplo, do ponto de vista arquitetônico, o desenvolvimento de 

estruturas mais esbeltas, maior flexibilidade e a grande quantidade de mão de obra 

qualificada para a realização desse serviço. 

O Brasil atravessa atualmente um momento de grande dificuldade no setor imobiliário e 

precisa buscar novas alternativas as quais primam pela racionalização, tanto de 

materiais, regidas por princípios de sustentabilidade, como de mão de obra que 

permitam a retomada do crescimento de alguns anos atrás.  

Tais métodos produtivos, dentre eles pode-se destacar o descrito neste estudo, devem 

ser constantemente estimulados por parte de empreendedores e construtoras, rompendo, 

assim, com antigos paradigmas, de modo a reintroduzir a indústria da construção civil 

no processo de retomada do crescimento econômico do país. 
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8. Sugestões para trabalhos futuros 

Os comparativos realizados no presente trabalho não esgotam as possibilidades de que 

outros estudos sejam efetuados, a fim de complementar as considerações obtidas.  

Uma sugestão para trabalhos futuros é a realização de uma análise financeira dos custos 

envolvidos na implantação dos dois sistemas de execução, podendo assim avaliar o 

retorno financeiro por se concluir uma obra em prazo reduzido e as economias obtidas 

em cada processo. 

Outra sugestão seria abordar aspectos mais detalhados e específicos de produtividade 

nos processos construtivos em concreto pré-fabricado e concreto armado moldado in 

loco. Esses aspectos específicos seriam avaliações sobre produtividade e 

sustentabilidade nas atividades intermediárias de cada processo como transporte, 

içamento, montagem e capeamento no caso dos pré-fabricados, e colocação de fôrmas, 

escoramento e armação no caso de uma estrutura moldada in loco, a fim de obter um 

valor mais próximo do real, já que ocorrem perdas e prejuízos em cada uma dessas 

etapas. 
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