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RESUMO

Este trabalho consiste na análise crítica de sistema construtivo com o emprego de fôrmas
metálicas tipo túnel aplicado na execução de edificações habitacionais, que resultam em
construções constituídas por paredes e lajes em concreto armado moldadas “in loco”. Tal
análise é decorrente do processo de avaliação de desempenho e de aprovação técnica deste
sistema construtivo. Para tanto, são feitas abordagens sobre o sistema construtivo propriamente
dito, sobre qualidade na construção civil, desempenho e avaliação de desempenho de
edificações, e sobre o processo de aprovação técnica, que agrega a avaliação de desempenho
e o controle da qualidade.
A apresentação do sistema construtivo é realizada quanto ao seu histórico, composição,
características de aplicação e processo executivo. O processo de aprovação técnica, cujo
modelo adotado é a “Referência Técnica IPT”, traz desdobramentos envolvendo o desempenho
e a avaliação de desempenho de novos produtos e sistemas, que são abordados com base em
revisões bibliográficas e em situações práticas, estas últimas relacionadas com as análises
realizadas em canteiro e em laboratório envolvendo edificação construída por empresa
referência, e seus resultados e conclusões.
Dessa maneira promoveu-se: a visão crítica do processo de utilização do sistema
construtivo e das contribuições conferidas pelas avaliações de desempenho no seu
desenvolvimento e aprimoramento; a sugestão de pontos para estudos futuros dirigidos para o
melhor desempenho da edificação, para a racionalização do processo produtivo e para a
obtenção de maior qualidade da edificação; e a revisão dos principais aspectos de controle da
qualidade na produção e do produto final mais relacionados com as exigências para a obtenção
da aprovação técnica.
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ABSTRACT

This work consists of the criticize analysis of the constructive system with the
employment of metallic molds of the tunnel type applied in the execution of habitational
construction, that results in a variety of construction constituted by walls and floors with
cast reinforced concrete in the place. The technical approval of this constructive system
is the resource used for the attainment of the analysis. In such a way, approaches are
done on the constructive system it self, the civil construction quality, the performance,
and the evaluation of the performance of the constructions and the technical approval it
self.
The presentation of the constructive system is done according to the historical,
composition, application characteristics and operation. The exam of the technical approval
process, whose adopted model is the “Referência Técnica IPT”, it brings sequence
involving the performance and the evaluation of the performance of the constructions,
based on bibliographical revisions and experienced situations, these last ones related
with the analyses done in the construction site and laboratory involving construction built
by company reference, for their results and conclusions.
In this way is promoted: the criticize vision of the process of usage of the constructive
system and the contributions checked by the performance evaluations in your development
and improvement; the points suggestion for future studies driven for the best performance
of the construction, for the rationalization of the productive process and for the obtaining
of high quality of the construction; and the main controls revision of the production quality
and final product directly related with the demands for the obtaining the technical approval.

1

1 INTRODUÇÃO
Diante do cenário técnico e econômico com o qual se depara a construção civil no
Brasil, frente a novas técnicas, produtos e materiais, às dificuldades inerentes à competição
empresarial e às radicais mudanças nos rumos da economia, observa-se a questão da qualidade,
que até há pouco tempo atrás somente permeava outros setores industriais mais desenvolvidos,
cada vez mais citada e desejada pelas empresas construtoras e pelos consumidores de seus
produtos.
A realidade do país e do setor da construção civil alterou-se radicalmente, havendo a
necessidade de mudar para sobreviver. A qualidade passou a ser um instrumento dessa mudança
para se ser mais competitivo e para conquistar o cliente por meio da satisfação das suas
necessidades e expectativas, podendo-se acrescentar a satisfação das necessidades da própria
empresa em comercializar os seus produtos com os resultados econômico-financeiros
almejados.
Esse cliente, consumidor dos produtos de construção, reclama por melhor qualidade
destes produtos e tem expectativas cada vez mais elevadas de desempenho das edificações.
Está atento não só ao preço para a aquisição do imóvel mas também ao custo decorrente por
habitá-lo e realizar as manutenções necessárias à sua conservação. Até mesmo questões como
a conservação de energia, redução de consumo de água e preservação do meio-ambiente
estão sendo incorporadas à percepção do cliente. Complementa-se que a qualidade, sob o
enfoque da empresa, é fundamental para a redução de custos e o aumento da produtividade,
já que o atual cenário não mais permite que elas venham a repassar ao preço dos produtos a
totalidade dos seus custos, ainda mais se forem estabelecidos por suas próprias incapacidades.
Por outro lado, nota-se uma organização da sociedade e de suas instituições na
formulação e fixação de diretrizes que induzem a melhoria da qualidade, como ocorre no
caso do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade da Construção Habitacional1
(PBQP - H), e do Programa da Qualidade da Construção Habitacional do Estado de São

1

O PBQP - H, desdobramento para o setor da construção civil do PBQP, foi lançado em 1997 pelo Ministério
do Planejamento e Orçamento (MPO), com a intervenção da Secretaria de Política Urbana (Sepurb) e o
apoio tecnológico do IPT e do Instituto Brasileiro de Tecnologia e Qualidade da Construção (ITQC).
Dentre seus objetivos, destacam-se: elevar o patamar da qualidade e produtividade da construção
habitacional nacional; reduzir os custos no setor; estimular o inter-relacionamento entre os agentes do
setor; estabelecer e implementar um Sistema Nacional de Aprovações Técnicas (SINAT) para materiais,
componentes e sistemas construtivos; promover ações para a qualificação da mão-de-obra; e estimular a
participação da iniciativa privada no setor habitacional de interesse social.
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Paulo2 (QUALIHAB), onde o Estado vale-se do seu poder de compra para estimular a
melhoria da qualidade. Somam-se ainda obrigações impostas pelo Código de Defesa do
Consumidor3 (CDC) e as surgidas pelo efeito da formação de blocos econômicos, com a
eliminação de barreiras protecionistas, onde a qualidade é disciplinadora das transações
comerciais pela imposição de obediência a rigorosas normas técnicas.
Tais ações, diretrizes e programas exigem dos profissionais da área imobiliária uma pronta
ação, inclusive no sentido de mudanças radicais de paradigmas até então vigentes. Pela própria
cultura do setor da construção civil, esse processo requer a adoção de novas práticas de
organização, de gerenciamento, de planejamento, de projetos, de suprimentos, de produção e
de assistência técnica pós-entrega do imóvel. Há que se vencer barreiras que permitem que se
atribua ao setor particularidades como: de inconstância nas características das matérias-primas;
de falta de padronização de processos produtivos e de produtos; de falta de organização e
controle da produção; de empregar trabalhadores com baixa qualificação, desmotivados e
sem consciência da importância da qualidade nas suas atividades; de insensível à importância
do usuário e de omisso no atendimento de seus anseios; de excessivamente flexível à imprecisão
e inflexível às inovações. Isso tudo, coroado por uma atitude de condescendência e resignação
às falhas e distorções ao longo de todo o processo de produção do edifício.
Na busca da superação das suas limitações intrínsecas, o setor da construção civil
foi buscar em outros setores industriais mais modernos maneiras de sobrepujar suas
dificuldades, por meio da apropriação e adaptação de conceitos e técnicas neles amplamente
empregados e já consagrados. Nesse sentido, observa-se a busca do setor em adequarse aos conceitos e filosofias das normas da International Organization for Standartization
(ISO), mais especificamente da série ISO 9000 4, adotadas desde o ano de 1990 pela

2

O QUALIHAB foi instituído pelo Decreto Estadual n o 41.337, de 25/11/96. Tem como objetivos
gerais: otimizar a qualidade dos materiais, componentes, sistemas construtivos, projetos e obras nos
empreendimentos habitacionais do Governo Estadual; reduzir o dispêndio de recursos humanos,
materiais e naturais nas obras por ele promovidas; e celebrar com entidades de direito público e
privado, nacionais e internacionais, convênios e acordos que possibilitem e incrementem o
desenvolvimento do Programa. Trata-se de um sistema evolutivo de capacitação das empresas.
3
O CDC foi instituído pela Lei Federal n o 8.078, de 11/09/90, e entrou em vigor em 11/03/91. Veio
complementar o Código Civil naquilo que trata das relações entre consumidores e fornecedores de
bens e serviços.
4
Essas normas foram desenvolvidas pelo Comitê Técnico TC 176 da ISO, tendo sido criadas em 1987
e ampliadas e revisadas em 1994, com o intuito de criar diretrizes gerais para a implementação da
qualidade nas empresas, e fixar orientações para a seleção do modelo de garantia da qualidade no
relacionamento comercial entre fornecedor e comprador.
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Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) na família de normas NBR ISO 9000.
A partir daí, novas expressões passaram a ser difundidas no setor imobiliário como: Política
da Qualidade, Sistema da Qualidade, Gestão da Qualidade, Garantia e Controle da
Qualidade. Empresas de serviços como as de projetos, construtoras e fornecedores de
insumos para a construção civil estão empenhadas na obtenção, ou mesmo na manutenção
no caso de alguns precursores, da certificação de seus sistemas da qualidade.
Sendo a certificação de produto, a verificação e comprovação da conformidade de
um produto a determinada especificação ou norma técnica, surge a questão de como
proceder diante de produtos e sistemas construtivos inovadores, ou seja, ainda não
normalizados ou cujas normas ainda são insuficientes. A solução para esta questão veio
com a criação do processo de homologação ou de aprovação técnica de produtos e
sistemas construtivos inovadores para a construção civil, pioneiramente adotado no Brasil
pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), consistindo na
concessão do documento de aprovação técnica “Referência Técnica - IPT” (RT/IPT), a
partir da avaliação de desempenho do produto ou sistema construtivo, e da verificação e
aceitação do sistema da qualidade do produtor, prevendo ainda controles periódicos ao
longo do tempo.
Inserem-se assim os conceitos de desempenho de um produto, que é o
comportamento deste produto em uso, e o de avaliação de desempenho que, para o caso
específico do edifício, produto da atividade de construir realizado por meio de um sistema
construtivo, consiste na previsão do comportamento potencial deste edifício, seus
elementos e instalações, quando submetidos a condições normais de exposição, avaliando
se o seu comportamento satisfaz às exigências do usuário. Observa-se que o requisito de
desempenho é um indicador da qualidade e que as definições de qualidade e de avaliação
de desempenho convergem para o atendimento das exigências e expectativas do usuário;
assim, avaliar desempenho resulta em verificar a qualidade.
Tal avaliação se dá por meio da verificação do atendimento dos requisitos (condições
qualitativas) e critérios (condições quantitativas) de desempenho definidos para o edifício,
permitindo, a partir da avaliação, que se conclua sobre quais aspectos devem ser mantidos
ou modificados no sistema construtivo. Quanto ao controle da qualidade do processo
produtivo, a visão atual é de priorizar o controle da produção muito mais do que o do
produto final.
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Como será exposto neste trabalho, há muito tem sido enfatizada a metodologia para
avaliação de desempenho, em particular a partir de trabalhos desenvolvidos por pesquisadores
do IPT, os quais abordam aspectos de desempenho estrutural, segurança ao fogo, estanqueidade
à água, conforto térmico, conforto acústico e durabilidade, como critérios que expressam de
forma quantitativa as exigências dos usuários das edificações no país, ou as regras da qualidade
a serem atendidas pelas habitações.
Resumidamente, pode-se encadear as idéias e argumentos até aqui expostos na seguinte
seqüência: a) há a necessidade no setor da construção civil de gerar produtos com maior
qualidade e menor custo; b) os agentes intervenientes do setor devem estar capacitados para
tanto; c) há a necessidade de atestar tal capacitação e demonstrar sua continuidade no tempo;
d) a homologação ou certificação demonstra o êxito da empresa no cumprimento dos seus
objetivos; e) a aprovação técnica, como nos moldes da Referência Técnica IPT, é o instrumento
que atesta o desempenho de produtos e sistemas construtivos inovadores; f) a aprovação
técnica é conduzida através da avaliação de desempenho do produto ou sistema, e da verificação
e aceitação do sistema da qualidade do produtor; g) a avaliação de desempenho é também um
instrumento de otimização e desenvolvimento de produtos e sistemas construtivos.
A relevância do tema é confirmada pela importância do setor da construção civil e pelos
aspectos econômicos e sociais a ele inerentes5, pelo número de agentes envolvidos no setor,
pela complexidade da gestão das ações voltadas à qualidade que se impõem, pelo anseio da
sociedade à obtenção da qualidade no setor, e pela própria necessidade de sobrevivência das
empresas no mercado. Assim, há que se ressaltar o quanto é essencial o engajamento das
empresas do setor da construção civil no processo de obtenção da qualidade, com consciência
de que o número de tarefas assumidas deve ser coerente com a disponibilidade de recursos
mobilizáveis para tanto, a fim de que a transição para novos caminhos seja exeqüível e não
uma mera obsessão por mudanças.
Como pano de fundo para as abordagens sobre a qualidade, desempenho, avaliação de
desempenho e aprovação técnica, insere-se neste trabalho o sistema construtivo com o emprego
de fôrmas metálicas tipo túnel para a construção de edifícios.

5

Dados da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) dão conta de que a cadeia produtiva do chamado “ConstruBusines” responde por 14,8% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.
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1.1 Objetivos
Pretende-se com este trabalho atingir os seguintes propósitos:
1.1.1 Objetivos Gerais
•

apresentar o sistema construtivo em paredes e lajes de concreto armado
moldadas “in loco” por meio de fôrmas metálicas tipo túnel, seu histórico e
evolução;

•

reunir de forma coordenada e lógica os princípios, idéias e ações necessários
à obtenção da aprovação técnica para este sistema construtivo, que emprega
fôrmas metálicas na consecução do produto edifício habitacional.

1.1.2 Objetivos Específicos
•

apresentar os requisitos e critérios para a avaliação de desempenho do sistema

construtivo em escopo, assim como os resultados da avaliação;
•

contribuir com o desenvolvimento e aprimoramento do sistema construtivo a partir

de uma visão crítica do processo e da sugestão de pontos para estudos futuros, visando
a racionalização do processo produtivo e a obtenção de melhor qualidade do produto;
•

revisar os principais aspectos de controle da qualidade na produção e do produto

praticados pela empresa referência - Sergus Construções e Comércio Ltda - visando
atender às recomendações das avaliações de desempenho, com vistas à obtenção da
aprovação técnica do sistema construtivo.

Para a consecução desses objetivos, foram realizadas análises críticas envolvendo
revisões bibliográficas, estudos experimentais e experiências práticas, embasadas no
exercício da atividade de construir, no conceito de desempenho e no processo de
obtenção da aprovação técnica para o sistema construtivo em escopo.
Na revisão bibliográfica, foram analisados os seguintes temas:
•

a qualidade e a família de normas NBR ISO 9000 relacionadas com sistemas,
gestão, controle e garantia da qualidade;

•

desempenho de habitações quanto a requisitos, critérios, metodologias de
avaliação de desempenho específicas, e processos de homologação ou
aprovação técnica;
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•

sistemas construtivos, notadamente com o emprego de fôrmas metálicas ou a
elas relacionados;

•

elementos e componentes da edificação que mais interfaces apresentam com
o sistema construtivo em escopo;

•

patologias das edificações e ações preventivas e corretivas relacionadas com
o sistema construtivo em escopo.

Os estudos experimentais compreendem ensaios e análises feitos a partir de
avaliações de desempenho realizadas pela empresa referência, por intermédio do IPT,
para o seu sistema construtivo que emprega fôrmas metálicas tipo túnel, e contemplam
diversos aspectos de desempenho: segurança estrutural, durabilidade, segurança ao fogo,
conforto térmico e acústico, e estanqueidade à água.
As análises críticas compreendem ainda:
•

métodos empregados nas verificações e medições de desempenho;

•

requisitos e critérios utilizados nas avaliações e suas fontes;

•

resultados e conclusões oriundos das avaliações;

•

recomendações sobre procedimentos e providências a serem adotados.

Este trabalho também incorpora as experiências práticas deste autor no
desenvolvimento de suas atividades na empresa referência, quer pelo aspecto do emprego
do sistema construtivo com fôrma metálica tipo túnel em obras, quer pelo desenvolvimento
em curso na empresa de trabalhos visando a consolidação de um manual da qualidade
para o sistema construtivo, e implantação de procedimentos e controles visando a obtenção
da aprovação técnica para o sistema. Tais experiências também contribuíram para:
•

verificação da efetividade das avaliações de desempenho como ferramentas
para a obtenção da qualidade e geração de informações que retroalimentem
o processo de produção;

•

levantamento de não-conformidades de produtos e serviços, com base em
históricos de serviços de manutenções realizados pela empresa referência em
empreendimentos construídos com o sistema em escopo;

•

transposição das experiências próprias do autor, na condição de colaborador
da empresa referência, a partir de suas interações cotidianas com profissionais
das áreas de projetos, de fabricação de fôrmas e de produção em canteiro,
que digam respeito ao sistema construtivo em escopo.
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1.2 Apresentação da Empresa Referência e de Seu Sistema Construtivo
A empresa Sergus Construções e Comércio Ltda, criada no ano de 1965, iniciou suas
atividades atuando em obras públicas como escolas, postos de saúde, hospitais, centros
esportivos, infra-estrutura urbana, subestações de energia elétrica e agências bancárias. A
partir de 1973, a empresa passou a investir na área habitacional por intermédio de programas
criados pelo Banco Nacional da Habitação (BNH), hoje extinto, construindo casas e
apartamentos para Cooperativas Habitacionais, para a Companhia Metropolitana de Habitação
de São Paulo (COHAB/SP), e para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo (CDHU), além de edificações para a iniciativa privada nas várias
modalidades de contratação. Em 1984, a construtora passou a adotar uma nova estratégia de
atuação, incorporando e construindo os seus próprios empreendimentos residenciais com o
apoio do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e a participação de diversos agentes
financeiros.
Em sua meta de racionalização e melhoria da qualidade de suas obras, iniciou a partir de
1986 estudos sobre sistema construtivo com base na utilização de fôrmas metálicas tipo túnel,
para a execução de paredes e lajes em concreto armado moldadas “in loco”. A partir de 1989,
os estudos foram intensificados, incluindo a visita a canteiros de empresas de São Paulo que
empregavam o sistema. Foram introduzidas diversas melhorias e aperfeiçoamentos no sistema
de origem, das quais destaca-se a possibilidade de emprego de paredes estruturais nas direções
longitudinal e transversal da edificação, sejam elas internas ou externas, já que o sistema original
somente previa a execução das paredes na direção longitudinal da edificação, sendo as demais
de simples vedação, normalmente executadas em alvenaria. Importante inovação também foi
dada com a adequação das fôrmas de maneira a propiciar a execução de significativa parcela
das paredes na envoltória da edificação. Criou-se assim o “Sistema Construtivo Sergus”, com
o emprego de fôrmas metálicas tipo túnel, com base em um projeto padrão para edifício de
apartamentos composto de treze andares tipo, cada qual com quatro apartamentos de dois
dormitórios, identificado pela empresa como “Prédio Padrão com Apartamentos de Dois
Dormitórios” (PP2D), a partir do qual foram analisados e sistematizados todos os projetos e
fases da obra, incluindo a execução de um protótipo do apartamento para um melhor conhecimento
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do processo e do produto final. Na figura 1 pode-se observar as disposições dos ambientes
no apartamento tipo PP2D6.
A partir da confirmação de que as metas de racionalização do empreendimento, de
redução de custos, de redução de tarefas, de redução do número de operários envolvidos, e
de redução do prazo para a execução da obra eram obteníveis com o emprego do sistema, em
1991, a empresa colocou-o em prática na execução do empreendimento “Condomínio Torres
do Sabará I”, localizado na cidade de São Paulo e composto de 156 apartamentos em três
edificações de treze andares tipo cada uma, concluído em agosto de 1992.
A empresa realizou nos anos de 1994 e 1995, por intermédio do IPT, a avaliação de
desempenho de seu sistema construtivo, que subsidiou a adoção de melhorias sugeridas, como
será exposto neste trabalho.
Em 1995 foram realizados novos estudos pela construtora, incluindo a execução de um
apartamento protótipo, desta feita com apartamentos com três dormitórios, que resultou na
criação do “Prédio Padrão com Apartamentos de Três Dormitórios” (PP3D), inicialmente
executado no empreendimento “Condomínio American Life”, também na cidade de São Paulo,
composto de 156 apartamentos em três edificações de treze andares tipo cada uma, concluído
no ano de 1996. Na figura 2 pode-se observar as disposições dos ambientes no apartamento
tipo PP3D7.
Outros estudos que a empresa planeja desenvolver contemplarão adaptações do PP3D,
permitindo o acréscimo de um banheiro de empregada, ou de quarto de empregada, ou mesmo
de mais um dormitório.
Já foram construídos com este sistema, ou estão em execução, vários conjuntos de
edifícios de apartamentos com 2 e 3 dormitórios, conforme pode ser observado na relação de
obras constante na tabela 1.
Ciente da importância da capacitação da mão-de-obra, em 1996, a construtora concluiu a
instalação de um centro de treinamento e especialização de mão-de-obra em geral no
município de Tatuí, no Estado de São Paulo, denominado Centro de Treinamento Tatuí,
onde realiza um trabalho conjunto com as instituições: Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI), Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de São Paulo
(Sinduscon/SP) e Prefeitura do Município de Tatuí, oferecendo treinamento para seus
funcionários e para a comunidade, com cursos nas seguintes modalidades: montador de

6
7

O apartamento tem área total privativa de 55,98 m2. O pavimento-tipo tem área total de 248,56 m2.
O apartamento tem área total privativa de 75,38 m2. O pavimento-tipo tem área total de 326,02 m2.
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Obs.: as paredes hachuradas têm função estrutural e são executas com o emprego de fôrmas metálicas

Figura 1 - Planta de arquitetura do apartamento tipo PP2D (dois dormitórios)

10

Obs.: as paredes hachuradas têm função estrutural e são executadas com o emprego de fôrmas metálicas

Figura 2 - Planta de arquitetura do apartamento tipo PP3D (três dormitórios)
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Tabela 1 - Relação de obras da construtora Sergus executadas ou em execução com o
emprego de seu sistema construtivo com a utilização de fôrmas metálicas tipo túnel

fôrmas metálicas tipo túnel, eletricista instalador, encanador hidráulico e de calhas, assentador
de tijolos e blocos, revestidor de paredes, assentador de pisos cerâmicos e azulejos, revestidor
de “Multimodo Adesivo”8, armador, revestidor de gesso liso, aperfeiçoamento de azulejista,
instalador de paredes e forros em chapas de gesso acartonado, telhadista, montador de cobertura
de fibrocimento e carpinteiro de fôrmas. Estudos estão em andamento para a implantação de
novos cursos de formação e de aperfeiçoamento a serem oferecidos pelo Centro.
O sistema Sergus encontra-se em permanente evolução, com melhorias técnicas que são
incorporadas a partir da experiência vivenciada pela empresa na execução de suas obras, de
ensaios e avaliações de desempenho de componentes, elementos e da própria edificação, e
das evoluções tecnológicas oferecidas pelo mercado. Atualmente, a empresa está empenhada
em obter a aprovação técnica de seu sistema construtivo, sendo que significativa parte deste
trabalho relata aspectos deste esforço, a partir das experiências deste autor como integrante
do corpo técnico e gerencial da empresa.
8

Argamassa industrializada para revestimento de fachada, colorida, aplicada em uma única demão e fabricada
pela empresa Quartzolit. Em função dos resultados da avaliação de desempenho realizada pelo IPT, o
produto sofreu modificações que melhor o capacitaram para ser empregado no sistema construtivo fôrmatúnel.
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1.3 Composição do Trabalho
O Capítulo 2 deste trabalho é dedicado à qualidade. Em suas seções são enunciadas:
a conceituação da qualidade, com destaque para o ponto de vista da construção civil; a
caracterização do setor frente à qualidade a partir de diagnósticos de vários autores; e a
análise das normas da família NBR ISO 9000 e suas principais prescrições, além de
breve descrição dos cenários que se apresentavam na época de sua implantação no país,
há quase dez anos, e o existente nos dias atuais.
No Capítulo 3 é feita a apresentação e análise da aprovação técnica de produtos e
sistemas construtivos, que tem como base o conceito de desempenho, mediante a
apresentação do histórico e particularidades do assunto, destacadamente, pela abordagem
da “Referência Técnica IPT”, do rigor no processo para a sua obtenção e manutenção,
além dos benefícios que ela proporciona à construção civil. Nele, o desempenho e a
avaliação de desempenho têm uma exposição limitada ao destaque do quanto são
importantes no processo que resulta na concessão da aprovação técnica. Somente em
capítulo posterior ao da apresentação do sistema construtivo em escopo é que será feita
a análise destes temas em minúcias, quando então serão tratados com as especificidades
que os relacionam com referido sistema construtivo.
No Capítulo 4 é feita a apresentação do sistema construtivo com o emprego de
fôrmas metálicas tipo túnel, onde são destacadas: suas origens e início de emprego no
país; suas principais características e requisitos que viabilizam o seu emprego; a descrição
dos elementos e componentes das fôrmas metálicas e das operações que a envolvem na
produção da estrutura em concreto armado; a descrição e análise das etapas de obra
com maiores interações com o sistema construtivo; a apresentação das planilhas de controle
da qualidade na produção ou do produto final utilizadas pela empresa referência; e as
análises e comentários sobre as modalidades dos projetos que têm maior relação com o
sistema construtivo em questão.
O desempenho e a avaliação de desempenho, elo de ligação entre a qualidade e o
sistema construtivo, são abordados no Capítulo 5. Nele são expressos os conceitos
relativos ao assunto e aos requisitos e critérios de desempenho para edificações, e são
introduzidas as análises e ensaios de desempenho realizadas para o sistema construtivo
pela empresa referência, por intermédio do IPT. As avaliações abrangem as seguintes
áreas de desempenho para uma edificação: estrutural, durabilidade, segurança ao fogo, conforto
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térmico, conforto acústico e estanqueidade à água. Para cada um dos quesitos de avaliação de
desempenho são apresentados os métodos de avaliação, analisados os resultados obtidos,
comentadas as contribuições deles advindas e, quando for o caso, feitas sugestões para
desenvolvimento de estudos complementares.
O Capítulo 6 é dedicado à descrição do manual da qualidade da empresa referência,
enfatizando seus pontos relacionados com os procedimentos técnicos e organizacionais com
vistas à obtenção ou manutenção do sistema da qualidade da empresa, que tem relevante
importância para a obtenção da aprovação técnica.
As conclusões ensejadas por este trabalho são apresentadas em seção específica, que
traz também rol de sugestões para estudos futuros ou para o aprofundamento de questões
ainda não suficientemente analisadas.
Finalmente, nos Anexos A e B deste trabalho são abordados, respectivamente, temas
relacionados com a previsão da resistência à compressão do concreto a partir de resultados à
baixa e à média idades e métodos não destrutivos para a avaliação desta mesma resistência do
concreto, assuntos de interesse para o sistema construtivo em escopo, haja vista a desforma
precoce em função da velocidade de execução da estrutura.
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2 QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2.1 Conceituação da Qualidade
Segundo as normas que compõem a família NBR ISO 9000, um dos principais
fatores no desempenho de uma organização é a qualidade de seus produtos9, necessária
para que ela atinja e assegure um bom desempenho econômico, havendo uma tendência
mundial no sentido de aumento da expectativa do consumidor em relação à qualidade. A
norma NBR ISO 9000-1/1994 - Normas de gestão da qualidade e garantia da qualidade.
Parte 1: Diretrizes para seleção e uso - a define como a totalidade das características de
uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer necessidades explícitas e implícitas
do consumidor, como decorrência dos seguintes aspectos contribuintes:
•

qualidade decorrente da definição das necessidades para o produto;

•

qualidade decorrente do projeto do produto;

•

qualidade decorrente da conformidade com o projeto do produto;

•

qualidade decorrente do suporte ao produto.

FERNANDES (1991) ressalta que a qualidade sempre esteve vinculada ao ser
humano 10 , inicialmente incorporando as características pessoais do artesão, e, após a
revolução industrial, com a divisão do trabalho e a sua transformação em operário, na
fixação de intrincadas redes de técnicas visando a garantia de um padrão de qualidade
satisfatório ao produto final.
O conceito da qualidade tem sido ampliado com enfoques ora na produção, ora no
produto, ora no consumidor, e é variável conforme o momento tecnológico e psicológico
em evidência, onde cada novo aspecto envolvido é adicionado aos anteriores. PICCHI
(1993) preceitua os seguintes aspectos evolutivamente adicionados à qualidade: a)
conformidade com requisitos ou atendimento às normas; b) necessidades dos clientes11;
c) ampliação do conceito de cliente, extrapolando o tradicional cliente externo à empresa,
criando o cliente interno na figura de seus funcionários e acionistas; d) ampliação do
universo das necessidades do cliente com fatores implícitos como a facilidade de uso,

9

Os produtos são classificados genericamente como: materiais e equipamentos, informações, materiais
processados, serviços, ou suas combinações.
10
Segundo Philip Crosby, apud MEKBEKIAN (1997), qualidade não é sinônimo de virtude, luxo, peso, brilho;
é sim o valor relativo das coisas que as pessoas não se dão ao trabalho de definir, é boa ou é má.
11
De acordo com a Sociedade Americana de Controle da Qualidade e a Organização Européia de Controle da
Qualidade, apud FERNANDES (1991), “qualidade é a totalidade das características e formas de um produto ou
serviço que é capaz de atender a uma dada necessidade”.
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aspectos estéticos e da cortesia no atendimento; e) geração de economia sob o ponto
de vista do cliente interno e do acionista; f) inclusão de serviços agregados ao produto12;
g) a qualidade relativa aos concorrentes e dinâmica em relação aos clientes, já que as
suas necessidades, expectativas e exigências estão em permanente transformação; h) a
percepção do cliente, num enfoque da sociologia, da psicologia e do marketing e da
propaganda, que fundamentam a dimensão da qualidade que nem sempre é
conscientemente por ele detectada; i) a maximização do valor do produto onde a
conformidade é obtida pelo fabricante por um custo aceitável, e o desempenho percebido
pelo cliente tem um preço justo, sendo assim o valor do produto a relação entre a
satisfação obtida pelo cliente e o preço pago pelo produto13; e, finalmente, j) a capacidade
de entusiasmar o cliente, a transição do campo racional para o emocional, onde o cliente
é seduzido pelo produto e pelas pessoas que participam da empresa.
Uma demonstração da constância da mudança evolutiva do conceito da qualidade
está no fato de que nos dias atuais já surge um novo aspecto, que apregoa não mais a
satisfação das necessidades do consumidor, mas sim a “superação” das suas reais
necessidades e expectativas.
MEKBEKIAN (1997) faz referência às quatro eras da qualidade definidas por
Garvin: a) era da inspeção, criada a partir do gerenciamento científico de Taylor com a
divisão do processo 14 em etapas menores, que perdurou até fins dos anos 20; b) era do
controle estatístico da qualidade, criada a partir do pensamento de Shewhart sobre o
conhecimento da variabilidade na indústria pelo emprego de princípios da probabilidade
e da estatística, que perdurou no período dos anos 30 até o início dos anos 50; c) era da
garantia da qualidade, que dominou o pensamento ocidental entre os anos 50 e 60, a partir das
12

Esse autor cita W. Eduards Deming: “a qualidade pode ser medida através da interação de três
participantes: 1) o produto em si; 2) o usuário e como ele usa o produto, como instala, como cuida
dele, o que ele foi levado a esperar; 3) as instruções de uso, treinamento do cliente e treinamento da
assistência técnica, os serviços disponíveis para reparo, a disponibilidade de peças”.
13
O que vem ao encontro das palavras de Manoel Carlos Reis Martins, apud D’ELIA (1995), “Qualidade
hoje significa produtos e serviços com características que atendam às expectativas dos clientes, com
margem de lucro suficiente para a sobrevivência das empresas”; ou de Ércio Thomaz, (Téchne n o 10,
p.18-20) para quem, a qualidade na construção civil está na possibilidade de “o consumidor estar
informado e ter algumas exigências para determinado produto que, em princípio, precisam ser
compatíveis com o seu poder de compra. Da mesma forma, é o produtor atendendo a estas exigências
com um mínimo de dispêndio de recursos possível”. Modernamente, pode-se acrescentar: com a
máxima preservação do meio-ambiente.
14
Todo trabalho é realizado por um processo que consiste na transformação de insumos pela agregação
de valores, envolvendo pessoas e outros recursos, dele resultando um produto tangível ou intangível
(conhecimento ou conceito).
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abordagens de Joseph Juran e Armand V. Feigenbaum 15 sobre os custos da qualidade,
do controle total da qualidade, da engenharia da confiabilidade (gerada pelas indústrias
aeroespacial e eletrônica) e do zero defeito; d) era da gestão estratégica da qualidade ou
controle da qualidade por toda a empresa, implementada no Japão a partir dos anos 50
e no ocidente no início dos anos 70, que perdura até os dias atuais

2.2 A Qualidade na Construção Civil
A partir da leitura crítica da avaliação que alguns autores fazem da qualidade na
construção civil, busca-se traçar nesta seção um panorama geral do setor.
Para TRIGO e BACALHAU (1980), a qualidade de um produto é o conjunto de
suas características nas quais se baseia a sua aptidão para satisfazer as finalidades a que
se destina, ou seja, a aptidão para o uso, que está ligada à função que o produto irá
desempenhar. Trata-se de uma noção que relaciona as propriedades do produto e as
condições do seu uso, já que, para esses autores, não é possível definir a qualidade
como uma característica apenas intrínseca do produto. Dois outros enfoques que dão à
qualidade são: o da qualidade “abstrata” de um produto, que não considera o preço e o
poder de compra do usuário, confundindo-se com o valor de utilização; e o da qualidade
“econômica” de um produto, que confronta o valor de utilização com o custo necessário
para a sua obtenção. Há que se considerar, pelo aspecto econômico da qualidade, que
ela deixa de ser interessante quando o custo para a sua obtenção excede os benefícios
por ela proporcionados.
Na esteira destas definições enunciam também o conceito da qualidade de uma
edificação como a capacidade que ela possui em satisfazer às exigências do usuário, nas
condições de uso para que foi concebida, sendo necessário para se atingir a qualidade
que sejam conhecidas as necessidades do usuário a serem atendidas em função do tipo de
utilização, sem perder de vista aspectos sociais e econômicos envolvidos, como a distinção
entre o querer e o poder; o almejado e o economicamente suportável. Como testemunho do
significado da relação entre o anseio e a capacidade de aquisição da qualidade pelo cliente,
registra-se o observado por este autor entre os anos de 1980 e 1985 em um conjunto
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Para Feigenbaum, criador do conceito da Qualidade Total, apud FERNANDES (1991), a qualidade final
do produto é obtida através da prevenção de falhas, e ela não é simplesmente o melhor, mas o melhor para
certas condições determinadas pelo usuário. A Qualidade Total é a soma da qualidade de projeto com a
qualidade de conformidade com as especificações, objetivando a satisfação do usuário.

17
habitacional na cidade de São Paulo, concebido para compradores de baixa renda.
Progressivamente, como conseqüência de flutuações na economia do país, o perfil do
comprador migrou para classes sociais de maior renda, originalmente não visadas quando
da concepção do empreendimento. Embora não tenha sido alterado o significado da renda
na aquisição do imóvel, ficou evidenciado que os anseios da qualidade desejados por
esse novo perfil de cliente não correspondiam à qualidade oferecida pelo produto.
Ainda, segundo TRIGO e BACALHAU (1980), a construção civil é
predominantemente artesanal16 e passa por uma fase de racionalização onde o empirismo
está sendo substituído por metodologias voltadas ao planejamento e organização, que
propiciaram o progresso de outros setores industriais. Em uma atividade onde os recursos
são escassos, é necessário melhorar o seu emprego gerando produtos modernos e
duráveis, a partir de atividades com máxima produtividade 17. Para eles, a base da
qualidade na construção civil provém das ações dos poderes públicos na criação de
“regras da boa prática em construir”, dos promotores, do conhecimento dos trabalhadores
e da iniciativa das fiscalizações, fortemente alavancada com o advento de novas tecnologias
de construção, como a pré-fabricação total ou parcial, a mecanização do processo
produtivo, a implementação de novos produtos e o próprio intercâmbio internacional,
num processo que envolve o ciclo desde a concepção do empreendimento até a gestão
da construção acabada.
Descrevem características da construção civil em Portugal, determinantes para a
qualidade das edificações, perfeitamente válidas para as condições brasileiras: a) há grande
diversidade de intervenientes no processo de construção, cujo relacionamento é
prejudicado pela falta de continuidade nas colaborações entre agentes, envolvendo
pessoas e organismos independentes; b) não há produção seriada; c) a construção tem
caráter itinerante; d) a atividade de construir envolve grande número de materiais,
componentes e elementos de construção, variadas tecnologias, diferentes tipos de trabalhos
e variados fornecedores e profissionais.
16

Farah, apud SOUZA e FORMOSO (1993), entende por artesanal a base manufatureira de produção
fundamentada na estrutura de ofícios.
17
OLIVIER (1973-a) define produtividade como sendo a capacidade de produzir mais com os mesmos
meios, sem esforço humano suplementar, aumentando o rendimento sem provocar a fadiga; ou ainda,
produzir o mesmo com menos meios, porém de forma eficaz e melhorando a qualidade. Seus objetivos
devem ser: produzir mais e mais rápido, pagar maiores salários (o salário é a expressão monetária do
esforço de trabalho) com custos menores para produzir, reduzir a fadiga e o risco de acidentes, melhorar a
qualidade, aumentar o poder de compra do assalariado e beneficiar o empresário.

18
Nas palavras de SOUZA e FORMOSO (1993), “a indústria da construção civil no
Brasil, em seu subsetor edificações, apresenta, em relação a outros setores industriais,
características que configuram um atraso tecnológico, gerencial e organizacional”, pela
baixa produtividade, pelos elevados índices de perdas e desperdícios, e pela concepção
de produtos de qualidade não satisfatória. Como ressalta OLIVIER (1973-a), para alguns
leigos, até os dias atuais, e para os próprios agentes atuantes na construção civil, até há
alguns anos atrás, a palavra indústria faz pensar em fábricas com instalações fixas,
permanentes e automatizadas, enquanto que a construção civil está relacionada com o
trabalho ao ar livre, em obras temporárias e com baixa mecanização, o que no entanto
não a descaracteriza como uma atividade industrial já que nela cumprem-se os objetivos
básicos de uma indústria, quais sejam: o de extrair ou produzir matérias-primas e
transformá-las em produtos.
Em sua adequação das dimensões da qualidade para as edificações, PICCHI (1993)
as classifica segundo seus aspectos: psicossociais, que dizem respeito à funcionalidade,
estética, proteção e status oferecidos pela edificação; de desempenho, relacionado com
segurança, habitabilidade, durabilidade e economia; contratual, pelos prazos e garantia;
e de serviços associados ao produto quanto ao atendimento, ressaltando que a construção
civil, normalmente, vende um produto que ainda não existe e que durante esta fase o
consumidor também deve ser atendido, além da assistência técnica do construtor no pósentrega da edificação.
Ao estabelecer as peculiaridades da indústria da construção, MESEGUER (1991)
elaborou o diagnóstico da qualidade no setor, comumente reproduzido por quase todos
os autores de textos sobre a qualidade na construção civil, conforme se expõe:
1) a construção é uma indústria de caráter nômade, na qual a constância das
características nas matérias-primas e nos processos é mais difícil de se conseguir
do que em outras indústrias de caráter fixo;
2) salvo algumas exceções, a indústria da construção cria produtos únicos e não
seriados 18;
3) na construção, diferentemente de outras indústrias, não é possível aplicar a
produção em cadeia (produtos móveis passando por operários fixos), mas sim a
18

Na aquisição de imóvel na planta, o cliente compra primeiro um projeto e depois o produto, sem ter
nenhum parâmetro material para avaliá-lo. Essa relação de compra, como salienta VARGAS (1998-b), é
inconcebível em transações envolvendo a grande maioria das atividades industriais.
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produção centralizada (operários móveis em torno a um produto fixo), o que
dificulta a organização e controle dos trabalhos, provocando interferências mútuas;
4) frente a outras indústrias mais jovens e dinâmicas, a construção é uma indústria
bastante tradicional, com grande inércia às alterações19;
5) a construção civil utiliza, em geral, mão-de-obra pouco qualificada, sendo que
o emprego destas pessoas tem um caráter eventual e suas possibilidades de
promoção são escassas. Tudo isso repercute numa baixa motivação no trabalho e
em perda da qualidade;
6) outras indústrias realizam seus trabalhos em ambientes cobertos enquanto várias
etapas da construção é feita ao ar livre, com dificuldades para bom armazenamento,
submetida às adversidades do tempo, ações de vandalismo, etc. A proteção, em
todos os sentidos da palavra, é mais difícil20;
7) nas indústrias que fabricam produtos de vida limitada, o ciclo de aquisiçãouso-reaquisição de um novo produto se repete várias vezes na vida de um
comprador, o que origina uma experiência do usuário que repercute em uma
exigência na qualidade. Na construção, pelo contrário, o produto é único ou quase
único na vida do usuário e, conseqüentemente, sua experiência não repercute
posteriormente. Em outras palavras, na construção civil o usuário influi muito pouco
na qualidade do produto;
8) independente do grau de complexidade dos produtos, outras indústrias empregam
especificações simples e claras. A construção civil emprega especificações
complexas, quase sempre contraditórias e muitas vezes confusas e, desta forma, a
qualidade resulta mal definida desde a origem21;
9) em outras indústrias, as responsabilidades encontram-se relativamente
concentradas e estão bem definidas. Na construção civil, as responsabilidades
são dispersas e pouco definidas, o que sempre origina zonas obscuras para a
qualidade;
10) o grau de precisão com que se trabalha na construção civil é, em geral, muito
menor do que em outras indústrias, qualquer que seja o parâmetro que se
contemple: orçamento, prazo, resistência mecânica, etc. A conseqüência é que, na
19

Como detecta Farah, apud SOUZA e FORMOSO (1993), a construção civil é caracterizada por um baixo grau
de mecanização e pelo uso intensivo de mão-de-obra fartamente disponível.
20
Às condições de trabalho adversas, devem ser também somadas as precárias condições de saúde, de higiene
e de segurança do trabalho.
21
SOUZA e FORMOSO (1993) as intitulam: “desorganização funcional do ambiente produtivo”.
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construção, o sistema é por demais flexível e, confiantes em tal flexibilidade, aceitamse compromissos difíceis de serem cumpridos, que provocam sempre uma diminuição
da qualidade esperada.

A partir dos diagnósticos de OLIVIER (1973-a) sobre a diferença entre a construção
civil e outras indústrias, pode-se acrescentar:
11) há alterações da concepção original durante a execução da obra;
12) há uma falta de unidade entre as tarefas de conceber, propor, produzir, fornecer e
garantir o produto;
13) o preço do produto tem de ser conhecido antes da sua fabricação, o que provoca
controles do custo durante a execução;
14) os meios de pôr em prática a produção são baseados em hipóteses que serão
confirmadas ou não pelo resultado final;
15) há pouca repetição e continuidade de tarefas na obra, que são repartidas entre
várias empresas, promovendo tempos improdutivos e baixo rendimento;
16) na construção civil, diferentemente das demais atividades industriais que se
caracterizam pela capacidade de evolução, não há uma estabilidade de postos de
trabalho com equipes treinadas, nem uma noção precisa da atividade elementar
caracterizada pelo emprego de uma mesma técnica de produção, um mesmo equipamento
e uma mesma instalação.

FERNANDES (1991) traça um panorama da qualidade na construção civil brasileira
que bem demonstra o elevado grau das dificuldades a serem superadas no setor:
17) há ainda uma disparidade entre a expectativa de desempenho da edificação da
parte do usuário e a capacidade de seu atendimento pelo construtor, quando são levadas
em conta as suas necessidades de limitar custos;
18) os fabricantes de muitos componentes da edificação ainda não seguem regras mínimas
de padronização de seus produtos;
19) os fabricantes e fornecedores da indústria da construção civil não têm uma política
voltada para o controle e melhoria da qualidade22;

22

Para esta autora: “o produto deve chegar à obra com sua qualidade assegurada, ela não é um
laboratório de ensaio”.

21
20) as construtoras atuam com mão-de-obra caracterizada pela baixa qualificação e
alta rotatividade, o que dificulta as ações visando o treinamento e capacitação desta
mão-de-obra;
21) o real teste da qualidade da edificação é realizado pelo próprio usuário23, que
carece de canais de comunicação com a construtora para a retroalimentação do
processo, comunicação esta que normalmente não é incentivada pelo construtor por
envolver um produto, na maioria das vezes, único na vida do cliente.

PICCHI (1993)24 realça que:
22) com exceção dos setores de construção pesada e de montagem industrial,
tardiamente a cultura da qualidade foi introduzida na construção civil brasileira;
23) o setor é conivente com os problemas crônicos que o assolam com mitos como:
“são coisas normais”, “faz parte do processo”, “construção é assim mesmo, sempre foi
assim”, “construção não é indústria”, “o desperdício existe mesmo”, etc.;
24) a construção civil é um setor de evolução tecnológica bastante lenta, cujas inovações
nem sempre geram resultados satisfatórios, quer pela desinformação dos projetistas e
construtores, quer pela falta de normas técnicas;
25) há dispersão provocada pelas variadas características dos terrenos e pela legislação
de uso e ocupação do solo;
26) o período de rotação do capital é longo;
27) as instabilidades econômicas vividas pelo país geram instabilidades no mercado25,
onde empresas e consumidores adiam investimentos em épocas de crise e afetam
duramente esta atividade produtiva que depende fortemente de financiamentos26. Como
contraponto, em situações econômicas favoráveis não há barreiras que impeçam a
atuação de empresas despreparadas;
23

A desorganização dos consumidores de produtos da construção civil alimenta as suas reputações de
tolerantes com a baixa qualidade.
24
Essa referência é complementada por entrevista concedida por esse mesmo autor à Revista Téchne no 3,
cuja catalogação encontra-se na subseção “Reportagens em Revistas Técnicas” da seção Referências
Bibliográficas deste trabalho.
25
A economia brasileira, durante os anos 80, tornou-se célebre por propiciar ganhos especulativos no
mercado imobiliário mais atraentes do que os ganhos na atividade de construir; o saber na área financeira
passou a gerar maiores ganhos do que o saber técnico na arte de construir.
26
Num diagnóstico bastante atual de caracterização da construção civil brasileira, CHAP CHAP (1999)
realça o impacto e as conseqüências provocadas pela situação econômica do país sobre o setor.
Especificamente, para o caso dos elevados juros ditados pelo governo, observa-se dificuldades para a
implementação de medidas que propiciem o financiamento da casa própria para a classe média pelo Sistema
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28) a construção civil envolve técnicas amplamente difundidas, mas nem sempre
adequadamente empregadas;
29) a mão-de-obra absorvida pelo setor é normalmente abundante e com baixo grau
de organização;
30) é reduzido o grau de exigência do cliente pelo longo período de pagamento e uso
da edificação.
FARAH (1988) também contribui no diagnóstico das características do setor, ao ressaltar
que o capital privado nacional é hegemônico na construção civil brasileira, onde convivem
empresas dos mais variados portes e que pouco se especializam em determinado tipo de obra
(residencial, industrial, comercial) atuando, normalmente, ao sabor das oportunidades de
mercado.
Novas tendências do mercado passaram a incorrer a partir da exaustão de um modelo
que, segundo VARGAS (1988-a/b), para obras públicas propiciava uma relação clientelista e
cartorial com o Estado, principal contratador e agente financeiro habitacional, embasada no
relacionamento pessoal, nos acordos entre empresas, nas influências políticas e até no
aproveitamento da ineficiência da máquina administrativa do Estado27; e para as obras da
iniciativa privada privilegiava a sua localização e suas características estéticas, centrando a
qualidade no aspecto estrutural e no acabamento superficial da edificação, onde a atividade de
administrar a obra era remunerada a partir do custo total do empreendimento. Apesar disso,
como ressalta LAFEMINA (1999), há ainda aspectos da burocracia a serem vencidos por
quem deseja empreender na indústria da construção civil brasileira, que implicam em despender
capital e energia que deveriam ser canalizados no esforço de produzir, mas que na prática são
consumidos em carimbos, papéis, despachantes, impostos, taxas, juros elevados, obtenção de
certidões e certificados, assessoria técnica para atender às várias leis municipais, estaduais e
federais que envolvem o mercado imobiliário, e antecipar-se às suas mudanças.

Financeiro Imobiliário (SFI), e para a classe de baixa renda pelo Sistema Brasileiro de Habitação (SBH). Sem
contar o colapso já sofrido pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) devido ao descasamento entre a
variação do salário do mutuário e do reajuste de sua dívida com o sistema. Essa situação tende a agravar
ainda mais o quadro do déficit habitacional brasileiro estimado em 12%, ou 5,4 milhões de moradias, que
para ser solucionado necessita de investimentos da ordem de 10% do PIB do país. Somente na cidade de
São Paulo registrou-se uma queda de 21,5% no número de lançamentos entre os anos de 1997 e 1998,
sendo de 30% a correspondente redução em âmbito nacional em igual período.
27
Os atestados técnicos de obras executadas garantem a manutenção da empresa num seleto grupo de
empreiteiros.
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Acompanhando estas novas tendências, como é ressaltado por MEKBEKIAN (1997), a
qualidade na construção civil brasileira é induzida por fatores de competitividade como: abertura
do mercado interno, busca do mercado externo, destacadamente, o Mercado Comum do Sul
(Mercosul28), redução dos preços de obras públicas e privadas, exercício do poder de compra
do Estado, exigências da qualidade por parte de clientes privados, implementação do Código
de Defesa do Consumidor, organização e participação dos trabalhadores29, implantação do
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP), conscientização empresarial e
ação das entidades de classe. A eles podem também ser acrescidos outros fatores distinguidos
por SOUZA [et al.] (1995): privatizações, concessões de serviços públicos, modernização da
lei de licitações e contratos, e alteração radical da realidade do país e do setor que implica na
necessidade de mudar para sobreviver.

Enfatizando aspectos do que se pode chamar de o lado humano da qualidade na
construção civil brasileira, DIAS e HELENE (1992) salientam que a atividade de uma empresa
é permeada por métodos, materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, cujas interfaces, em
maior ou menor escala, são determinantes na geração de aspectos da qualidade, da segurança
e do comportamento. A efetiva participação do homem na empresa é fundamental para a
produção com qualidade; caso contrário, tudo limitar-se-á a meras ações fiscalizadoras não
impeditivas da ocorrência de erros humanos no processo produtivo.
A importância do recurso humano da empresa é contemplada pela norma NBR ISO
9004-3/1994 - Gestão da qualidade e elementos do sistema da qualidade. Parte 3: Diretrizes
para materiais processados - para todos os níveis de pessoal da empresa, e envolve ações

28

Segundo CANGERANA (1998), em 1991 iniciou-se a integração do bloco econômico do Mercado Comum
do Sul composto pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e que tem como países sócios o Chile e a
Bolívia Este mercado é a 4a zona geoeconômica do mundo, com 204 milhões de habitantes e com um PIB de
US$ 1 trilhão. É composto por uma zona de livre comércio que já abrange 85% do universo de produtos,
com significativa redução de barreiras alfandegárias que possibilitou o crescimento em 400% do volume de
negócios da região entre os anos de 1990 e 1997. Busca-se, também, a regulamentação e harmonização de
normas técnicas a cargo do Comitê Mercosul de Normalização (CMN), que conta com 19 comitês setoriais,
já tendo apresentado cerca de 200 normas e possui cerca de 700 planos de trabalho. O CMN é composto
pelos seguintes organismos: Instituto Argentino de Normalización (IPAM); Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT); Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (IUNT); Instituto Nacional de Tecnología y
Normalización (INTN - Paraguai); Instituto Nacional de Normalización (INN - Chile).
29
SOUZA e FORMOSO (1993) acrescentam: a ação do Estado ao reduzir a jornada de trabalho, o aumento
de remuneração das horas-extras e os maiores ônus às empresas com a demissão imotivada.
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relativas ao treinamento, à qualificação e à motivação30. A partir da identificação da necessidade
específica de cada empresa devem ser estabelecidos métodos apropriados para a aplicação
destas ações. Esta norma destaca que a motivação do pessoal começa pela compreensão das
tarefas que devem ser realizadas e de como elas contribuem para as atividades globais, incluindo
a conscientização das vantagens de um trabalho bem executado e das conseqüências de mau
desempenho sobre os outros empregados, sobre a satisfação do cliente, sobre os custos de
operação e o bem estar da empresa.
O diagnóstico da construção civil até aqui exposto é um indicador das causas
determinantes da baixa motivação do empregado do setor, pelos aspectos do ambiente de
trabalho e da natureza da atividade. Contudo, outros fatores de ordem pessoal do trabalhador
fortemente influenciadores da motivação, já que ela é intrínseca ao indivíduo e só ele é capaz
de motivar-se, são os relacionados ao atendimento das suas necessidades31.
VARGAS (1988-a) interpreta o perfil do trabalhador da construção civil como sendo,
predominantemente, de um homem que troca as péssimas condições de trabalho no campo e
encontra na construção civil das cidades uma forma de sobreviver e de se alojar. Vem assim
engrossar um contingente de mão-de-obra pouco qualificada pela má formação escolar,
abundante, que não se fixa na empresa ou cidade por guardar fortes vínculos com a localidade
de origem, já que na maioria das vezes migra sozinho conservando a família na terra natal.
Suas movimentações entre empresas, canteiros e cidades são forçadas por flutuações de
demanda de mão-de-obra e pela especialização em um ofício que não é normalmente perene
em um mesmo canteiro32, o que corrobora com sua imagem de pouca disciplina no trabalho,
baixa consciência de grupo e conseqüente desorganização na formulação de reivindicações33.
Tal cenário é o campo perfeito para o desenvolvimento da profecia que se auto-realiza e
mitifica a figura do “peão” desqualificado, sem motivação e até mesmo, para alguns, que age
com má fé; enfim, a sublimação da cultura da desvalorização do homem.

30

A motivação é o conjunto de fatores psicológicos (conscientes ou inconscientes) de ordem fisiológica,
intelectual ou afetiva, os quais agem entre si e determinam a conduta de um indivíduo; motivar é atender
uma necessidade. Vem da palavra latina “movere”, cujo significado é “mover”; estar motivado é colocar-se
em movimento para atingir um fim proposto.
31
Maslow estabeleceu genérica hierarquia das necessidades do homem: fisiológicas (as mais primárias e
elementares como a fome, sono, sede, etc.), de segurança (ligadas à autopreservação, ao bem-estar, etc.),
sociais (relacionadas com o espírito gregário do homem), de auto-estima (reconhecimento, valorização,
etc.), e auto-realização (exercício do direito de fazer, autonomia, poder de decisão, responsabilidade, etc.).
32
Dai, talvez, o duplo sentido do termo “peão”: pela origem e por “rodar”.
33
Registra-se que apenas a partir de 1988 foram observadas significativas mobilizações de greves
promovidas pela categoria na cidade de São Paulo.
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É calcado no cenário até aqui exposto para a construção civil que se inserem práticas sob
domínio da construtora no sentido de serem propiciadas condições que favoreçam a integração
entre os agentes participantes dos empreendimentos; possibilitem padronizações de matériasprimas e de produtos; criem controles de custo, produção, prazo e da própria qualidade da
obra; gerem facilidades na capacitação e no treinamento da mão-de-obra pelo emprego de
técnicas racionalizadas de produção, pela divisão de responsabilidades e tarefas e de mais
fácil assimilação pelo operário, inclusive oferecendo-lhe maior proteção e segurança em
canteiro, menor desgaste físico, motivação, maior produtividade e incentivo à sua fixação na
empresa; e, finalmente, gerem edificações que apresentem desempenho em conformidade com
as expectativas do cliente e preço adequado às suas disponibilidades financeiras.
Como pretende este trabalho demonstrar, o sistema construtivo com o emprego de fôrmas
metálicas tipo túnel caracteriza-se como um facilitador para que possam ser implementadas as
práticas referidas.

2.3 Normas da Qualidade: Série NBR ISO 9000
As normas internacionais ISO 9000 abordam sistemas da qualidade envolvendo toda a
cadeia de atividades, desde a concepção de uma idéia de produto ou serviço, até a sua
concretização e fruição pelo usuário. Foram publicadas originalmente em 1987 pela ISO,
revisadas e ampliadas em 1994, e adotadas pela ABNT em 1990. Geradas a partir das
necessidades da indústria e de seus clientes, paulatinamente tiveram seu campo de aplicação
ampliado a todas as atividades produtivas de bens e serviços, na preceituação e orientação
para a implantação da qualidade de forma geral sem abordar especificidades técnicas do bem
ou serviço34. Não especificam produtos, são normas sistêmicas que fixam requisitos para a
qualidade visando a prevenção de não-conformidades e a preservação da cultura da empresa,
esta última ditada pelas normas e procedimentos internos ou externos à empresa e
especificações técnicas de contratos. Assim, estas normas e as especificações técnicas
se complementam para a obtenção da qualidade. Suas orientações possibilitam que os
agentes dos acordos comerciais escolham ou adaptem o modelo de garantia da qualidade
mais adequado ao acordo a se firmar, envolvendo, conforme o modelo escolhido, parte ou a

34

Explicitam “o que” deve ser feito, não “como” deve ser feito.
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totalidade dos processos de projeto, desenvolvimento, produção, instalação e assistência
técnica para o bem ou serviço.
O campo de aplicação desta família de normas abrange as relações contratuais
entre fornecedor e comprador ou restringe-se ao âmbito interno da empresa, com
diferentes mas complementares enfoques quanto aos objetivos a serem atingidos pela
sua aplicação: a) pelo ponto de vista da empresa, objetiva a satisfação das necessidades
e expectativas dos clientes e a satisfação das necessidades e interesses da própria
empresa, concentrando-se nas atividades de gestão da qualidade por ela praticada, e b)
pelo ponto de vista do cliente, objetiva a confiança no sistema da qualidade da empresa,
concentrando-se na garantia da qualidade por ela oferecida.
As normas NBR ISO que dizem respeito à qualidade são:
•

NBR ISO 8402 (1994): Gestão da qualidade e garantia da qualidade - Terminologia.
Tem o objetivo de introduzir termos e definições estabelecidos para a qualidade.

•

NBR 8540 (1983): Controle da qualidade para o sistema de recebimento de materiais
produtivos e serviços - Diretrizes. Tem o objetivo de estabelecer os requisitos
básicos para que o controle da qualidade organize o sistema de recebimento de
fornecimentos a serem utilizados na fabricação e/ou montagem de produtos.

•

NBR ISO 9000-1 (1994): Normas de gestão da qualidade e garantia da qualidade
- Parte 1: Diretrizes para seleção de uso. Tem o objetivo de esclarecer os conceitos
relativos à qualidade e às distinções e inter-relações entre eles, e fornecer diretrizes
para a seleção e uso das normas da família NBR ISO 9000 de gestão e garantia da
qualidade.

•

NBR ISO 9000-2 (1994): Normas de gestão da qualidade e garantia da qualidade
- Parte 2: Diretrizes gerais para aplicação das NBR ISO 9001, NBR ISO 9002 e
NBR ISO 9003. Tem como objetivo orientar a empresa para que tenha uma melhor
consistência, precisão, clareza e entendimento na aplicação dos requisitos das normas
de sistema da qualidade.

•

NBR ISO 9000-3 (1993): Normas de gestão da qualidade e garantia da qualidade
- Parte 3: Diretrizes para a aplicação da NBR ISO 9001 ao desenvolvimento,
fornecimento e manutenção de “software”. Tem como objetivo fornecer orientação
quando um contrato entre duas partes exigir a demonstração da capacidade de um
fornecedor em desenvolver, fornecer e manter “software”.
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•

NBR ISO 9000-4 (1993): Normas de gestão da qualidade e garantia da qualidade Parte 4: Guia para a gestão do programa de dependabilidade35. Tem como objetivo
fornecer orientações para a gestão de um programa de dependabilidade, abrangendo
os aspectos essenciais para o planejamento, organização, direção e controle dos
recursos para fabricar produtos com confiabilidade e mantenabilidade.

•

NBR ISO 9001 (1994): Sistemas da qualidade - Modelo para a garantia da qualidade
em projetos, desenvolvimento, produção, instalação e serviços associados. Tem como
objetivo especificar requisitos do sistema da qualidade para uso onde um contrato entre
duas partes exige a demonstração da capacidade do fornecedor para projetar, produzir,
instalar e fornecer serviços associados ao produto.

•

NBR ISO 9002 (1994): Sistemas da qualidade - Modelo para a garantia da qualidade
em produção, instalação e serviços associados. Tem como objetivo especificar requisitos
do sistema da qualidade para uso onde um contrato entre duas partes exige a
demonstração da capacidade do fornecedor para produzir, instalar e fornecer serviços
associados ao produto.

•

NBR ISO 9003 (1993): Sistemas da qualidade - Modelo para a garantia da qualidade
em inspeção e ensaios finais. Tem como objetivo especificar requisitos do sistema da
qualidade para uso onde um contrato entre duas partes exige a demonstração da
capacidade do fornecedor para inspecionar e realizar os ensaios finais sobre os produtos,
a fim de detectar e controlar a disposição de qualquer não conformidade.

•

NBR ISO 9004-1 (1994): Gestão da qualidade e elementos do sistema da qualidade Parte 1: Diretrizes. Fornece diretrizes de gestão nas situações em que a empresa deseja
implementar um sistema da qualidade interno, não condicionado por exigências contratuais,
mas ainda assim com a finalidade de assegurar a satisfação do cliente.

•

NBR ISO 9004-2 (1993): Gestão da qualidade e elementos do sistema da qualidade Parte 2: Diretrizes para serviços. Fornece diretrizes de gestão nas situações em que a
empresa deseja implementar um sistema da qualidade interno específico para serviços,
não condicionado por exigências contratuais, mas ainda assim com a finalidade de
assegurar a satisfação do cliente. É aplicável nos casos de um serviço já existente, de
oferta de um novo serviço ou de alteração de um serviço.

35

A dependabilidade é um termo coletivo usado para descrever o desempenho quanto à confiabilidade,
mantenabilidade, logística de manutenção do produto e suporte de manutenção fornecido pelo cliente e/
ou fornecedor; é uma responsabilidade a ser compartilhada pelo cliente e pelo fornecedor.
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•

NBR ISO 9004-3 (1993): Gestão da qualidade e elementos do sistema da qualidade
- Parte 3: Diretrizes para materiais processados. Fornece diretrizes de gestão nas
situações em que a empresa deseja implementar um sistema da qualidade interno
específico para materiais processados, não condicionado por exigências contratuais,
mas ainda assim com a finalidade de assegurar a satisfação do cliente. Entende a
norma que materiais processados são produtos finais ou intermediários preparados
através de transformações e tipicamente fornecidos a granel.

•

NBR ISO 9004-4 (1993): Gestão da qualidade e elementos do sistema da qualidade
- Parte 4: Diretrizes para melhoria da qualidade. Fornece diretrizes de gestão nas
situações em que a empresa deseja implementar a melhoria contínua da qualidade
por meio de ações com o propósito de aumentar a eficiência e a aficácia dos
processos, para promover benefícios adicionais na organização e para seus clientes,
não condicionado por exigências contratuais.

•

NBR ISO 10011-1 (1993): Diretrizes para auditoria de sistemas da qualidade Parte 1: Auditoria. Fornece diretrizes para a verificação da existência e da
implementação dos elementos do sistema da qualidade, bem como para verificação
da capacidade do sistema em atingir os objetivos definidos para a qualidade, nas
situações de auditoria da qualidade.

•

NBR ISO 10011-2 (1993): Diretrizes para auditorias do sistema da qualidade Parte 2: Critérios para qualificação de auditores de sistemas da qualidade. Fornece
orientação para o critério de qualificação de auditores de sistemas da qualidade,
além da orientação para educação, treinamento, experiência, atributos pessoais e
capacidade de gestão necessários para executar uma auditoria.

•

NBR ISO 10011-3 (1993): Diretrizes para auditoria de sistemas da qualidade Parte 3: Gestão de programas de auditoria. Aplicável para o estabelecimento e
manutenção de uma função de gestão do programa de auditoria na execução de
auditoria de sistema da qualidade, segundo as recomendações da NBR ISO 10011-1.

•

NBR ISO 10012-1 (1993): Requisitos de garantia da qualidade para equipamentos de
medição - Parte 1: Sistema de comprovação metrológica para equipamento de medição.
Especifica as características principais do sistema de comprovação para ser usado num
equipamento de medição do fornecedor, contemplando os requisitos de garantia da
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•

qualidade para assegurar que as medições serão feitas com exatidão e consistência
pretendidas.

•

NBR ISO 10013/1995: Diretrizes para desenvolvimento de manual da qualidade.
Destina-se ao desenvolvimento, planejamento e controle de manual da qualidade
adequado às necessidades específicas do usuário, onde é descrito o sistema da
qualidade e refletidos os procedimentos documentados do sistema da qualidade,
de acordo com a política e objetivos da qualidade declarados e a norma aplicável.
Instruções de trabalho detalhadas, planos da qualidade 36 , brochuras e outros
documentos relativos ao sistema da qualidade, não são cobertos por esta norma.
Há ainda uma tendência mundial para a progressiva incorporação na

construção civil das prescrições da série de normas ISO 14000/1996, relacionadas com
o meio-ambiente.

Algumas definições provenientes das próprias normas são necessárias para
um melhor entendimento da abordagem que ora se faz, e que são apresentadas nas
subseções seguintes.
2.3.1 Política da Qualidade
A política da qualidade compreende as intenções e diretrizes globais de uma
organização relativas à qualidade formalmente expressa pela alta administração. Deve
ser parte integrante da política da empresa, onde ela assume seu compromisso com a
qualidade explicitando aquilo que deseja para o cliente pelo aspecto da confiabilidade
em seus produtos, em seus prazos e nos seus serviços técnicos que se estendem até à
assistência ao cliente após a entrega; e seus desejos para si própria no que diz respeito à
rentabilidade do negócio e à sua permanência no mercado. A política da qualidade da
empresa também promove a conscientização das pessoas que nela trabalham exortandoas a atuarem no sentido de propiciar a satisfação do cliente e de auxiliarem na busca da
melhoria contínua da qualidade.
2.3.2 Gestão da Qualidade
A gestão da qualidade é a parte da função gerencial global que determina e
implementa a política da qualidade. A responsabilidade da gestão da empresa é da sua
alta administração, por extensão, a gestão da qualidade também a ela caberá compreendendo
36

Aplica-se neste caso a NBR ISO 10005/97 - Gestão da qualidade - Diretrizes para planos da qualidade.
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atividades de planejamento, alocação de recursos, gerenciamento operacional do processo e
gerenciamento dos recursos humanos e de controle e avaliação de resultados.
A antiga equação para a formação do preço de um produto, na qual ele era o resultado
da soma do custo da produção com o lucro previamente arbitrado, foi radicalmente
transformada, como realçam SOUZA [et al.] (1995), passando a ser o lucro o remanescente
econômico-financeiro do preço praticado pelo mercado para o produto após terem sido
extraídos os custos da empresa. Assim, nessa nova relação, cabe à empresa atuar da forma
mais econômica possível praticando ações envolvendo a variável sobre a qual ela ainda tem
poder de interferir, ou seja, nos seus custos, aprimorando-se para: a) reduzir as falhas no
processo de produção geradoras de perdas de materiais e retrabalhos; b) realizar planejamentos
para a redução de tempos aciosos de mão-de-obra e equipamentos, inclusive pela manutenção
deste últimos; c) privilegiar os fatores afetos à qualidade nas aquisições sem meramente privilegiar
o menor preço; d) implementar eficientes sistemas de comunicação e de informação; e) adotar
critérios de seleção, contratação e de treinamento da mão-de-obra; f) reduzir as perdas
financeiras geradas por deficiências no contrato, atraso de obra, retrabalho administrativo e da
manutenção pós-obra. FORMOSO [et al.] (1993) acrescentam ainda ações da empresa sobre
seus custos na redução de acidentes, do número de processos judiciais e na diminuição da
pressão financeira exercida pelos estoques. Ressaltam, também, a importância de se implementar
modelos de gestão da qualidade adequados à capacidade de investimento das empresas.
2.3.3 Sistema da Qualidade
O sistema da qualidade é a estrutura organizacional, responsabilidades,
procedimentos, processos e recursos para implementação da gestão da qualidade 37 .
Empresas com objetivos diferentes, com serviços e produtos de naturezas diversas, com
diferentes processos de produção e diferentes necessidades de consumidores, requerem
diferentes sistemas da qualidade.
2.3.4 Controle da Qualidade
O controle da qualidade compreende as técnicas operacionais e atividades utilizadas
para atender aos requisitos da qualidade. Tais requisitos estão intimamente relacionados

37

Idalberto Chiavenato, apud MEKBEKIAN (1977), define um sistema como o conjunto de elementos dinamicamente relacionados que interagem entre si para funcionar como um todo, ou seja,
formam uma atividade unitária que opera sobre entradas e, após processamentos, as transforma em
saídas, visando sempre atingir um objetivo.
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com as necessidades do cliente e devem ser monitorados durante o processo para a detecção de
não-conformidades e correção de disfunções, com tudo sendo documentado e demonstrado
de modo consistente.
O controle da qualidade deve abranger todas as etapas de um empreendimento, ressaltam
TRIGO e BACALHAU (1980), desde a concepção do produto até o pós-entrega, com a
participação integrada de todos os agentes envolvidos no processo, caso típico do praticado
nas indústrias aeroespacial e nuclear, e não apenas controlando o produto final, o que para
eles não passa de um exame da qualidade final. Ampliam ainda a abrangência desse controle
às conformidades com as normas, sem colocá-las em cheque, examinando, sim, a adequação
da norma ao tipo de produto e deste às suas prescrições.
Segundo Armand V. Feigenbaum38, o controle da qualidade é um instrumento gerencial
que estabelece os padrões tecnológicos (máquinas, materiais e processos) e humanos
(operadores, mestres e equipe de trabalho) da qualidade, avalia as conformidades do produto
a esses padrões, promove a ação corretiva quando esses padrões não são satisfeitos e possibilita
o planejamento e a ação para a melhoria contínua dos padrões. Conclui-se, como salienta
PEREZ (1989), que o controle da qualidade vai muito além do controle tecnológico de alguns
materiais empregados na obra, deve englobar o seu planejamento, projetos, materiais e
componentes, execução, uso e manutenção da edificação durante a sua utilização e aspectos
da produção e do recebimento de cada etapa envolvida. Tais preceitos são, em síntese,
apresentados por MESEGUER (1991) como um processo que compreende as seguintes ações:
definir o que é qualidade para a empresa por meio de especificações39; produzi-la por intermédio
de procedimentos preestabelecidos; comprová-la pelo emprego de controles da produção40;
demonstrá-la por meio de controles de recebimento; documentá-la pelo emprego de registro
das atividades executadas.
Das normas ISO provêem os conceitos de controle da qualidade em seus sentidos
amplo e restrito 41 . Em seu sentido amplo, é o conjunto de operações de programação,
coordenação e execução que, objetivando manter ou melhorar a qualidade, coloca a
produção no nível mais econômico possível, sem deixar de satisfazer o cliente. Em seu
sentido restrito, o controle da qualidade é definido como a verificação da conformidade do

38

Apud FERNANDES (1991)
“só se pode especificar aquilo que pode ser controlado”.
40
“só se pode controlar aquilo que pode ser provado”.
41
Apud FERNANDES (1991)
39
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produto à sua definição ou especificação. Isso vem ao encontro do que CALAVERA (1993)
define para os dois tipos de controle que apregoa: de produção, que visa assegurar que a
qualidade desejada é obtida com o menor custo, e de recebimento, que visa verificar se a
qualidade desejada foi atingida, sem ater-se aos custos de produção. Esses controles se
complementam e devem ser praticados em todas as etapas de um empreendimento.
A NBR ISO 9004-1/94 tece considerações financeiras relativas a sistemas da qualidade
que tornam evidente a importância da determinação e controle dos custos advindos da qualidade:
a) quer pelo seu enfoque dos custos de prevenção de falhas, de avaliação da qualidade com o
emprego de ensaios, inspeções e exames na verificação se os requisitos da qualidade estão
sendo atendidos, e das próprias falhas antes e após a entrega do produto ao cliente; b) quer
pelo enfoque do custo do processo propriamente dito por terem sido ou não atendidas as
necessidades do cliente; e c) quer pelo enfoque de perda pela qualidade deficiente e suas
conseqüências internas e externas à empresa.
Estudos noticiados por HAMMARLUND e JOSEPHSON (1992), demonstram que os
custos para corrigir falhas da qualidade atingem cerca de 6% dos custos da produção, e que
para a correção destas falhas são consumidas aproximadamente 11% das horas de trabalho.
Sinalizam também que dos custos das falhas uma terça parte é originada por falhas de
gerenciamento, uma quinta parte por falhas de projeto, uma quinta parte por falhas de trabalho
humano e uma quinta parte por falhas na entrega de materiais.
2.3.5 Garantia da Qualidade
A garantia da Qualidade compreende todas as ações planejadas e sistematizadas
necessárias para prover confiança adequada de que um produto ou serviço atende aos requisitos
definidos da qualidade. A garantia só é atingida se o controle for eficiente. É ela quem promove
a confiança do cliente na empresa, sendo necessária muitas vezes a sua demonstração por
força de comprovações pré-contratuais feitas pelo cliente ou por uma organização independente,
além de promover também a confiança da própria administração da empresa de que a qualidade
almejada está sendo atingida e mantida continuamente.
Nas palavras de TRIGO e BACALHAU (1980), a garantia da qualidade é “o
conjunto de atividades destinadas a proporcionar, de forma eficiente, a garantia de
realização do controle da qualidade nas diferentes fases em que esta deve incidir”. Já a ISO R
178642 a define como o conjunto de ações planejadas para prover adequada confiança em
42

Apud FERNANDES (1991)
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que um item ou serviço atenderá satisfatoriamente aos seus objetivos, envolvendoverificação,
auditoria e avaliação dos fatores da qualidade que afetam as especificações, produção, inspeção
e uso do produto ou serviço.

2.4 A Construção Civil Brasileira e as Normas NBR ISO 9000
Em sua análise a respeito da construção civil brasileira frente às inovações das normas
ISO 9000 adotadas pela ABNT em 1990, THOMAZ (1993) a distingue de uma maneira que,
salvo raras exceções, não sofreu grandes alterações até os dias atuais:
a) as empresas têm significativos custos marginais não contabilizados, provocados por
horas ociosas, acidentes de trabalho, retrabalhos, rejeições de serviços, além de outros
custos invisíveis como do prejuízo da imagem da empresa e da perda de mercado;
b) os consumidores sofrem prejuízos por serem forçados a adquirir produtos e serviços
mais caros e sujeitos a manutenções mais constantes e onerosas;
c) o setor da construção não tem uma cultura da qualidade. A qualidade é, normalmente,
vista pelo empresário como despesa e não como investimento, tratando-se de um não
convencimento de que a qualidade gera economia que a paga;
d) os funcionários do setor não têm satisfeitas suas necessidades básicas de saúde,
alimentação e profissionalização, o que torna mais difícil motivá-los a trabalhar em prol
da qualidade;
e) os partícipes da construção não têm canais adequados de comunicação propiciadores
de retroalimentações entre a obra e as área de projetos e de produção, o mesmo
ocorrendo entre a empresa e o usuário da habitação;
f) o planejamento e a busca de tecnologias ainda não tiveram sua importância
reconhecida.
Esse mesmo autor acena com algumas medidas capazes de promoverem mudanças no
setor como: a modernização do ensino com a introdução de conceitos e práticas da qualidade;
o incremento do treinamento e valorização da mão-de-obra; a introdução de
obrigatoriedade da qualidade em obras do Estado43; e a maior difusão e adoção das normas
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MOTTA (Téchne no 29/1997) observa que diante de um cenário onde a Caixa Econômica Federal (CEF)
enfrenta quatro mil processos de mutuários que reclamam da qualidade de suas moradias, financiadas por
vinte e cinco anos, e que em cinco ou seis anos já estão em estado calamitoso, surgiram programas
evolutivos da qualidade como o QUALIHAB, de âmbito regional, e o Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade da Construção Habitacional (PBQP-H), de âmbito nacional, onde o Estado se vale do seu
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técnicas brasileiras no cotidiano dos agentes atuantes no mercado, preconizando que fatos
como o CDC, a implementação do Mercosul e a abertura do mercado às empresas estrangeiras
agem como catalizadores para a adoção destas e de outras medidas em favor da qualidade.
A esse diagnóstico, MATTEI (1998-a) acrescenta que o processo construtivo é
predominantemente improvisado e não padronizado, o que gera reprogramações, retrabalho,
paralisações por falta de materiais, excesso de estoque, falta de qualidade dos materiais
fornecidos, horas improdutivas no canteiro, etc.
Ainda, em 1993, MAWAKDYE (1993) relatou o resultado de pesquisa realizada pelas
instituições: Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec), Fundação Armando Alvares
Penteado (FAAP) e Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP), sob
coordenação de Cleusa Maria Rosseto e de Antonio Carmona Filho, iniciada em 1990, cujo
objetivo era o de avaliar o grau de conscientização das empresas de construção civil em relação
ao tema qualidade, abrangendo um universo de 216 construtoras e de 162 empresas de
consultoria e de projetos. Desta pesquisa destacam-se as seguintes conclusões:
•

86% das construtoras não possuíam nenhum programa da qualidade e produtividade
implantados;

•

78% do setor pesquisado não utilizava procedimentos para a garantia da qualidade
final da produção;

•

60% das empresas não conheciam a série ISO 9000.

Como contraponto, MATTEI (1998-b) traça um panorama da construção civil
brasileira oito anos após a implantação da família de normas NBR ISO 9000 no Brasil,
no qual depreende-se que apenas cerca de uma dúzia de construtoras possuem a
certificação ISO 9000 para a atividade como um todo44, e que cerca de 80% das empresas
brasileiras certificadas não estão satisfeitas com os resultados obtidos, provavelmente
pela desconexão entre os objetivos por elas definidos quando da implantação da certificação
e o sistema da qualidade efetivamente desenvolvido, o que levou em vários casos à utilização
de sistema de gerenciamento paralelo, esse sim em conformidade com as necessidades das
empresas. Tal situação provoca: choque do sistema desenvolvido com a cultura da organização;

poder de disciplinar e de contratar. Esses programas visam estimular e apoiar os setores da cadeia
produtivapela instalação e manutenção da produtividade e da qualidade na construção civil, privilegiando
sempre os direitos do consumidor, seu acesso à moradia adequada e o justo custo da habitação.
44
KISS (1998) identificou, no mesmo ano de 1998, 18 construtoras com certificação ISO. 9000.
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impossibilidade do sistema da qualidade implementado vir a contribuir com a qualidade
dos produtos e serviços da empresa; necessidade de grande esforço de manutenção do
sistema; dúvidas quanto à contribuição do sistema da qualidade no atendimento dos
requisitos especificados; engessamento das atividades pelo sistema da qualidade; excesso
de documentos gerando uma excessiva burocracia; uma não distinção das atividades pelo
nível de importância; e um sistema da qualidade mais dirigido ao consultor que à própria
empresa.

Mais do que um julgamento desfavorável sobre a questão da qualidade na construção
civil em nosso país, procurou-se neste capítulo evidenciar idiossincrasias a serem
abandonadas e obstáculos a serem superados pelo setor para que sejam atingidos níveis
de excelência da qualidade.

No capítulo seguinte será feita a apresentação e análise da aprovação técnica de
produtos e sistemas construtivos, envolvendo o histórico e os conceitos sobre o assunto
e, destacadamente, abordando a “Referência Técnica IPT”.
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3 CERTIFICAÇÃO E APROVAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTOS
E SISTEMAS CONSTRUTIVOS
Os produtos e sistemas de construção podem ser classificados como tradicionais
ou inovadores. Os tradicionais são aqueles empregados há muitos anos, onde já houve
demonstração de desempenho satisfatório para funções definidas; são produtos
consagrados pelo uso, descritos em textos técnicos e para os quais, normalmente, está
associada uma norma técnica prescritiva. Os inovadores são aqueles que utilizam um ou
outro novo material ou materiais já conhecidos, mas empregados em novas combinações
ou de diferentes formas. Para tais produtos ou sistemas ainda não há suficiente experiência
de uso que demonstre seu desempenho e sua aptidão ao uso.
Assim, segundo tal classificação, a comprovação da qualidade para produtos e
sistemas construtivos pode ser feita pelo emprego de: processos de Certificação de
Conformidade para produtos convencionais e já normalizados, e Aprovação Técnica para
sistemas construtivos inovadores ou novos produtos (elementos, componentes e materiais)
sem referências normativas.

3 .1 Certificação de Conformidade
A certificação de conformidade é a verificação da conformidade de um produto,
processo, serviço ou sistema a uma norma técnica específica. O “produto conforme” é
normalmente identificado por meio de uma marca45 e detém um certificado de conformidade
emitido segundo as regras de um sistema de certificação, que identifica, além do produto
certificado, o organismo certificador. Os certificados de conformidade podem ser emitidos
pelo produtor (certificação de primeira parte), pelo consumidor ou por associações de
classe de consumidores ou produtores (certificação de segunda parte), ou por instituições
neutras que gozem de credibilidade e confiabilidade da parte do produtor e do consumidor
(certificação de terceira parte). A certificação da qualidade descrita aplica-se a produtos
normalizados ou consagrados pelo uso.
ABREU (1998) ressalta que, por meio da certificação de conformidade de terceira
parte, o produtor tem a conformidade do seu produto verificada e atestada publicamente

45

A “Marca de Conformidade” é um indicador de que o produto é certificado. FERNANDES (1991)
informa que a ISO criou, em 1949, o comitê para “marcas indicativas da conformidade com as normas”
para tratar da questão dos consumidores, que passaram a poder identificar produtos em conformidade
por meio da visualização de um selo ou etiqueta nele fixado.
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por uma entidade reconhecida como íntegra e competente pelo comprador e pelos demais
agentes econômicos, reduzindo gastos em exames de conformidade, ensaios, inspeções
e auditorias. A certificação de conformidade está se tornando condição indispensável
para o comércio internacional.
É predominantemente empregado pelos organismos certificadores de vários países,
inclusive pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(INMETRO), para o caso brasileiro, o modelo de avaliação contínua do produto com
auditoria periódica do controle da qualidade no tempo, e ensaios periódicos em amostras
do produto, conforme o Modelo 5 da ISO. Tal modelo compreende o ensaio de tipo, a
verificação e aceitação do controle da qualidade da fábrica, seguidos de supervisão que
leva em conta o acompanhamento do controle da qualidade da fábrica e o ensaio de
amostras, retiradas tanto dos estoques da fábrica quanto colhidas no mercado. Dos oito
modelos previstos pela ISO, esse é o que se apresenta como o mais abrangente e completo
por envolver verificações no fabricante, no mercado e incluir investigações sobre o controle
da qualidade praticado pelo fabricante.
Destacam SOUZA e MONTENEGRO (1988) que o acompanhamento nas
instalações da fábrica, ou no local de instalação ou montagem do produto pelo fornecedor,
visa verificar a adequação de pontos como: o envolvimento do pessoal do fabricante, em
todos os níveis hierárquicos, no controle da qualidade; a existência e documentação de
métodos e procedimentos gerais de inspeção; a disponibilidade de equipamentos de ensaio
necessários; o controle da qualidade de materiais, peças e serviços fornecidos por
terceiros; a identificação e controle de lotes; o destino dos produtos rejeitados no controle;
o registro dos resultados de ensaios e inspeções na produção; a disponibilidade da
documentação técnica necessária; e as atitudes da direção da empresa com relação à
questão do controle da qualidade.
A certificação de conformidade deve ser emitida por entidades certificadoras,
públicas ou privadas, de ilibada imparcialidade, competência e confiabilidade,
representantes independentes dos interesses do fabricante e do consumidor na avaliação
dos produtos, serviços, sistemas e processos de produção, responsáveis pela execução
e supervisão dos ensaios necessários à certificação, além de atuantes na avaliação dos
programas de controle da qualidade dos produtores, na fiscalização da continuidade da
conformidade no tempo e da proteção contra o mau uso da certificação.
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3.2 Aprovação Técnica
FARHI (1996) relata que após a Segunda Guerra Mundial surgiram na Europa novas
tecnologias nos diversos campos da construção civil, fomentadas pela necessidade de
reconstrução com limitados recursos. As especificações técnicas então disponíveis para os
produtos tradicionais eram baseadas em normas de natureza descritiva quanto ao uso e
características específicas desses produtos, cujos critérios estavam embasados em observações
por longos períodos de aplicação e que não podiam ser empregados nos casos de produtos
inovadores recentemente criados, cujas aptidões ao uso não eram conhecidas pela falta de
experiências quanto ao comportamento em uso prolongado. Concluiu-se na época que a única
maneira de se proceder diante desses casos era a de se prever o desempenho teórico do
produto ou sistema, por meio de avaliações experimentais, aproximações por analogia, cálculos
e exame de resultados por comitês de especialistas.
A aprovação técnica de materiais e sistemas construtivos inovadores foi assim criada há
cerca de 50 anos na França, atualmente é lá denominada Avis Technique46, cuja responsabilidade
pela emissão nesse país está a cargo do Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)47
A aprovação técnica é a transposição do que se viu para o caso da certificação de
conformidade de produtos, quando estes se tratarem de sistemas construtivos, elementos,
componentes ou materiais inovadores, ou ainda produtos ou sistemas não suficientemente
normalizados. Ela baseia-se na avaliação de desempenho, que por sua vez está calcada em
requisitos e critérios de desempenho para a verificação do atendimento das condições
estabelecidas para a satisfação das exigências do usuário, quando da exposição do produto a
ações típicas do meio externo ou do uso.
Esclarece-se que os termos elemento e componente do edifício são aqui utilizados com
os seguintes significados: a) elemento: produto que corresponde à parte do edifício e é destinado
a cumprir uma ou mais funções, atendendo a uma ou mais exigências do usuário; assim sendo,
as instalações do edifício são consideradas elementos; b) componente: produto que corresponde
à parte do elemento do edifício.

46

O documento de aprovação técnica é denominado na Espanha, Documento de Idoneidad Técnica, e
Approval, na Inglaterra.
47
Segundo NOSSENT (1999), o CSTB detém as seguintes marcas dos produtos relacionados com as
aprovações técnicas: CSTBat, relativa à Avis Technique para produtos, e a CSTBat Service, relativa aos
serviços que compreendam instalação e operação. É previsto para meados do ano de 1999 o lançamento da
NF Maison Individuelle, que consiste na aprovação técnica de uso restrito para habitações unifamiliares.
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Por se tratar de matéria que envolve produtos muitas vezes não aplicados ou, quando
o foram, em período de tempo muito reduzido para se avaliar o seu comportamento em
uso, estima-se o seu comportamento potencial ou desempenho previsível. Para LUGEZ
(1994-a/b), a inovação deve ser avaliada sob dois aspectos distintos: a aptidão funcional
das técnicas e a continuidade desta aptidão ao longo do tempo. Para avaliar se a função
é cumprida há que se começar definindo esta função, em seguida, devem ser definidas as
propriedades que habilitam o produto como satisfazendo os requisitos prescritos e,
finalmente, devem ser criadas as formas que permitam medir esse desempenho.
Para tanto, lança-se mão de ensaios e medidas em laboratório ou em protótipos
onde se busca a criação de condições similares às reais de exposição; de cálculos e
modelos físicos e matemáticos simulando as condições de exposição e de comportamento
(vertente que hoje emprega as modernas técnicas computacionais); de julgamento técnico
de especialistas que acumularam conhecimentos e experiências consolidados em
experimentos laboratoriais e de campo em situações similares; de normalização existente
aplicável mesmo que parcialmente ao produto; e de literatura técnico-científica já
consagrada.
Como ressalta D’ELIA (1995), não se trata de uma certificação da qualidade, já
que não existem normas ou estas são insuficientes. A base de avaliação não é normativa,
concentra-se em critérios de avaliação de desempenho como foi dito.
São também avaliadas as condições de controle do processo produtivo e/ou da
montagem do produto.
O documento que consolida a homologação ou aprovação técnica do produto,
quanto ao seu desempenho no atendimento das condições estabelecidas, é redigido em
linguagem precisa e acessível ao mercado, para ampla divulgação.
Como salienta CAVANI (1995), a aprovação técnica é uma avaliação favorável e
não uma autorização ou garantia. A instituição concedente da aprovação técnica jamais
será co-responsável pelo produto, cabendo ao usuário o julgamento e aplicação
convenientes, sem ter que realizar uma pesquisa específica. Ela limita-se a comprovar
que o fabricante é capaz de produzir nas condições prescritas e também é capaz de
manter a qualidade dentro de certos limites admissíveis.
A exemplo da certificação de conformidade, também para as aprovações técnicas
são realizadas inspeções periódicas para a reavaliação técnica propriamente dita e para a
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reavaliação do controle da qualidade da produção praticado pela empresa, utilizando-se
de ensaios e auditorias.
São destacadas por HACHICH e AGOPYAN (1995) as várias vantagens advindas
do emprego da aprovação técnica na construção civil, por possibilitar: o aumento da
eficiência técnica do projeto pelo melhor conhecimento dos produtos; a facilidade da
aprovação do poder competente nas situações de financiamento e de emissão de autos
de conclusão de obras; a redução do número de controles de recebimento de materiais e
serviços pela obra; a simplificação na contratação de fornecimentos; a simplificação do
processo de qualificação de fornecedores; a facilidade na identificação dos produtos
cuja qualidade é controlada na fabricação e garantida pelo fabricante; a clara identificação
dos potenciais e dos limites de utilização dos produtos aprovados; a aceitação mais rápida
de novos produtos com melhor relação desempenho e custo; a identificação dos produtos
aprovados como produtos de qualidade; a segurança de revisões periódicas dos produtos
aprovados inerente ao procedimento de aprovação; o reconhecimento mútuo dos
procedimentos similares de outros países facilitando o comércio internacional; e a redução
do risco envolvido na pesquisa, desenvolvimento, lançamento e emprego de produtos
novos ou inovadores.
Podem ser ainda acrescentadas outras vantagens relacionadas por CAVANI (1995)
relativas à aplicação da aprovação técnica: fornecimento de bases objetivas para a
comparação de produtos; o melhor conhecimento das características dos produtos e
suas aplicações; e o fornecimento de subsídios ao aperfeiçoamento; além das adicionadas
por MITIDIERI FILHO (1998): a possibilidade de resguardar a empresa produtora pelo
uso indevido de seu produto; a indução da melhoria da qualidade pela competitividade; e
a complementação das atividades de marketing do produtor, gerando credibilidade frente
aos clientes potenciais.
Pelo que foi até aqui exposto a respeito da aprovação técnica, depreende-se que
ela permite a superação de barreiras à introdução de produtos inovadores e possibilita a
melhoria da qualidade na construção civil.

3.3 Aprovação Técnica no Mundo
Como historia FARHI (1996), o interesse comum de vários países europeus pelas
aprovações técnicas originou sistemas nacionais de avaliação, que culminaram, no ano de
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1960, com a criação da Union Européene pour l’Agrément Technique dans la Construction
(UEAtc), visando superar obstáculos técnicos inerentes ao emprego de produtos e sistemas
inovadores pela inexistência de normas para utilização, facilitando o mútuo reconhecimento
das certificações emitidas pelos seus membros (confirmação da avaliação) e estabelecendo
diretrizes comuns para a aplicação do conceito de desempenho e critérios para a sua
avaliação.
Com isso, tornou-se possível o reconhecimento da equivalência das certificações e
aprovações técnicas no continente europeu, criando-se regras comuns ou diretrizes
praticadas por todos os países integrantes da UEAtc, que envolvem preceitos relativos à
segurança estrutural, aptidão ao uso, durabilidade, construtibilidade, qualidade, condições
para a concessão da aprovação técnica, etc. Apenas são preservadas as regulamentações
emitidas por autoridades públicas de cada país, que fogem do controle dos institutos
integrantes dessa associação.
O sucesso desta iniciativa influenciou outros países e seus institutos de avaliações
técnicas e de pesquisa. Recentemente, na África do Sul, em setembro de 1996, foi criada
a World Federation of Technical Assessment Organization (WFTAO), entidade mundial
das organizações de aprovações técnicas, da qual o IPT é membro fundador juntamente
com outras 16 instituições internacionais. Trata-se de um importante passo para a
eliminação de obstáculos para a livre circulação de produtos e sistemas construtivos
inovadores, além da possibilidade de incremento de intercâmbios entre institutos voltados
à atividade de aprovação técnica nos vários continentes.
Segundo MOTTA (1995), então diretor do Centro de Aprovações Técnicas e
Serviços do IPT (CEATS/IPT), trata-se de um estímulo à inovação. Um intercâmbio
internacional em produtos inovadores na construção, numa sintonia fina no fenômeno da
globalização. A aprovação técnica de um instituto passa a ser aceita normalmente por
outro, respeitando-se as características de cada país.
MITIDIERI FILHO (1998) relaciona as principais entidades certificadoras
internacionais, a grande maioria membros plenos da WFTAO:
ABSAC - Australian Building Systems Appraisal Council (Austrália)
ASA - Agrement South Africa (África do Sul)
BBA - British Board of Agrement (Inglaterra)
BIA - Building Industry Authority (Nova Zelândia)
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BRI - Building Research Institute (Japão)
BTL - Building Technology Limited (Nova Zelândia)
CBRI - Central Building Research Institute (Índia)
CCMC - Canadian Construction Materials Centre (Canadá)
CERF - Civil Engineering Research Fundation (USA)
CSIRO DBCE - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization
(Austrália)
CSTB - Centre Scientifique et Technique du Batiment (França)
DIBt - Deustch Institut für Bautechik (Alemanha)
ÉMI - Építésügyi Minóségellenórzó Intézet (Hungria)
EOTA - European Organization for Technical Approvals (Europa)
HITEC - Highway Innovative Technology Evaluation Center (USA)
ICBO ES - International Conference of Building Official Evaluation Service (USA)
ICCet - Instituto de Ciências de la Construcción Eduardo Torroja (Espanha)
ICITE - Instituto Centrale per l’Industriazzazione e la Tecnologia Edilizia (Itália)
INTI - Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (Argentina)
IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (Brasil)
ITB - Instytut Techniki Budowlanej (Polônia)
ITEC - Institut de Tecnología de la Construcción de Catalunya (Espanha)
LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil (Portugal)
NBRI - National Building Research Institute (Israel)
NES - National Evaluation Service (USA)
NIST - National Institute of Standards and Technology (USA)
SABS - Suid-Afrikaaense Buro vir Standaarde (África do Sul)
SII - The Standards Institution of Israel
Technion - National Building Research Institute (Israel)
UBAtc - Union Belge pour l’Agrément Technique dans la Construction (Bélgica)
UEAtc - Union Européene pour l’Agrément Technique dans la Construction (França)
VTT - Valtion Teknillinen Tutkmuskeskus (Finlândia)
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3.4 Certificação e Aprovação Técnica no Brasil
HACHICH e AGOPYAN (1995) fazem referência às dificuldades na garantia da
qualidade na construção civil brasileira, resultantes de influências sociais, financeiras epolíticas.
Apresentam dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano de 1987
que revelam uma expansão da taxa de urbanização de 36% para 74%, num período de 40
anos, e de forma concentrada, já que 31% da população do país convergiu para apenas 9
regiões metropolitanas. Tal crescimento urbano traz consigo a necessidade de novas habitações,
propiciando a entrada no mercado de novos sistemas construtivos e de novos produtos, sem
que haja uma devida avaliação destas inovações ou mesmo dos componentes já considerados
tradicionais.
A pressão pela necessidade de redução de custos inúmeras vezes resulta na diminuição
da qualidade, com conseqüentes desperdícios e elevado custo de manutenção das edificações
em prejuízo do Estado e dos usuários, ocorrências ainda mais desastrosas num país tão carente
de recursos como o Brasil.
Efeito antagônico, mas igualmente prejudicial, resulta da rejeição de tecnologias
alternativas potencialmente boas pelo descrédito generalizado ao inovador, fruto dos fracassos
do passado, principalmente, quando nesse passado foram empregadas novas tecnologias sem
o cuidado de testes e avaliações que as validassem, provocando precoces patologias nas
edificações48.
MITIDIERI FILHO (1998) ressalta que a redução no prazo de execução da obra também
é fator gerador de comprometimento à qualidade do edifício, e que a aprovação técnica de
produtos e processos baseada na avaliação de desempenho é o mecanismo que possibilita
uma reversão do descrédito na construção industrializada, além de permitir a melhoria contínua
da qualidade.
MOTTA (1994) enfatiza que a certificação voluntária para produtos e processos na
construção civil no Brasil teve um grande estímulo a partir da implementação do Código de
Defesa do Consumidor e da criação do Mercosul. As empresas passaram a ter uma maior
preocupação com a degradação da imagem de marca e a perda de clientes e, por outro lado,
48

Testemunho do quanto se arrojou no passado recente com o emprego de técnicas inovadoras, e do
incentivo que a elas foi dado sem a conotação de suficiente avaliação de desempenho antes de serem
empregadas, é estampado na capa da revista “A Construção São Paulo” do ano de 1979 (Ed. PINI, no
1639, p. 8-28), com a seguinte chamada: “Itaquera - o grande laboratório da casa popular”. Na matéria
constata-se que aquele empreendimento da COHAB/SP era considerado um “grande laboratório de
testes de novos métodos e materiais de construção e dos seus efeitos na produtividade de cada canteiro”, que despertavam enorme interesse “especialmente se os resultados dos testes forem negativos”.
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puderam encontrar um ambiente favorável à cultura da certificação da qualidade com a
existência de normas especificadoras das características necessárias dos produtos e
métodos para verificação da qualidade; de laboratórios de ensaio credenciados para a
verificação daconformidade das características dos produtos com as normas ou
especificações técnicas; de organismos de certificação credenciados para gerir o sistema
de certificações; de organismos de inspeção credenciados para verificar o cumprimento
das condições de certificação; e de auditores da qualidade credenciados para avaliar os
métodos e ações da garantia da qualidade.
Passou-se a ter a percepção de que as aprovações técnicas melhor vendem, pela
prova objetiva de que o produto dispõe das características e desempenho que respondem
às necessidades dos clientes, ou seja, há qualidade na produção, que TRIGO e
BACALHAU (1980) definem como sendo a “fidelidade com que um produto se ajusta
ao projetado”, o que reverte numa vantagem comercial para quem a possui, além do
que, as aprovações técnicas propiciam um melhor meio de compra por dispensarem ou
minorarem significativamente o controle do comprador.
No caso brasileiro, desde 1981, o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial (CONMETRO) determinou que uma série de produtos considerados
prioritários para a área da construção civil apresentassem, compulsoriamente, a
certificação ou marca de conformidade, como no caso de cimento, piso cerâmico, tubo
de ferro fundido dúctil centrifugado para líquidos sob pressão, cilindros para
armazenamento de gases de alta pressão, azulejo, porta corta-fogo, tijolo, telha, lavatório
de material cerâmico, tomada, interruptor, fusível, fio, cabo condutor, conector elétrico,
chave elétrica, chuveiro elétrico, extintor de incêndio, porta corta-fogo e seus componentes
e, mais recentemente, vergalhões de aço. Já a aprovação técnica tem a tendência de ser
voluntária, a partir do desejo do produtor de poder participar de licitações públicas ou
de adquirir a confiança do consumidor/usuário.
De forma pioneira, o IPT desenvolveu e implantou dois serviços voltados à área
das certificação e aprovação técnica:
•

Marca de Conformidade IPT: voltada para produtos inteiramente normalizados
pela ABNT;

•

Referência Técnica IPT (RT/IPT): voltada para produtos inovadores que não
estejam totalmente normalizados pela ABNT e sistemas construtivos.
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3.5 A Referência Técnica IPT
No documento Referência Técnica, o IPT expressa a sua opinião sobre o
desempenho adequado e previsível do produto ou sistema, bem como da instalação,
uso,manutenção e controle da qualidade, nas condições estabelecidas. Com isso, a RT/
IPT orienta e informa o cliente e o usuário a respeito do objeto da avaliação a partir de
informações do fabricante e do IPT, conferindo-lhe maior credibilidade e confiabilidade,
atendo-se ao produto ou ao sistema como um todo e não apenas em seus componentes,
sendo ainda um documento voluntário que atende à necessidade da empresa de demonstrar
que o seu produto ou sistema tem um comportamento potencial satisfatório quando
submetido às condições de uso para as quais foi concebido.
As etapas para a emissão da RT/IPT para produtos e sistemas construtivos
inovadores são assim estruturadas:
3.5.1 Solicitação do Interessado ao IPT de Proposta para a Obtenção da RT/
IPT
Nessa solicitação são apresentadas as principais características do sistema/produto,
compreendendo os seguintes quesitos:
•

apresentação do produto/sistema e do seu histórico;

•

procedimentos de instalação/aplicação;

•

dados de apoio provenientes de literatura sobre o produto/sistema, de ensaios
do fabricante e de terceira parte, de cálculos e desenhos, e de instruções de
instalação;

•

detalhes de fabricação.

3.5.2 Apresentação de Proposta Técnica pelo IPT para o Processo de
Concessão da RT/IPT
Na proposta técnica são apresentadas ao interessado as condições técnicas e
comerciais para o trabalho, compreendendo:
•

análise de documentos e informações fornecidas, envolvendo dados históricos,
principalmente dos materiais e serviços fundamentais à garantia da qualidade
do sistema, aferição de equipamentos eventualmente utilizados pela empresa
para ensaios e análises, e sistemática de compra e recebimento de produtos
pela empresa;
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•

análise do produto ou sistema focada em requisitos e critérios de desempenho,
a ser realizada pelo IPT, compreendendo ensaios e verificações, ou à luz de
avaliações por ele já realizadas para o produto/sistema, verificando-se a
introdução de eventuais

•

adequações sugeridas ou recomendadas;

avaliação do controle da qualidade do produtor ou construtor por meio de
auditorias/visitas na(s) unidade(s) produtora(s) ou obra(s);

•

condições para reavaliações quando do não atendimento das especificações
na avaliação técnica.

3.5.3 Celebração de Contrato
No contrato são pactuadas as condições para a emissão da RT/IPT, e são fixados
os prazos e detalhados os trabalhos relativos à avaliação técnica inicial, emissão da RT/
IPT e de acompanhamento técnico e auditorias do controle da qualidade.
3.5.4 Condições para a Concessão da RT/IPT e de Licença para Uso de
Marca no Produto/Sistema
A concessão da RT/IPT é feita após o produto ou sistema ter sido submetido ao
processo de avaliação técnica inicial, tendo atendido às especificações e às condições
técnicas de produção, controle da qualidade e desempenho estabelecidos na proposta
de serviços e descritos nos relatórios técnicos, além de ter sido também avaliada a
possibilidade de manutenção, pelo produtor ou construtor, das características verificadas.
Na figura 3 é apresentado um fluxograma que ilustra as principais etapas envolvidas
no processo de concessão da RT/IPT.
A p ó s a c o n c e s s ã o d a RT / I P T, o I P T r e a l i z a r á p e r i o d i c a m e n t e , o u
extraordinariamente se anomalias forem verificadas, o processo de acompanhamento
técnico do sistema, de forma a certificar-se da manutenção dos resultados que deram
origem à concessão da RT/IPT. Tal processo dar-se-á por meio de inspeções, análises,
ensaios, estudos e avaliações técnicas dos aspectos relevantes de desempenho do produto/
sistema, a partir de amostras coletadas no próprio fabricante ou no mercado, e por meio
de auditorias para verificação da qualidade técnica e do adimplemento às condições
contratuais, devendo o seu detentor permitir o acesso aos estoques dos produtos, à
documentação técnica, às instalações referentes ao controle da qualidade, e aos locais
de uso, instalação ou aplicação do produto/sistema.

47

Entende-se por produto: materiais, equipamentos, informações, processos, serviços e suas combinações.

Figura 3 - Fluxograma da emissão de uma RT/IPT
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As inspeções e auditorias técnicas são realizadas durante o prazo de vigência da
RT/IPT, normalmente fixado em dois anos. A RT/IPT poderá ser revisada e reeditada
após o seu prazo de validade.
O uso da marca no produto/sistema está condicionado ao vinculo exclusivo da marca
ao produto/sistema; à limitação da associação da marca às características do produto/
sistema descritas no texto da RT/IPT; à observação ao uso da marca dentro de padrões
da boa ética de mercado, não promovendo a depreciação de produtos concorrentes; à
apresentação da marca no produto/sistema em prospectos comerciais e publicitários,
catálogos, manuais de instrução e outros meios de comunicação somente após a apreciação
prévia do “layout” pelo IPT.
Ao produtor/construtor cabe ainda atender algumas condições de ordem técnica, a
saber: fornecer ao IPT as amostras ou recursos necessários à aquisição dos produtos e
materiais previstos, nas quantidades e prazos por ele estipulados; garantir o livre acesso
dos técnicos ou prepostos do IPT às unidades produtoras para a realização de visitas e/
ou auditorias, além de envidar esforços para tal acesso aos pontos de venda ou distribuição
e às instalações de terceiros onde o produto/sistema esteja em uso ou instalado; manter
a qualidade do produto/sistema de acordo com os padrões que deram origem à concessão
da RT/IPT; observar e acatar as recomendações do IPT, nos prazos e nas condições que
venham a ser estabelecidos, para manter as especificações técnicas e as condições de
concessão da RT/IPT; não efetuar alterações nos processos envolvidos que possam
modificar as características técnicas de desempenho, aplicação, uso ou instalação, sem
prévia aprovação do IPT; manter sob sua responsabilidade os ensaios relativos ao controle
da qualidade do produto/sistema; manter linha telefônica direta para prestação de
informações sobre o produto/sistema e atendimento aos consumidores; e identificar cada
lote produzido do produto/sistema com data de fabricação, mantendo a guarda dos
documentos comprobatórios por pelo menos três anos após o término do contrato.
3.5.5 Características da RT/IPT
Trata-se de documento de formato padronizado e identificado com um número de
ordem. A identificação da RT/IPT se dá pela apresentação dos seguintes itens: logomarca
da RT/IPT, como a representada na figura 4, número seqüencial, data da emissão, prazo
de validade, nome do produto, nome e logomarca do detentor da RT/IPT e seus dados
comerciais.
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Figura 4 - Logomarca da Referência Técnica IPT

É sempre informada a necessidade de se verificar se a RT/IPT não foi cancelada ou
substituída por versão mais recente, por meio de consulta ao “Índice de Referências
Técnicas Correntes do IPT” ou publicações técnicas referenciadas.
O documento técnico RT/IPT compreende:
•

descrição do produto/sistema e escopo da avaliação;

•

apresentação da regulamentação e dos critérios de avaliação de desempenho
utilizados, tais como: experiências acumuladas, documentos normativos,
ensaios, procedimentos, etc.;

•

informações e dados técnicos para o correto uso do produto/sistema, condição
determinante para a validade da RT/IPT, além de informações sobre
durabilidade, limitações de uso e recomendações complementares;
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•

resultados da avaliação técnica do produto/sistema com a descrição dos ensaios
realizados, os critérios técnicos adotados e os resultados e conclusões obtidos;

•

parecer favorável sobre o controle da qualidade praticado pela empresa;

•

citação de obras ou locais onde foi feito o uso do produto/sistema;

•

condições de validade da RT/IPT, que está condicionada às especificações
nela apresentadas, desde que o produto/sistema seja empregado de acordo
com as recomendações nela expressas e instruções fornecidas pelo seu
detentor, que se compromete a manter o produto/sistema nas condições gerais
de qualidade em que foi avaliado, e desde que o produto/sistema e o controle
da qualidade sejam periodicamente reavaliados pelo IPT durante a vigência
da RT/IPT;

•

assinaturas homologatórias de diretores do IPT responsáveis pelo Centro de
Certificação Técnica (CCT) e de sua Diretoria Técnica, além da citação dos
nomes dos responsáveis técnicos pela RT/IPT, integrantes do grupo de
pesquisadores do IPT.

Pelo que foi exposto neste capítulo, fica patente que a aprovação técnica de um
produto ou sistema construtivo, com seu caráter dual de avaliar o desempenho e a
capacidade do produtor de mantê-lo ao longo do tempo, é um documento técnico
propagador da qualidade no setor da construção civil.

No capítulo seguinte será feita a apresentação do sistema construtivo com o emprego
de fôrmas metálicas tipo túnel, destacando-se a descrição dos elementos e componentes
da fôrma e as operações que a envolvem na produção da estrutura em concreto armado.
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4 FÔRMAS METÁLICAS TIPO TÚNEL
O sistema construtivo com o emprego de fôrmas metálicas tipo túnel guarda pontos
comuns com sistemas construtivos de pré-fabricação, com a vantagem de que a moldagem
dos componentes do produto é realizada no próprio local de sua utilização, dispensando os
transportes necessários nos processos de pré-fabricação típicos, ao que RAMOS (1975)
denomina como processo de semi-industrialização da construção civil. Permite, ainda, a
introdução de vantagens características da industrialização da produção na construção civil
que, segundo MEYER-BOHE (1964), é propiciada pelos progressos da engenharia no campo
da estática, pelas inovações técnicas do concreto armado como material de construção e pela
busca da racionalização pelas empresas modernas, onde as adaptações são progressivamente
transformadas em inovações e o artesanato passa para a industrialização com a divisão do
trabalho entre a produção e a montagem, rompendo com todas as teorias clássicas da construção
a partir da concepção da edificação até os detalhes de acabamento e da própria marcha dos
serviços em canteiro.
Assim, este sistema construtivo possibilita que os objetivos quanto à organização,
produção em série, tipificação de produtos padronizados, há tempos obtidos pelas outras
áreas industriais, possam, pelo menos em significativa parte do processo de produção em
canteiro, ser também atingidos pela indústria da construção, a fim de que a qualidade possa
ser constante, planificada, precisa e controlada.
A citada busca de racionalização pelas empresas enseja uma melhor análise do seu
significado na arte de construir. LICHTENSTEIN e SOUZA (1986) definem a racionalização
como a operação de otimização dos recursos materiais, humanos e organizacionais disponíveis
visando um mínimo de desperdícios desde a etapa de projeto, num enfoque sistêmico do
edifício que não se restringe a apenas encontrar o ótimo para cada etapa particular. Preceituam,
em abordagem específica para as fôrmas, que racionalizar é: garantir uma estrutura provisória
dimensionada com o aproveitamento máximo da capacidade resistente dos componentes
utilizados; propiciar segurança quanto à utilização do sistema; aumentar a vida útil dos
componentes visando um reaproveitamento otimizado do molde; e diminuir as necessidades
de mão-de-obra na confecção da fôrma, na sua montagem e desmontagem. A fôrma passa a
ser vista através de enfoques técnico e econômico como fator influenciador na qualidade da
estrutura moldada, não mais como um material de consumo e sim como um equipamento a ser
utilizado na execução do edifício.

52
Como explica FAJERZTAJN (1986), a fôrma é uma “estrutura que serve para sustentar
o concreto fresco até que atinja resistência suficiente para suportar os esforços a que
está submetido e mantê-lo na geometria concebida em projeto”, considerando-a como
um sistema com a seguinte composição:
a) subsistema de fôrmas: conjunto de fôrmas utilizadas para moldar determinadas
partes da estrutura de concreto armado da edificação, dos quais destacam-se os
subsistemas de lajes, vigas, pilares e paredes;
b) elementos: conjunto de peças que exercem função determinada dentro do
subsistema de fôrmas, como o molde, escoramento e acessórios;
c) molde: elemento que entra em contato direto com o concreto, definindo sua
textura e formato;
d) estrutura do molde: elemento destinado a enrijecer e suportar o molde,
garantindo que não se deforme quando submetido aos esforços originados pelas
operações de montagem da armadura e de concretagem;
e) acessórios: conjunto de peças destinadas a complementar os demais elementos
na execução das fôrmas;
f) componentes: diferentes peças que compõem os elementos da fôrma.
Segundo o material constituinte dos componentes, a fôrma é então classificada como
de madeira, metálica, mista e híbrida, esta última pela combinação de diferentes
subsistemas.

Historiam YRAOLA e PEREZ (1978) que o emprego de fôrmas metálicas do tipo
túnel chegou à construção de edifícios procedente de outros ramos da engenharia civil,
após firmarem uma tradição tecnológica consolidada na execução de revestimento de
galerias, túneis e passagens subterrâneas, numa clara compatibilização entre a indústria
metal-mecânica e este processo construtivo. A figura 5 ilustra o emprego de fôrma metálica
tipo túnel na execução de coletor de esgotos.
Este sistema foi empregado pela primeira vez na construção de habitações na França,
entre os anos 50 e 60, pela empresa “Tracoba”, difundindo-se em outros países,
principalmente do continente europeu, na produção em série de unidades habitacionais.
SANTIAGO (1993) registra que no início dos anos 70 foi fortemente ampliado na Espanha
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Figura 5 - Coletor de esgotos executado com o emprego de fôrma metálica tipo túnel
(Fonte: Catálogo da empresa Servicon S.A.)

o emprego de fôrmas metálicas na execução de estruturas compostas por paredes e lajes
maciças de concreto, com a utilização de técnicas de cura acelerada do concreto.
Pela atuação da empresa Outinord49, o sistema construtivo com o emprego de fôrmas
tipo túnel foi introduzido na Argentina50 no início dos anos 60. Por propiciar a construção
rápida e econômica de habitações, o Ministério da Economia argentino promulgou, em
30/11/62, decreto que liberava de encargos importações deste tipo de fôrmas, além de
receber do Banco Hipotecário Nacional, no ano de 1963, a aprovaçãocomo sistema
construtivo a ser empregado em obras com a participação daquela instituição51.

49

A Outinord é uma empresa fundada em 1955 na França, com grande penetração no mercado mundial na
fabricação e fornecimento de fôrmas metálicas tipo túnel.
50
O arq. Dante R. Calderaro foi o precursor do emprego das fôrmas metálicas naquele país.
51
Informações constante no documento: Bibliografia y Comentarios sobre el Sistema Outinord - Outinord
Argentina S.A.
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Este sistema construtivo começou a ser utilizado em nosso país no início dos anos
70, na execução de grandes conjuntos habitacionais compostos de edifícios de
apartamentos de padrão “popular” ou de baixo custo. FAJERZTAJN (1986) registra
que, naqueles anos, empresas como a COHAB/SP promoviam licitações abrangendo até
1300 unidades habitacionais num único canteiro, o que viabilizava a amortização das
fôrmas metálicas em um só contrato. CHADE (1986) dá conhecimento que o grande
impulso dado pelo BNH para as habitações em larga escala possibilitou o ingresso no
mercado das fôrmas metálicas, inicialmente importadas, e que tiveram na época grande
difusão no mercado habitacional.
Uma das primeiras experiências com a utilização de fôrmas metálicas no Brasil,
segundo TAUIL (1999), foi a da construtora Ribeiro Franco, na construção de conjunto
habitacional financiado pelo então recém criado BNH, em Irajá (RJ), nos anos de 1967/
68. Essa empresa importou da França fôrmas do sistema Paris Ouest, que consistia em
painéis de chapa metálica reforçada para a execução exclusiva de paredes da edificação.
Após a execução das paredes, que resultavam com espessura de 10 cm, em uma segunda
etapa eram executadas as lajes com o emprego de pré-lajes armadas com concretagem
de capa “in loco”. Em 1969, para a execução de uma das primeiras etapas do conjunto
habitacional da COHAB/SP, no município de Carapicuíba 52, essa mesma empresa
desenvolveu suas próprias fôrmas com base naquele sistema construtivo, mais leves,
porém sem o desempenho equivalente ao do sistema original. Mais tarde, a construtora
deixou de utilizar este sistema construtivo.
Em fins do ano de 1974, a construtora Balbo passou a utilizar sistema construtivo
com o emprego de fôrmas metálicas do tipo túnel53 em suas obras de edifícios residenciais
e comerciais nas cidades: de São Paulo 54 , do Rio de Janeiro 55, de Ribeirão Preto 56 e de
São José dos Campos57. Nestas obras foram utilizados equipamentos fabricados na França
pela empresa Outinord.
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Compreendendo cerca de 70 prédios de quatro pavimentos cada um, com apartamentos com
aproximadamente 43,00 m2 de área privativa.
53
São feitas referências a Nuno Patrício e Boadita Ferrão como precursores no Brasil do cálculo de estruturas
executadas com o sistema-túnel.
54
Em edifício destinado a escritórios na Av. Angélica, com 16 andares-tipo.
55
Em conjunto de três edifícios com 25 andares-tipo cada um, no bairro de Laranjeiras.
56
Em conjunto habitacional composto de edifícios de seis andares-tipo.
57
Em conjunto habitacional com cerca de 25 prédios com quatro pavimentos cada um. Obra contratada
pelo Inocoop São Paulo.
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Outras empresas que também utilizaram ou utilizam em suas obras o sistema
construtivo com o emprego de fôrmas metálicas são citadas por TAUIL (1999), dentre
elas as construtoras: Araújo, Jaú58, Construcap, Veplan59, Incon60, Opus, Oxford e Argon.
A quase total paralisação de obras de conjuntos habitacionais para habitações
populares na década de 80 fez com que este sistema sofresse enorme retração de utilização
na construção civil brasileira.

As fôrmas-túnel possibilitam um procedimento racionalizado de construção, sem
que se possa falar em pré-fabricação no seu sentido restrito. O resultado dessa
racionalização permite, em relação à construção tradicional, melhor rendimento em
canteiro, melhor nível de produção e de exigências funcionais por seu envolvimento com
os meios de produção, fácil capacitação da mão-de-obra e organização da produção.
Basicamente, o processo construtivo com o emprego de fôrmas metálicas tipo túnel
consiste na justaposição de elementos assemelhados a um “U” invertido, que conformarão
os vários ambientes formadores da unidade habitacional. A fôrma é a matriz volumétrica
de cada célula ambiente de planta retangular, que permite a concretagem concomitante
das lajes e paredes, moldando especialmente esta célula. Neste sistema de concretagens
contínuas e idealmente ininterruptas, a estrutura tradicional de concreto armado, constituída
de pilares, vigas e lajes, é substituída por outra formada por lajes e paredes estruturais
de concreto armado, podendo suprimir inclusive as alvenarias divisórias ou de vedação.
O emprego da fôrma-túnel na execução da estrutura de concreto armado,
compatibilizado com as demais etapas envolvidas até o acabamento final da edificação,
resulta em um verdadeiro sistema construtivo com características de construção
industrializada.
YRAOLA e PEREZ (1978) relacionam as características geométricas e pesos
padrões dos diversos sistemas de fôrmas tipo túnel empregados na Europa, conforme
oreproduzido na tabela 2. Como destaca RAMOS (1975), para vãos com dimensão superior
a 6,00 m, o sistema passa a perder suas vantagens econômicas pelo aspecto da necessidade
58

Utilizou fôrmas da empresa sueca Gell em uma das etapas do conjunto habitacional Itaquera I da
COHAB/SP, nos anos de 1978/79.
59
Utilizou no início dos anos 80 fôrmas metálicas de fabricação Outinord, em uma das etapas do
Conjunto Habitacional de Carapicuíba da COHAB/SP.
60
É uma das empresas precursoras no emprego do sistema de fôrmas metálicas tipo túnel que ainda
dele se utiliza.
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de reforço das armaduras da laje e da ampliação do tempo para um ciclo de trabalho em
mais de 24 horas, devido à necessidade de se aguardar que o concreto atinja valores de
resistência mecânica mínimos para a realização da desforma, perdendo assim o sistema
uma de suas propriedades mais importantes: a velocidade de execução.

Tabela 2 - Características de geometria e de peso de fôrmas tipo túnel de fabricantes
europeus

Na tabela 3, são apresentados os mesmos dados da tabela anterior relacionados
com a fôrma metálica tipo túnel utilizada pela empresa referência em suas obras padrão
PP2D. Com relação ao número de utilizações das fôrmas, registra-se que até o mês de
setembro/99 esse conjunto de fôrmas foi empregado em 546 ciclos de utilização, ou
seja, na produção de 1092 apartamentos. Ao que tudo indica, a expectativa de 600
utilizações da fôrma deverá ser suplantada sem que venham a ser necessários significativos
serviços de manutenções e revisões dos seus elementos e componentes.
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Nos casos onde é apresentado o peso da fôrma por unidade de área, deve ser considerada para
cálculo a área total desenvolvida da superfície de fôrma.
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Tabela 3 - Características de geometria e de peso da fôrma tipo túnel padrão PP2D da
empresa referência

4.1 Características do Sistema Construtivo com o Emprego de
Fôrmas Metálicas Tipo Túnel
As principais características deste sistema construtivo, descritas por RAMOS (1975)
e por YRAOLA e PEREZ (1978), podem ser organizadas segundo os seus aspectos
técnicos de emprego, as particularidades do produto gerado e a mão-de-obra operacional
envolvida, conforme segue:
a) permite a obtenção de uma estrutura monolítica com um reduzido número de
elementos que trabalham à flexão, que muito influenciam no custo da estrutura,
por intermédio de um partido estrutural que emprega paredes de sustentação
longitudinais e transversais, além de possibilitar uma melhor assimilação dos
esforços de vento pela estrutura pela substituição dos pórticos convencionais;
b) possibilita a concretagem conjunta das paredes e lajes sem a necessidade de
juntas construtivas no concreto, reduzindo o número de encontros de outros
componentes construtivos com a estrutura;
c) permite a obtenção de paredes com paramentos homogêneos;
d) proporciona racionalização na execução da estrutura de concreto armado 62,
onde tudo é feito segundo um método rítmico ótimo, com desdobramentos de
potencialização desta racionalização para as demais etapas de obra e conseqüente
redução de prazos, o que muito favorece a redução de custos do empreendimento
e) oferece meio de produção que não requer um alto grau de especialização da mãode-obra, quando muito despendendo cerca de duas semanas de treinamento da
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Segundo LICHTENSTEIN e SOUZA (1986), a racionalização é a otimização dos recursos materiais,
humanos e organizacionais para o mínimo de desperdícios.
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equipe para que sejam atingidos elevados níveis de produtividade63, e onde não há
significativas ações musculares do operário, cabendo à máquina o trabalho pesado;
f) potencializa os meios auxiliares de obra pelo fato de permitir que o trabalho seja
desenvolvido primordialmente no canteiro;
g) permite ampla reutilização dos moldes metálicos, decorrente das propriedades e
característica de durabilidade do aço que os compõe, cujo raio de ação propiciado
pela grua oferece benefícios na redução de custos de produção;
h) possibilita programações bastante previsíveis e precisas de tempos em ciclos diários;
i) reduz prazos de execução, se comparado ao sistema convencional de produção, não
só pela agilidade do sistema nos trabalhos afetos à estrutura de concreto armado, como
também em outras etapas da obra como nas distribuições das tubulações elétricas e
hidráulicas já incorporadas à estrutura e a significativa redução da área de execução de
vedos em alvenaria;
j) propicia a obtenção de uma estrutura de concreto com adequada qualidade, com
precisão de prumos, esquadros e alinhamentos, favorecendo a redução de perdas e
desperdícios;
k) possibilita a redução do custo da estrutura;
l) promove a redução do material de revestimento de tetos e paredes da edificação,
possibilitando até, em obras de interesse social, a execução de pintura diretamente
sobre a superfície do concreto;
m) favorece a redução da quantidade de entulho no canteiro e dos serviços de limpeza
de obra;
o) contribui na segurança dos operários pelo emprego das passarelas de trabalho;

Observa SEARBY (1986) que as fôrmas metálicas, quando comparadas às tradicionais
fôrmas em madeira, oferecem a vantagem de reduzida perda, alto índice de reaproveitamento,
fácil manuseio e com reduzida susceptibilidade a empenamentos e deformações; por outro
lado, têm a desvantagem de apresentar um elevado custo inicial que necessita ser diluído com
o seu reaproveitamento, de requererem sua fabricação em oficinas com mão-de-obra
especializada, de não serem tão trabalháveis quanto a madeira, e de serem
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O curso de montador de fôrma ministrado no centro de treinamento da empresa referência tem carga
horária total de 48 horas.
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necessários cuidados na manutenção de seus componentes, principalmente quanto à
oxidação.
Algumas características desejáveis relacionadas por CHADE (1986) para fôrmas
de madeira são plenamente atendidas pelas fôrmas metálicas tipo túnel, como: a
impermeabilidade, a elevada resistência mecânica e à abrasão da vibração do concreto,
a excelente qualidade da superfície da estrutura e sua uniformidade, o fato de que, por
ser imprescindível o projeto da fôrma metálica, é viabilizada a integração projetista/
executor, e que os processos de transporte, montagem, escoramento e desforma são
obrigatoriamente planejados.

4.2 Requisitos Exigidos para o Emprego da Fôrma Metálica
Tipo Túnel
A partir dos parâmetros relacionados por FAJERZTAJN (1986) para a escolha de
um sistema de fôrmas, pode-se listar os seguintes requisitos exigidos para o emprego de
fôrmas metálicas:
4.2.1 Especificações de Acabamentos Superficiais
Não há nenhum tipo de restrição ao uso da fôrma metálica tipo túnel quanto a esse
requisito, que permite um esmerado acabamento sem limitações, inclusive ao tipo de
revestimento a ser aplicado nas superfícies da estrutura.
4.2.2 Projeto da Estrutura de Concreto Armado
Desde a concepção do projeto de arquitetura para o empreendimento e,
destacadamente, do projeto da estrutura, deve-se observar a adequação de dimensões
às normalizadas pelo fornecedor da fôrma, ou que haja um número de unidades
habitacionais a serem construídas que justifique a produção de fôrmas com geometrias
especiais. Formatos irregulares e pouca repetição inviabilizam o emprego das fôrmas
metálicas tipo túnel.
4.2.3 Cronograma de Obra
O emprego de fôrmas metálicas tipo túnel possibilita uma racionalização dos
trabalhos com a conseqüente redução do prazo de execução da obra, contudo, pelo fato
da produção na obra realizar-se por ciclos de trabalho, exige-se um cuidadoso controle
de todas as operações em canteiro, já que as vantagens oferecidas pelo sistema baseiamse no cumprimento exato do que foi programado; atrasos significam a paralisação das
atividades do ciclo seguinte.
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4.2.4 Disponibilidade de Materiais
Pelo que foi exposto no requisito anterior, percebe-se o quanto é importante a
disponibilidade e aprovisionamento da obra dos materiais empregados no sistema, ou
seja, os materiais devem estar no lugar e momento precisos para sua utilização. A eventual
necessidade de reposição de elementos ou componentes exige uma maior agilidade de
processo.
4.2.5 Disponibilidades Técnicas e Tecnológicas
Destacadamente, para o caso do concreto, deve-se ter rigoroso controle de sua
dosagem e produção para que sejam viabilizadas desformas após 10 a 12 horas do seu
lançamento.
4.2.6 Disponibilidade de Equipamentos para a Movimentação da Fôrma
Como se observará na descrição das etapas do sistema construtivo, a grua
desempenha um papel primordial na viabilização do emprego do sistema.
4.2.7 Espaço do Canteiro
Deve haver no canteiro espaço suficiente para a deposição de todo o conjunto de
fôrmas e de espaços de circulação e de segurança, num total equivalente a pelo menos
três vezes a área de projeção das fôrmas, para que sejam realizados serviços de
manutenção e a estocagem das fôrmas e das passarelas de serviço entre diferentes frentes
de trabalho na obra, que deverão estar isoladas do contato com o solo e em local
perfeitamente plano. No entorno da edificação em execução deve ser possível a estocagem
por pelo menos curto período de tempo dos elementos de fachada da fôrma.
4.2.8 Porte do Empreendimento
Quanto maior o número de unidades habitacionais a serem produzidas num mesmo
canteiro, mais se justifica o investimento no sistema e na disponibilização e mobilização
dos equipamentos, além do que, menor será o prazo de amortização dos investimentos.
A fôrma metálica tipo túnel tem um investimento inicial elevado que é abrandado
pelo número de utilizações. Isso fica patente quando se compara a reutilização da fôrma
metálica com a da tradicional fôrma em madeira com superfície do molde em madeira
compensada plastificada64, como se demonstra a seguir:
•

um conjunto de fôrmas de madeira para um andar tipo com quatro partamentos,
com as características do apresentado na figura 1, tem um aproveitamento médio

64

A superfície da madeira compensada é tratada com revestimento plástico (tego - filme).
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•

de 20 utilizações, o que corresponde à produção da estrutura em concreto armado
de 80 apartamentos por jogo de fôrmas;

•

um conjunto de fôrmas metálicas tipo túnel para as mesmas condições de projeto
e de número de apartamentos por ciclo de produção descritas no caso anterior,
considerando o histórico da empresa referência, tem um aproveitamento potencial
mínimo de 600 utilizações, o que resulta na produção da estrutura em concreto
armado de pelo menos 2.400 apartamentos durante a vida útil da fôrma.

Observa-se que a reutilização da fôrma metálica tipo túnel chega a ser pelo menos trinta
vezes superior à da fôrma convencional em madeira e, quando muito, seu preço para aquisição
não ultrapassa a quatro vezes65 o de uma fôrma em madeira, isso sem considerar a economia
que o sistema construtivo possibilita, descrita na seção 4.1 deste trabalho.
Pode-se também incluir dois outros requisitos básicos relacionados por YRAOLA e
PEREZ (1978):
4.2.9 Capacitação da Mão-de-Obra
É necessária uma precisa utilização dos componentes da fôrma que determinam as
atividades da mão-de-obra.
4.2.10 Planejamento e Programação de Atividades
O sistema exige uma disciplina e alta racionalização para que sejam obtidas as vantagens
do trabalho em série.

4.3 Elementos e Componentes da Fôrma Metálica Tipo Túnel
A partir da classificação feita por CERVINI (1976) e YRAOLA e PEREZ (1978) para
os elementos e componentes da fôrma-túnel, pode-se apresentá-la como um sistema constituído
por: fôrma propriamente dita, elementos de conexão, elementos de arranque, elementos
espaçadores, componentes enrijecedores, elementos de sustentação, elementos conformadores
de vãos e vazios no concreto, elementos de desforma, elementos de translação e outros
elementos e componentes.
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Daí o fato do emprego da fôrma metálica tipo túnel ser economicamente mais atraente, pelo aspecto
da amortização dos seus custos iniciais, em obras extensivas como quando da sua origem na Europa
do pós-guerra ou do início da sua aplicação no Brasil na década de setenta.
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Desde já insere-se a figura 6 de uma fôrma-túnel onde podem ser observados os
seus principais elementos e componentes. Recorrentemente, far-se-á uso desta figura na
descrição da fôrma.
4.3.1 Fôrma Propriamente Dita
A fôrma metálica é composta de uma superfície em contato com o concreto que
permitirá a sua modelagem e acabamento, de maneira que não haja a necessidade de
ulteriores serviços de arremates e revisões do concreto. A superfície de contato da fôrmatúnel com o concreto é composta de chapas planas de aço, normalmente com 3,0 a 5,0
mm de espessura, em função do dimensionamento da fôrma, reforçadas por componentes
de chapa dobrada ou de perfil laminado de aço, resultando em peças que não sofram
deformações e flexões prejudiciais ao desempenho desejado para a fôrma.
O “túnel” é formado pela justaposição de dois “diedros” ou semi-túneis. O diedro
é composto por dois planos de chapas metálicas, um horizontal, caracterizante da fôrma
da laje, e outro vertical, caracterizante da fôrma da parede. Ambos os planos têm o
mesmo comprimento, sendo a altura do plano vertical cerca de 4,0 a 5,0 cm inferior à
medida do pé-direito do ambiente a ser modelado. O plano horizontal tem geralmente
largura igual à cerca da metade da largura do ambiente, embora possa o túnel vir a ser
composto de diedros com diferentes larguras dos painéis horizontais, ou mesmo com
componentes complementares inseridos entre os diedros nas situações de grandes vãos.
Quando há a inserção de um segundo plano vertical no diedro, formando arestas
com o plano horizontal e com o primeiro plano vertical descrito, tem-se a formação de
um “triedro”. Similarmente ao caso do diedro, a justaposição de dois triedros resultará
na formação de um túnel.
A envoltória da edificação é executada com o emprego de fôrma de fachada, também
denominada “banche”, que é um painel metálico vertical com as mesmas características
do painel vertical do diedro, com uma altura igual à soma das alturas do pé-direito com
a espessura da laje e com a altura do arranque.
As figuras 7, 8, 9 e 10 ilustram, respectivamente, um diedro, um triedro, uma fôrma
de fachada com dispositivos estabilizadores e consolo de trabalho, e uma fôrma de fachada
singela.
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Figura 7 - Diedro de fôrma metálica tipo túnel (Fonte: Outinord Brasil Ltda)

Figura 8 - Triedro de fôrma metálica tipo túnel (Fonte: Sergus)
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Figura 9 - Painel de fachada com dispositivos estabilizadores de apoio e consolo de
trabalho (Fonte: Sergus)

4.3.2 Elementos de Conexão
Os elementos de conexão da fôrma, caracterizados por dispositivos de encaixe e
de fixação, atuam na união entre os painéis constituintes das fôrmas, entre os diedros e
triedros geradores de túneis e mesmo entre túneis.
Os principais elementos de conexão da fôrma são:
•

tramela de engate ou fecho de cúpula: dispositivo instalado nas bordas dos
painéis horizontais de diedros contíguos ou de diedros adjacentes
conformadores de túneis e que possibilitam a conexões entre eles. A figura 11
apresenta uma tramela de engate;

•

fecho de engate: dispositivo instalado nas bordas dos painéis verticais de
diedros ou triedros contíguos para a conexão entre eles. A figura 12 ilustra-o;
fuso: tirante de aço com rosca corrida fixado por meio de porcas de aperto,
que traspassa dois painéis verticais de fôrmas justapostas solidarizando-as.
São empregados conjuntamente com os cones metálicos que serão descritos
mais adiante. As figuras 13 e 14 ilustram o assunto.
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Figura 10 - Painel singelo de fachada (Fonte: Outinord France)

Figura 11 - Tramela de engate (Fonte: Outinord Brasil Ltda)
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Figura 12 - Fecho de engate (Fonte: Outinord France)

Figura 13 - Fusos posicionados na região superior da fôrma (Fonte: Sergus)

68

Figura 14 - Fusos posicionados em painéis verticais de fôrmas túnel e de fachada (Fonte:
Yraola e Perez/1978)

4.3.3 Fôrmas de Arranque
As fôrmas de arranque são constituídas por perfis laminados tipo cantoneira,
usualmente com 100 mm x 100 mm, fabricados segundo o traçado da planta de arquitetura
da edificação, sendo empregados na execução da marcação das paredes em um pavimento.
Estas marcações, o equivalente à primeira fiada das alvenarias convencionais, asseguram
o correto posicionamento das fôrmas e dos vãos de portas e janelas, o correto nivelamento
da laje e a definição precisa da espessura da parede.
Estas fôrmas apoiam-se em “cruzetas”, que são componentes pré-moldados em
concreto definidores da espessura da laje e do posicionamento das fôrmas de arranque,
segundo as disposições arquitetônicas dos ambientes previstas em projeto, além de
garantirem a continuidade das paredes entre pavimentos. As cruzetas são inseridas entre
os painéis verticais das fôrmas no plano imediatamente inferior ao de trabalho, cumprindo
uma função complementar como gabarito da espessura das paredes. Têm geometria que
varia segundo seu posicionamento relativo no interior ou na periferia da laje.
A fim de garantir a rigidez e o posicionamento do conjunto de fôrmas de arranque,
são utilizadas as “estroncas” ou barras distanciadoras e as “pinças”, as primeiras garantem
que o conjunto de fôrmas não se deslocará, possibilitando a obtenção das dimensões
precisas dos ambientes, além de impedirem o “fechamento” das fôrmas de arranque; já as
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pinças asseguram o posicionamento relativo das cantoneiras conformadoras do arranque,
por impedirem que estas cantoneiras venham a se afastar umas das outras.
Finalmente, no conjunto dos componentes da fôrma de arranque, incluem-se os
“cortes” de concreto, que se destinam a propiciar a parada de concreto nas regiões onde
haverá aberturas de portas, passagens, ou passadouro das fôrmas quando de seu
deslocamento para as passarelas de serviço. Eles são ajustados de tal forma a impedir
que haja a fuga da pasta ou argamassa do concreto.
As figuras 15, 16, 17, 18 e 19 ilustram os elementos e componentes das fôrmas de
arranque.

Figura 15 - Fôrma de arranque com estronca (Fonte: Sergus)

4.3.4 Elementos Espaçadores
Os elementos espaçadores são aqueles que possibilitam a obtenção da largura
precisa da parede, não permitindo a aproximação ou o afastamento dos painéis verticais
das fôrmas. A função de não permitir a redução da espessura da parede pela aproximação
dos painéis verticais das fôrmas é desempenhada pelo “cone”, peça de aço de forma
tronco-cônica vazada. No interior do cone é inserido o já citado fuso metálico, cuja função é a de
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não permitir o afastamento dos painéis verticais de duas fôrmas justapostas. Estes
elementos estão representados na figura 20.

Figura 16 - Fôrma de arranque com pinça (Fonte: Sergus)

Figura 17 - Cruzetas pré-moldadas de argamassa em parede no interior da edificação
(Fonte: Sergus)
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Figura 18 - Cruzetas pré-moldadas de argamassa em parede na envoltória da edificação
(Fonte: Sergus)

Figura 19 - Corte do concreto da fôrma de arranque
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Figura 20 - Elementos espaçadores - cone e fuso (Fonte: Outinord France)

4.3.5 Componentes Enrijecedores
Os componentes enrijecedores destinam-se a propiciar o enrijecimento dos painéis
da fôrma para que atendam às características de resistência mecânica requeridas. São
compostos por perfis em chapa de aço dobrada ou laminados de aço. Na figura 6 podem
ser observados os componentes enrijecedores dos painéis verticais da fôrma, e na figura
21 são indicados o posicionamento e as dimensões de componentes enrijecedores de um
painel de fôrma.

Figura 21 - Enrijecedores de um painel de fôrma (Fonte: Yraola e Perez/1978)
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4.3.6 Elementos de Sustentação
Os elementos de sustentação da fôrma-túnel são formados por componentes em
perfis tubulares de aço, no caso dos “pontais” e “diagonais”, ou de aço maciço usinado,
no caso de “macacos”, que cumprem a função de sustentação da fôrma.
O pontal é um pontalete vertical de altura regulável com uma das extremidades
fixada no painel horizontal do diedro ou do triedro, e a outra ligada à base do painel
vertical por meio do componente “haste”, sendo acoplada uma roda na região de ligação
pontal/haste. Sua função de sustentação é necessária durante o processo de
posicionamento, translado e armazenamento do diedro ou do triedro.

A diagonal é um pontalete inclinado que interliga os painéis horizontal e vertical do diedro
ou do triedro, respectivamente, sua bordas livres e bases, e que também tem o seu
comprimento regulável. A diagonal garante a ortogonalidade entre os painéis.
O macaco é instalado na base do painel vertical. Além da sua função de sustentação
também destina-se à regulagem da altura e da horizontalidade da fôrma.
Como se verá mais adiante, os componentes dos elementos de sustentação também
desempenham funções durante o processo de desforma. Os pontais, as diagonais e os
macacos podem ser observados na figura 6.
4.3.7 Elementos Conformadores de Vãos e Vazios no Concreto
No interior do espaço configurado pelos painéis verticais de dois diedros ou triedros
justapostos, ou na superfície dos painéis horizontais das lajes, são inseridos elementos
conformadores de vãos e vazios no concreto, também denominados “negativos”. São
elementos metálicos que não permitem o ingresso do concreto nos espaços por eles
ocupados. Há negativos para portas e passagens, janelas, ralos, tubulações de distribuição
hidráulica, quadros de distribuição elétrica e “shafts” para a passagem de prumadas das
instalações elétricas ou hidráulicas. Eles são fixados nas fôrmas por meio de parafusos,
chegando até a contar com componentes próprios de sustentação, como os macacos
existentes nos negativos de vãos de portas, asseguradores de um correto posicionamento
desses elementos. Na figura 6 podem ser observados os negativos de porta e de passagem
em laje posicionados na fôrma. As figuras 22 e 23 são alusivas a negativos para instalações
hidráulicas, respectivamente, para a distribuição de tubulação em parede e para a
conformação do nicho de ralo.
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Figura 22 - Posições dos negativos de distribuição de água fria (Fonte: Sergus)

4.3.8 Elementos de Desforma
Os elementos de desforma permitem deslocamentos verticais ou horizontais do
molde para que ele possa ser separado do concreto endurecido. Os pontais, as diagonais
e os macacos, que respondem pela função de sustentação da fôrma, também cumprem
funções de desforma que serão mais adiante descritas.
4.3.9 Elementos de Translação
As translações horizontais na região de emprego da fôrma são realizadas por meio
de rodas instaladas nas extremidades dos pontais e nas bases dos painéis verticais, com
o emprego ou não de guias direcionadoras. As movimentações verticais e horizontais
entre os locais de emprego da fôrma são realizadas com o auxílio de grua, possibilitada
pela dotação da fôrma de componentes para a fixação de cabos de aço, ou de implementos
especiais de fixação e transporte da fôrma. Na figura 6 podem ser vistas as rodas instaladas
nos pontais e nas bases dos painéis verticais do conjunto de fôrmas.
4.3.10 Fôrmas de Usos Específicos
Existem elementos de fôrmas cujo emprego é restrito a certas regiões da estrutura
da edificação como no caso dos poços de escadaria e de elevador. Elas têm uma geometria
similar a da fôrma de fachada, sendo empregadas conjuntamente com plataformas de
trabalho para suas sustentações, que também desempenham função de proteção dos
operários contra quedas.
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Figura 23 - Negativo de ralo (Fonte: Sergus)

76
4.3.11 Outros Elementos e Componentes
Dentre os elementos e componentes complementares da fôrma destacam-se:
•

passarelas de trabalho ou de serviço e de empena ou de fachada: a passarela
de trabalho é composta de estrutura metálica tubular com assoalho de madeira
e proteção de borda basculável em tela metálica. É instalada no plano de trabalho
da fôrma e permite a deposição do diedro, do triedro e mesmo do túnel durante
os processos de montagem e desforma, cumprindo ainda função complementar
no oferecimento de proteção contra queda de componentes e elementos da
fôrma e de segurança aos operários. A passarela de empena é um elemento
similar à passarela de trabalho destinada ao apoio da fôrma de fachada. Nas
figuras 24, 25, 26 e 27 podem ser observadas estas passarelas posicionadas
na estrutura em ascensão;

Figura 24 - Passarelas de fachada e de trabalho posicionadas na estrutura (Fonte: Sergus)
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Figura 25 - Operações em passarelas de fachada e de trabalho durante o processo de
montagem da fôrma (Fonte: Sergus)

Figura 26 - Vista de uma passarela de trabalho a partir do interior da edificação (Fonte:
Sergus)
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Figura 27 - Vista de uma passarela de fachada sustentando a fôrma de fachada (Fonte:
Sergus)
•

fecho de parede: elemento metálico que fecha a parte frontal da parede definida
pelos painéis verticais de diedros ou triedros adjacentes, dotados de
dobradiças e fechos de engate. Ele pode ser observado na figura 6;

•

fecho de laje: elemento conformador da periferia da laje e delimitador da
região de concreto da borda da laje, como pode ser constatado na figura 6;
elementos de calefação: normalmente, a cura do concreto é acelerada pelo
seu próprio calor de hidratação, facilitado pelas características de boa
condutibilidade térmica da fôrma de aço. Os elementos de calefação são
utilizados na cura acelerada do concreto ou mesmo na cura convencional, quando
do emprego do sistema em regiões com clima de baixas temperaturas. Em tais situações
são empregadas: caldeira de água ou dispositivos para aquecimento de ar, tubulações
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para a condução da água ou do ar aquecido, mantas plásticas para cobrir a superfície
da laje, bomba de circulação, anticongelante e espuma de poliuretano para o
isolamento dos painéis. Podem ainda ser empregados sistemas de emissão
•

de raios infravermelhos que atravessam o ar sem serem absorvidos e transformamse em calor ao contato com o metal da fôrma. Na situação brasileira, embora o
clima no inverno caracterize-se por temperaturas não rigorosas, na ocorrência de
temperaturas iguais ou inferiores a 10 o C, empregam-se recipientes
metálicoscontendo carvão vegetal ou mineral (“churrasqueira”) posicionados no
interior dos túneis de cada ambiente da edificação, a cerca de 1,30 m de altura em
relação à laje do piso, a fim de que a cura do concreto não seja prejudicada;

•

escada metálicas: possibilitam o acesso dos operários aos diversos pontos de
trabalho nas fôrmas;

•

cone em argamassa: componente pré-moldado em argamassa cuja função é de
fechamento do espaço anteriormente ocupado pelo cone metálico, sendo fixado
no interior da parede com o emprego de argamassa adesiva;

•

triângulo de içamento: dispositivo fixado no centro de massa da fôrma metálica e
no cabo de içamento da grua, ele possibilita realizar deslocamentos horizontais e
verticais da fôrma de forma estável e segura. Nas figuras 28, 29, 30 e 31 podem
ser observadas a situação de emprego deste dispositivo de transporte da fôrma;

•

cabide: elemento fixado na empena da fachada por meio de um tirante que traspassa
cone metálico estrategicamente posicionado, destinando-se à sustentação das
passarelas de fachada. As figuras 32 e 33 ilustram a situação de emprego deste
dispositivo;

•

ferramentas e equipamentos: os trabalhos envolvendo a fôrma metálica guardam
relações com as montagens mecânicas, sendo neles empregadas várias ferramentas
e equipamentos, alguns dos quais serão melhor abordados quando da descrição
do processo de utilização da fôrma. A lista que segue apresenta alguns deles para
identificação:
- saca-cone;
- cabos de aço com clipes e ganchos;
- caixas para a retirada de entulho e transportes;
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Figura 28 - Triângulo de içamento acoplado na fôrma (Fonte: Sergus)

Figura 29 - Acoplagem do triângulo de içamento pelo interior da fôrma (Fonte: Sergus)
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Figura 30 - Retirada da fôrma do ciclo já concretado (Fonte: Sergus)

Figura 31 - Transporte da fôrma com o emprego do triângulo de içamento para o local da
próxima utilização (Fonte: Sergus)
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Figura 32 - Cabide fixado na parede de fachada da estrutura de concreto (Fonte: Sergus)

Figura 33 - Passarela de fachada sendo dependurada no cabide (Fonte: Sergus)
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- chaves para aperto e liberação de peças reguláveis, parafusos e porcas;
- tesoura para corte de telas de aço;
- equipamentos para manutenções, como máquina de solda, maçarico e
lixadeira;
- raspadeira;
- escova elétrica rotativa;
- trinchas para aplicação de graxa;
- equipamento de hidrojateamento;
- guarda-corpo metálico fixado na estrutura nas regiões com aberturas de
vãos e na periferia da fôrma;
- guincho monta-carga instalado no interior do poço do elevador para o
transporte de materiais;
- equipamento de acionamento mecânico ou manual de espargimento de
desmoldante;
- aparelho de nivelamento topográfico a laser ou ótico;
- “churrasqueiras” de carvão para o aquecimento do interior das células;
- grua, cuja importância no sistema construtivo enseja abordagem específica
na seção 4.5 deste trabalho.

4.4 Seqüência de Operações para a Execução de Estruturas
com o Emprego de Fôrmas Metálicas Tipo Túnel
O processo de emprego das fôrmas metálicas tipo túnel compreende cinco operações
básicas, algumas realizadas em concomitância com outras conforme a situação nas várias
frentes de trabalho: desforma do ciclo anterior, transporte da fôrma para o plano seguinte,
montagem das fôrmas no plano seguinte, execução de serviços intermediários como os
de armação e de instalações elétricas, serviços complementares da fôrma e lançamento
do concreto.
A figura 34 ilustra o posicionamento e as principais atividades envolvendo os vários
elementos e componentes do sistema de fôrmas metálicas tipo túnel.

84

Legenda:
1 posicionamento de diedro na nova frente de trabalho
2 fôrma de fachada posicionada na plataforma de fachada
3 dispositivo de fixação da plataforma de fachada da etapa anterior
4 fôrma para a concretagem do arranque de parede
5 deslocamento do diedro para a plataforma de trabalho
6 plataforma de trabalho
7 console de proteção na periferia da fôrma
8 fecho de parede
9 fecho de laje
10 macaco na base do diedro
11 dispositivo de fixação do cabo da grua no diedro
12 negativo de porta

Figura 34 - Elementos, componentes e principais operações de montagem e desforma da
fôrma-túnel (Fonte: Catálogo da empresa Gell System Brasileira)
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YRAOLA e PEREZ (1978) enunciam duas formas de movimentação das fôrmas
em função da quantidade de moldes disponíveis e da seqüência de seu emprego: produção
estática e produção dinâmica.
A produção estática é aquela em que se dispõe de conjunto de moldes suficientes
para a montagem de um pavimento completo que, uma vez totalmente executado, será
reempregado no pavimento imediatamente superior. Esse tipo de movimentação é
empregado principalmente nas situações onde não há uma simetria na geometria dos
ambientes do mesmo pavimento. Cada ciclo de trabalho engloba todo um pavimento. Na
figura 35 é esquematicamente representada uma produção estática.

Figura 35 - Esquema representativo de produção estática com fôrmas-túnel

A produção dinâmica é aquela em que é disponibilizado um conjunto de fôrmas
para parte do pavimento tipo, metade ou mesmo uma fração dele, e o conjunto de fôrmas
é deslocado horizontalmente num pavimento que, quando concluído, possibilitará o
emprego dos moldes no pavimento imediatamente superior.
Esse tipo de produção é indicado nas situações onde há um predomínio de
repetitividade na geometria dos vários ambientes que compõem o pavimento, ou nas
situações onde predomina a simetria dos ambientes no pavimento, a menos de algumas
regiões que com certas adaptações, ou mesmo com o emprego de moldes especiais, são
perfeitamente conformáveis. Nesse caso, tem-se pelo menos dois ciclos de trabalho com
a fôrmas em cada pavimento. Na figura 36 é esquematicamente representada uma
produção dinâmica.
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Figura 36 - Esquema representativo de produção dinâmica com fôrmas-túnel

As operações para a execução de estruturas de concreto com o emprego de fôrmas
metálicas tipo túnel, segundo o manual da qualidade da empresa referência, a seguir
descritas, envolvem o emprego de um conjunto de fôrmas para aproximadamente a metade
de um pavimento tipo (produção dinâmica). Assim, a cada dois ciclos de utilização das
fôrmas tem-se um pavimento tipo executado. A resistência à compressão do concreto
mínima para que se proceda à desforma é normalmente atingida após dez horas do término
da concretagem, daí se explica por que o dimensionamento da equipe de operários, da
quantidade de fôrmas e da capacidade de transporte e raio de ação da grua, deve ser tal
que possibilite um ciclo completo de montagem e concretagem por dia, permitindo que
seja executada uma laje tipo a cada dois dias úteis.
Cada ciclo de trabalho é completado conforme o cronograma da figura 37, que faz
referência às operações principais do processo.

Figura 37 - Cronograma diário para um ciclo de operações com a fôrma metálica tipo
túnel compreendendo metade de um pavimento-tipo de edificação PP2D
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Na figura 39 é reproduzido cronograma apresentado por RAMOS (1975) para a
execução de um ciclo compreendendo meio pavimento-tipo de uma edificação, onde as
etapas anteriores à concretagem são explicitadas, inclusive, pela composição da equipe
de operários envolvida em cada uma delas. As plantas de arquitetura e de fôrmas metálicas
dos projetos do pavimento tipo, para o qual o cronograma foi concebido, compõem a
figura 38.
A confrontação da planta de arquitetura com a de fôrmas permite a constatação de
que o projeto de fôrmas apresentado por esse autor restringe-se à execução das paredes
que se estendem longitudinalmente na edificação, quer estejam no seu interior, quer
componham a sua envoltória, com exceção de algumas paredes conformadoras do hall
central e da caixa de escadaria e do poço de elevador da edificação. Isso torna oportuna
a lembrança das já citadas iniciativas inovadoras adotadas pela empresa referência em
sua concepção das fôrmas, que possibilitam a execução de significativa parcela das paredes
internas da edificação, como pôde ser constatado nas figuras 1 e 2, e de partes das
paredes de fachada 66 .

Visando ilustrar a agilidade do processo de produção da estrutura de concreto
armado sinalizada nos cronogramas apresentados, são introduzidas as figuras 40 e 41
com fotos de obra da empresa referência em distintos momentos, respectivamente, de
uma jornada diária e de uma jornada semanal em canteiro.
Essas imagens, por si só, demonstram a rapidez na produção da estrutura que é
apregoada ao sistema construtivo.

66

Isso se dá pela maior utilização de triedros, pela divisão dos túneis em pares de diedros ou
triedros por acasião da desforma e emprego de maior quantidade de painéis de fachada.
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Planta de arquitetura do pavimento-tipo - área de 415 m2

Planta de fôrma metálica tipo túnel do primeiro ciclo - superfície total de fôrma: 563
m2
1 e 12 - 2 diedros - 1,20 m x 8,75 m
2,3,10 e 11 - 4 diedros - 1,80 m x 8,75 m
4 e 9 - 2 diedros - 2,10 m x 8,75 m
5 e 8 - 2 triedros - 1,50 m x 10,00 m
6 e 7 - 2 triedros - 2,10 m x 10,00 m
13 - 1 triedro - 1,20 m x 5,00 m
14 - 1 triedro - 2,10 m x 5,00 m
2 painéis de fachada com 8,75 m de comprimento
2 painéis de fachada com 1,25 m de comprimento 4 painéis de parede - 0,90 m x 2,65 m
4 plataformas de fachada - 8,75 m
1 plataforma de fachada - 3,00 m
7 plataformas de trabalho

Figura 38 - Plantas de arquitetura e de fôrmas metálicas tipo túnel do pavimento tipo de
uma edificação
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Figura 39 - Cronograma de atividades para a execução de um ciclo compreendendo
metade do pavimento-tipo representado na figura 38 (Fonte: RAMOS/1975)
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a) Situação em canteiro às 7:44 h em um ciclo de pavimento (atividades iniciadas às 6:00 h)

b) Concretagem do ciclo de pavimento concluída aproximadamente às 15:00 do mesmo dia
Figura 40 - Distintos momentos no canteiro em uma mesma jornada diária de trabalho edificação tipo PP2D (Fonte: Sergus)
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a) Situação em canteiro em uma segunda-feira
(atividades no segundo ciclo do terceiro pavimento-tipo da edificação)

b) Situação em canteiro em uma sexta-feira da mesma semana
(atividades no segundo ciclo do quinto pavimento-tipo da edificação)

Figura 41 - Distintos momentos no canteiro em uma mesma jornada semanal de trabalho
- edificação tipo PP2D (Fonte: Sergus)
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As operações com as fôrmas metálicas tipo túnel são abordadas a seguir.
4.4.1 A movimentação das fôrmas é realizada por grua adequadamente dimensionada
em função do peso das fôrmas e das distâncias a serem alcançadas para os seus
posicionamentos, definidoras do raio de ação da grua.
4.4.2 Os diedros e triedros são montados previamente em local pré-determinado
no canteiro, devendo estar prontos antes do término da concretagem do pavimento térreo,
no qual já estão concretados os arranques do primeiro pavimento tipo. As fôrmas devem
estar limpas, lubrificadas e com todos os seus mecanismos em condições normais de
acionamento.
4.4.3 Com o auxílio da grua são posicionadas as passarelas de trabalho e de fachada.
4.4.4 Após a retirada das fôrmas dos arranques, limpeza de rebarbas de concreto
do arranque e total limpeza da laje, são posicionadas as armaduras das paredes,
constituídas por telas eletrosoldadas e barras de aço de reforço nas regiões dos
“poteletes”, que são elementos verticais no interior das paredes, usualmente nas laterais
de vãos e em extremidades de paredes, e dos “lintéis”, que são elementos horizontais no
interior das paredes similares a vergas. A figura 42 ilustra a situação de uma armadura de
parede em tela eletrosoldada já posicionada.
4.4.5 Com o auxílio da grua são instalados os diedros e triedros configurando os
túneis, cada qual na posição pré-determinada pelo projeto e segundo níveis marcados
nas faces laterais dos arranques de concreto, indicadores da posição da borda inferior
dos painéis verticais com a finalidade de se obter com precisão o pé-direito projetado. A
figura 43 ilustra o processo de marcação do nível no arranque de concreto.
Uma vez posicionado um diedro ou triedro, é feita a fixação das caixas das
instalações elétricas nos painéis verticais das paredes por meio de parafusos, e dos
eletrodutos nas armaduras com o emprego de amarrilho de arame recozido n o 18; são
instalados e fixados nas fôrmas das paredes os negativos de vãos de passagens, de “shafts”
e os conformadores de sulcos para a futura instalação das tubulações das instalações
hidráulicas, após o que, são posicionados os demais diedros e triedros, que justapostos
“fecham” as paredes.
4.4.6 O posicionamento adequado da fôrma, com base nos níveis demarcados nos
arranques de concreto e com o auxílio de aparelho de nivelamento topográfico, é obtido
pela regulagem dos macacos existentes na borda inferior do painel vertical.
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Figura 42 - Armadura de parede em tela eletrosoldada (Fonte: Sergus)

Figura 43 - Marcação do nível no arranque de concreto (Fonte: Sergus)
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4.4.7 A regulagem dos pontais e das diagonais propiciará a verticalidade do painel da
parede e a ortogonalidade entre os painéis de parede e de laje, a partir do que são
fixadas as tramelas e fechos de engate para a interconexão dos elementos da fôrma. Uma
vez conformado o túnel e feitas as acoplagens das tramelas, ele se apoiará nos macacos
das bases dos painéis verticais, podendo então serem recolhidos os pontais, o que fará
com que as rodas instaladas em suas extremidades não mais se apóiem sobre a laje
suporte da fôrma. Após a completa montagem dos túneis, procede-se a nova conferência
de níveis e prumos da fôrma.
4.4.8 De forma progressiva e simultânea são realizados os trabalhos de instalação
de cones, fusos, topos de paredes, topos de lajes, fôrmas de fachada e fôrmas de poços
de escadaria e de elevadores. Ao se efetuar o aperto dos fusos, deve-se observar o
nivelamento e prumo da fôrma. O fuso deve ser apertado até haver o encosto no cone,
não devendo ser apertado em demasia para não implicar em danificação, deformação e
desnivelamento da fôrma. Sob nenhuma hipótese deve-se forçar ou bater no equipamento
durante a montagem, os esforços devem ser sempre moderados e estaticamente aplicados.
4.4.9 À medida que são criadas frentes de trabalho nos painéis horizontais das
fôrmas, são desenvolvidos os serviços de posicionamento das armaduras, de distribuição
elétrica nas lajes e posicionamento de negativos de passagens e aberturas horizontais. O
serviço de montagem das fôrmas culmina com o posicionamento das cruzetas e adequada
colocação das fôrmas dos arranques e de seus implementos - cortes, pinças e estroncas.
A figura 44 ilustra de forma geral as frentes de trabalho em desenvolvimento sobre os
painéis horizontais do conjunto de fôrmas metálicas em uma edificação, e a figura 45
apresenta uma região de laje em condições de ser concretada.
4.4.10 Procede-se à concretagem das lajes e paredes com a utilização de caçambas
transportadas pela grua, ou por meio de bombeamento do concreto. Após cada
concretagem, o equipamento como um todo deve ser limpo e lubrificado, observando-se
como norma que a limpeza das partes externas das fôrmas deve ocorrer simultaneamente
com a concretagem. A figura 46 apresenta uma caçamba para transporte e lançamento
de concreto.
4.4.11 Uma vez atingida a resistência mínima do concreto necessária para a desforma,
que para o caso específico do sistema de trabalho da empresa referência é de 3,26 MPa,
são realizadas as seguintes operações:
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Figura 44 - Etapas de trabalho concluídas e em desenvolvimento no painel horizontal da
fôrma-túnel (Fonte: Sergus)

Figura 45 - Região de laje preparada para a concretagem (Fonte: Sergus)
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Figura 46 - Caçamba para transporte e lançamento de concreto (Fonte: Outinord Brasil
Ltda)
•

retirada das fôrmas dos arranques com subseqüente serviço de reparos em
falhas de concretagem, retirada de rebarbas de concreto e limpeza da laje,
além da própria limpeza e lubrificação dos elementos e componentes da fôrma;

•

retirada dos fusos das fôrmas de fachada, liberação da carga dos macacos e
retirada dos painéis de fachada, dos quais serão imediatamente raspadas pastas
de concreto eventualmente neles aderidas por meio de ferramentas de desbaste
(“raspadores”) e do emprego de equipamento de hidrojateamento para a limpeza
das demais superfícies da fôrma. É feita a aplicação de desmoldante apropriado
para fôrmas metálicas por meio de equipamento de aspersão de acionamento
manual ou mecânico, e a deposição das fôrmas de fachada em local previamente
reservado no canteiro. Simultaneamente são retirados os cones metálicos
traspassadores das paredes de fachada, nos quais é aplicada graxa lubrificante
que facilitará suas retiradas na próxima desforma. A desforma deve acontecer
com a aplicação de esforços estáticos, sem a ocorrência de choques;
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•

revisão das situações de apoio dos macacos dos túneis sobre a laje, garantindo a
estabilidade da fôrma durante a desforma, e ajuste dos pontais para que as rodas
instaladas nas suas extremidades voltem a se apoiar sobre a laje suporte da fôrma;

•

retirada dos parafusos fixadores dos negativos e das caixas de elétrica;

•

liberação das tramelas e dos engates de fecho dos elementos das fôrmas;

•

recolhimento dos macacos para que a fôrma possa vir a se apoiar nas rodas
instaladas na base dos painéis verticais;

•

encurtamento das diagonais para que o ângulo entre o painel vertical e o horizontal
da fôrma torne-se inferior a 90o, facilitando o desprendimento dos moldes;

•

uma vez tendo todas as rodas tocado a laje, procede-se o deslocamento do diedro,
triedro ou túnel para a passarela de serviço de onde será transportado para outro
local de utilização. Similarmente ao descrito no caso da fôrma de fachada, neste
momento é feita a limpeza e a aplicação de desmoldante na fôrma;

•

imediatamente após a retirada da fôrma é feito o escoramento da laje com pontaletes
metálicos a fim de que ela não venha sofrer deformações imediatas, além de se
proceder ao fechamento dos orifícios nas paredes, onde alojavam-se os cones
metálicos, com o emprego de cones pré-moldados de argamassa fixados com
argamassa adesiva. A figura 47 apresenta um plano de escoramento típico de uma
laje com apartamentos de dois dormitórios;

4.4.12 Quando da desforma, deve-se proceder a um acurado exame do produto que
conseqüentemente indicará as condições dos moldes. Esse é o momento adequado para que
sejam realizadas manutenções nas fôrmas e, principalmente, reparos na estrutura;
4.4.13 A partir daí, inicia-se um novo ciclo de utilização das fôrmas.

4.5 Movimentação das Fôrmas e Operações com Grua
Por serem empregados moldes com pesos próprios que atingem valores da ordem de
1.000 a 2.000 kg, torna-se impossível o emprego deste sistema construtivo sem a utilização
do equipamento grua, daí a sua importância na viabilização do emprego das fôrmas-túnel.
À grua cabe o transporte dos moldes metálicos, das passarelas de serviço e de fachada,
do concreto, das armações de aço em telas ou barras, dos “kits” de hidráulica e de elétrica, de
elementos pré-moldados, além de outros transportes gerais em canteiro.
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 escora metálica de altura regulável

Figura 47 - Plano de escoramento para laje de prédio tipo PP2D

Em linhas gerais, a operação de transporte vertical das fôrmas compreende: basculamento
da tela de proteção da plataforma de serviço, deslocamento do primeiro segmento da fôrma
para fora da projeção da laje concretada em direção da plataforma de serviço, instalação do
triângulo de içamento na fôrma, içamento e deslocamento da fôrma e sua deposição no próximo
plano de trabalho, e deslocamento das passarelas de serviço e de fachada para o novo plano
de trabalho.
Pelo exposto, pode-se afirmar que o sistema construtivo com o emprego de fôrmas
metálicas tipo túnel foi criado em função do equipamento grua, quer pela sua capacidade de
carga, quer pela sua capacidade de combinar o transporte vertical e horizontal a dezenas de
metros de distância no canteiro. Tanto o método de execução da estrutura como esse
equipamento estão intimamente relacionados e complementam-se na racionalização do
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transporte de materiais e componentes no canteiro de obras, na redução do esforço do
operário aumentando a produtividade e na própria viabilização do processo.
LICHTENSTEIN (1987) caracteriza a grua como um equipamento composto por
uma lança e torre, com contralança e respectivo contrapeso em alguns modelos, lastro na
base para a sua estabilidade, sistema de cabos e motores para movimentações, sistema
de cabos e componentes para estaiamento e ancoragem, e aparelhos de segurança como:
limitadores de velocidade, limitadores de carga, protetores das instalações elétricas e
aterramento da grua, anemômetro, alarme, etc.
A torre apóia-se sobre uma base que por sua vez transmite cargas para a fundação
da grua por meio de apoios de concreto, no caso das torres estacionárias; sobre dormentes
e trilhos sobre leito de pedra britada assente em terreno de superfície plana e lisa, no
caso das gruas móveis; ou apóia-se na própria estrutura de concreto com a região de
apoio mudando progressivamente à medida que a estrutura é executada, sendo por isso
denominadas gruas ascensionais.
O equipamento, em função do seu modelo, pode operar com um ou mais tipos de
movimentos pelo concurso de motores específicos que possibilitam: a) translação da grua
propriamente dita ao longo de um segmento de reta ou de uma curva de grande raio de
curvatura, devendo a grua estar necessariamente apoiada sobre trilhos; b) giro da carga
propiciado pela rotação da torre ou da lança; c) içamento vertical da carga; d) translação
da carga ao longo da lança pela movimentação de carro nela acoplado. Todos os
deslocamentos espaciais da carga podem ser simultâneos e com específicas velocidades
reguladas.
A figura 48 ilustra uma grua típica com lança horizontal.
LICHTENSTEIN (1987) e OLIVIER (1973-b) ressaltam os pontos básicos a serem
considerados para a escolha do tipo de grua a ser empregado, para os quais são
complementadas observações pertinentes ao sistema construtivo em escopo. Há vários
fatores a serem considerados na caracterização da grua a ser utilizada na obra e que
guardam entre si uma série de inter-relações, assim, o posicionamento da grua em relação
à edificação ou edificações é ditado pela altura da torre, pelo comprimento da lança,
pela capacidade de carga limite na ponta da lança, e pelas características geométricas da
carga quanto às distâncias de segurança entre a carga e a grua e entre a carga e as
edificações.
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Figura 48 - Grua com lança horizontal (Fonte: FM Gruas / Siti S.A.)

A figura 49 ilustra a situação de uma grua em canteiro com capacidade de alcance e
carga da lança que propiciam a execução de quatro edificações sem a necessidade de translações
ou reposicionamentos por desmontagem e montagem da grua. Nas figuras 50 e 51 são ilustradas
situações de emprego de gruas móveis sobre trilhos, onde há a necessidade da translação do
equipamento para a execução das edificações.
Aspectos relacionados ao acesso de guindaste para a montagem da grua e sua posterior
desmontagem também devem ser considerados na definição do posicionamento da grua em
canteiro, além da localização de pátios de estocagem de materiais e componentes a serem
futuramente transportados, e mesmo do acesso e posicionamento de caminhões cujo material
deve ser prontamente transportado como no caso do concreto.
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Figura 49 - Grua estacionária com capacidade de operação em quatro edificações

Figura 50 - Grua móvel com capacidade de operação em apenas uma edificação para
cada posicionamento em canteiro
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Figura 51 - Grua sobre trilhos empregada na execução concomitante de duas edificações
(Fonte: Varmo/1977)

Percebe-se que desde a concepção arquitetônica de implantação da obra se faz
necessária a percepção das condições que viabilizam o emprego de um determinado modelo
de grua, com desdobramentos no projeto de fundações pelo tipo de apoio da grua, de suas
interferências com a fundações das edificações, e no planejamento das obras de terraplenagem
com eventuais serviços provisórios.
A altura da torre da grua deve ser tal que possibilite a superação do obstáculo mais alto
no raio de giro da lança com uma folga mínima de segurança de 3,00 m entre o ponto mais
baixo da carga de maior altura a ser transportada e qualquer plano que possibilite a presença
de pessoas, ou de pelo menos 1,00 m entre o citado ponto da carga e qualquer outro obstáculo
onde não seja possível a permanência de pessoas, como no caso de antenas e pára-raios.
Muitas vezes, embora o comprimento da lança possa ser o adequado para se atingir qualquer
ponto da edificação dentro dos limites de carga admissíveis, a torre não está dimensionada
para atingir os planos de trabalho mais elevados da edificação. Nessas situações, são
empregados dispositivos de estaiamento por meio de cabos fixados na grua e no terreno, ou
sistemas de ancoragem que fixam a grua na estrutura da edificação, possibilitando que a torre
ascenda a maiores alturas com segurança e estabilidade. Claro está que as ancoragens na
edificação devem estar previstas no projeto da estrutura de concreto armado com a prescrição
de eventuais reforços da armadura nos pontos de fixação de insertos e na consideração da
carga extra atuante.
A figura 52 ilustra a situação e ancoragem de uma grua junto à edificação.
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Figura 52 - Situação e ancoragem da torre de grua junto à edificação

Outro aspecto a ser analisado no estudo do posicionamento da grua diz respeito à
operação com boa visibilidade de todos os pontos que envolvam o local de carregamento,
itinerário da carga e local de descarregamento, quer o operador da grua esteja comandandoa a partir de cabina elevada, quer esteja comandando-a de qualquer outro ponto do canteiro
por comando remoto.
As velocidades de movimentação da carga imprimíveis pelo equipamento grua são
determinantes na sua escolha já que interferem na produtividade em canteiro. Estas
velocidades são: de rotação da lança, de translação do carro da lança e de içamento da
carga. Estudos de tempos e movimentos realizados por LICHTENSTEIN (1987) indicam
a complexidade do assunto com o envolvimento de movimentos simultâneos de rotação,
translação e içamento em diferentes velocidades para a otimização do processo, e que
variam em função de parâmetros como: volume útil da caçamba, em se tratando do
transporte de concreto; peso da carga; geometria da carga; somatória de todos os volumes
e pesos a serem transportados; tempos de carregamento e de descarregamento em cada ciclo
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de transporte; área média a ser coberta por cada ciclo de carregamento e o seu posicionamento
na laje; cota da laje a ser servida; tempos de rotação, de translação, de içamento e de descida
da carga no movimento composto, considerando a não ocorrência de riscos de choque da
carga com a estrutura; e tempo de posicionamento de caminhões quando do descarregamento
da carga e de seu transporte imediato pela grua. Outro aspecto determinante da produtividade
relaciona-se com a capacitação do operador em executar os movimentos simultâneos da grua
e em determinar o percurso adequado da carga, já que em cada ciclo há uma mudança do
ponto de descarregamento.
A avaliação de tempos reais realizada em obra da empresa referência, que empregava uma
grua do tipo 23/4867 no transporte de concreto e com o concurso de uma única caçamba de
750 litros de capacidade, servindo uma laje no décimo andar tipo a cerca de 26,00 m acima
do nível do terreno, operando com altura da lança de 48,00 m acima do nível do terreno, com
velocidade de içamento de 50,00 m/min para cargas de até 2.300 kg, com velocidade de
rotação de 0,64 rpm, com velocidade de translação do carro de 35,00 m/min e posicionada
em canteiro da forma indicada na figura 49, indicou o consumo de um tempo médio de 20
minutos para cada caminhão-betoneira com 7,00 m3 de capacidade de carga. Nota-se que o
emprego de uma segunda caçamba propiciaria a redução do tempo ocioso de aguardo de uma
nova descarga de concreto, reduzindo ainda mais o tempo de cada ciclo.
Os aspectos de segurança envolvidos no emprego de grua em canteiro não estão
limitados ao equipamento em si, abrangem também operações de segurança à integridade
física dos operários, que incluem: o isolamento das áreas de trânsito de pessoas pelo
canteiro na projeção do espaço aéreo envolvido pelo itinerário da carga, mesmo que
isso signifique a perda de tempos pela não realização de todos os movimentos da grua
simultaneamente; a não movimentação de carga em planos horizontais enquanto ela não
estiver alçada a pelo menos 6,00 m acima do nível do plano onde estava depositada; a
paralisação de qualquer movimento de rotação ou translação de carga a menos de 3,00
m de altura em relação ao nível do plano onde se realizará o descarregamento, sendo que
em alturas inferiores a essa qualquer movimentação estará limitada à operação de descida
da carga; a limitação das comunicações com o operador da grua a uma única pessoa, ou
no máximo duas, uma no local de carregamento e outra no de descarregamento, quando estes

67

Alcance máximo da lança de 48,00 m e capacidade máxima de carga na ponta da lança de 2.300 kg.
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locais estiverem distantes ou em níveis significativamente diferentes, devendo ser feitas
por meio de sinais padronizados ou, idealmente, por meio de equipamentos de
radiocomunicação; a atenção dos operários que trabalham na região de descarregamento
para a passagem de carga sobre suas cabeças, quando for impossível ocuparem outro
espaço que não os exponham a tal situação, devendo ser alertados pelo operador da
grua por meio de alarme sonoro quando da chegada de nova carga; a adequada fixação
ao cabo de içamento de todos os dispositivos auxiliares de transporte, como caçambas,
recipientes e lingues, por meio de mecanismos adequados; a determinação de que toda a
manutenção e conservação da grua e dos seus componentes auxiliares deve ser praticada
por pessoal especializado, segundo plano preestabelecido quanto à periodicidade e aos
procedimentos a serem verificados e atendidos.

4.6 Avaliações do Consumo de Concreto e Aço e da Produção
quando do Emprego de Fôrmas Metálicas Tipo Túnel
A produção com o emprego de moldes metálicos tipo túnel, como em outros sistemas
construtivos, é função das condições da obra e da capacitação, motivação e dedicação
da equipe de operários.
YRAOLA e PEREZ (1978) apresentam índices de produção gerais em homens/
hora (Hh) para as principais atividades que o sistema construtivo envolve, e índices de
consumo dos materiais essenciais da estrutura de concreto armado determinados em
relação à área de projeção horizontal do pavimento, coerentes com os índices observados
nas obras da empresa referência, a saber:
•

consumo de aço nas armaduras: 6,5 a 8,5 kg/ m2

•

produção na montagem das armaduras: 20 a 25 kg/Hh

•

consumo de concreto: 0,2 a 0,3 m 3/m 2

•

produção no lançamento do concreto incluindo a vibração e o acabamento:
3,0 a 4,0 m 3/Hh

•

produção de fôrma por ciclo de operação: 1,5 a 2,0 m2/Hh

•

produção nas instalações elétricas embutidas no concreto: 9,0 a 11,0 m2/Hh

A partir desses índices, esses autores dimensionaram a equipe de operários
necessária para a produção de um ciclo diário com 160 a 200 m2 de área de pavimento,
projetada no plano horizontal:
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- um encarregado geral;
- cinco a seis armadores;
- nove a doze montadores;
- dois eletricistas;
- um operador de grua;
- a equipe de montadores é deslocada para o serviço de concretagem, da qual três
elementos operarão os vibradores;
- um dos montadores é o operador do nível topográfico.
A empresa referência compatibilizou dois produtos para o sistema construtivo com fôrmas
tipo túnel: apartamento com sala de estar, halls internos, cozinha, área de serviço, dois
dormitórios e um banheiro (PP2D), e apartamento com os mesmos ambientes anteriores
acrescido de um terceiro dormitório e de um segundo banheiro (PP3D). Nas duas
situações a laje tipo encerra em si quatro apartamentos, um hall de elevadores, poço
para dois elevadores e escadaria de acesso ao pavimento. Foram projetadas estruturas
em concreto armado para a execução de edifícios com pavimento térreo, treze pavimentos
tipo e ático com barrilete, casa de máquina, reservatório superior de água e escadaria de
acesso, esta última executada com elementos pré-fabricados de concreto armado.
Para ambos os produtos foram dimensionadas fôrmas-túnel e equipamentos e
equipes de operários para a produção de um ciclo de dois apartamentos por dia, em
jornadas de 10 a 12 horas/dia, o que possibilita a execução da estrutura de um edifício,
a partir do primeiro andar-tipo até a laje de cobertura, a cada vinte e seis dias úteis de
trabalho, ou cerca de trinta e cinco dias corridos. À guisa de comparação, uma estrutura
de concreto para lajes de igual área empregando fôrmas tradicionais de madeira, mesmo
que com técnicas atuais de racionalização do trabalho, possibilita a execução de um
pavimento-tipo a no mínimo cada cinco dias úteis, ou seja, o sistema tradicional de fôrmas
possibilita que no mesmo período de vinte e seis dias úteis sejam executados apenas
cinco pavimentos-tipo, sem contar que ainda restarão ser executadas as paredes em
alvenaria, as distribuições elétricas nestas paredes e serviços correlatos e complementares.
Nas tabelas 4 e 5 são apresentadas as equipes necessárias para a produção de
cinco ciclos por semana, respectivamente, para edifícios tipo PP2D e PP3D com o
emprego do sistema em escopo pela empresa referência.
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Tabela 4 - Equipe básica para a realização de cinco ciclos por semana em pavimentostipo PP2D - área de 248,56 m 2 por pavimento

108
Tabela 5 - Equipe básica para a realização de cinco ciclos por semana em pavimentostipo PP3D - área de 326,02 m 2 por pavimento
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4.7 Fabricação da Fôrma Metálica Tipo Túnel
A fôrma metálica é fabricada com o emprego do aço-carbono nas formas de chapa
plana e lisa, perfis de chapa dobrada de seção aberta ou fechada e de peças maciças usinadas.
O aço-carbono é a liga de ferro com carbono, este último na proporção de 0,008% a 2,0% na
liga, além de outros elementos residuais resultantes dos processos de fabricação, dos quais
destacam-se o manganês, silício, fósforo e enxofre68.
Nos componentes usinados das fôrmas metálicas é empregado o aço-carbono de
classificação SAE 1030 ou 1040. Já o aço-carbono de classificação SAE 1020 é o indicado
para as chapas planas das fôrmas pela boa soldabilidade que oferece.As operações com a
chapa de aço envolvem vários processos da área da indústria metalmecânica, dos quais
destacam-se os de conformação metalúrgica: corte, dobramento, encurvamento, estampagem
e soldagem69. Há ainda o processo de aparafusamento que não será abordado pela sua limitação
de uso nas fôrmas metálicas.
4.7.1 Corte
O corte é a operação de extração de peças da chapa de aço na conformação desejada,
com o emprego de ferramentas ou máquinas de corte, por meio dos processos a seguir
apresentados:
•

corte a frio: obtido pelo efeito da pressão exercida por uma ferramenta cortante
sobre a chapa, sendo classificado conforme o seu tipo em: corte a frio manual,
cisalhamento, corte a frio com serra, entalhe, puncionamento e furação;

•

corte a quente ou oxicorte: obtido pelo emprego de equipamentos que promovem
o aquecimento da chapa e a ação de um jato de oxigênio agindo sobre um ponto
do metal previamente levado ao ponto de fusão. O corte processa-se pela extração
de partículas do metal incandescente. A chapa é aquecida por um maçarico à cerca
de 1.300oC e o corte se processa pela ação do oxigênio à alta pressão que é
expelido pelo próprio maçarico, o que provoca a soltura de fragmentos do aço
abrasado. A chama é alimentada pela combustão de gases como o acetileno,
propano, butano, etc. Há equipamentos que unem ao processo de corte o
efeito abrasivo de um jato de areia ou de pó de ferro injetado sob

68

As informações relativas à composições e características mecânicas do aço-carbono foram obtidas
de catálogo técnico de produtos da empresa Ferraço - Ind. e Com. de Ferro e Aço Ltda.
69
Excetuando os casos com citação sobre a fonte no próprio texto, as informações sobre as operações
com chapa provêem de VITA, M. ... [et al.] (1974).
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pressão de nitrogênio ou de ar comprimido. Os maçaricos podem ser de
acionamento manual ou à máquina.
4.7.2 Dobramento
O dobramento é caracterizado pela operação de deformação permanente da chapa,
segundo uma geometria envolvendo raios de curva muito reduzidos (aresta viva) de até 7
a 8 vezes a espessura da chapa trabalhada. Ele pode ser feito por meio de dobradeiras
manuais ou mecânicas que promovem a movimentação de uma mesa oscilante em direção
a um estampo de dobramento fixo, levando a chapa à conformação desejada.
Outro equipamento empregado para o caso de chapas extensas e espessas é a
prensa dobradeira de acionamento mecânico ou hidráulico. O dobramento é obtido pela
ação de um estampo que aplica uma pressão sobre a chapa, que por sua vez se apoia
sobre uma matriz com a geometria do negativo do estampo.
O dobramento promove o surgimento de tensões de tração e compressão no interior
da chapa e o esforço aplicado é função das características físico-mecânicas do material,
da espessura da chapa, do comprimento e do raio interno da dobra, da largura das abas
a dobrar, e das tolerâncias angulares exigidas, estas últimas influenciadas pelo retorno
elástico do material e evitadas com o emprego de estampo e matriz com raio inferior ao
desejado na peça a dobrar.
Para que sejam obtidos os componentes em chapa dobrada para a fôrma com as
dimensões previstas em projeto, há que se determinar o desenvolvimento no plano da
chapa a ser trabalhada. Após o dobramento, deve-se proceder à verificação das fibras
tracionadas visando a constatação da integridade do material.
4.7.3 Encurvamento
O encurvamento é caracterizado pela operação de deformação permanente da
chapa, segundo uma geometria envolvendo raios de curva muito superiores à espessura
da chapa trabalhada, assim considerados a partir de 7 a 8 vezes o valor da espessura.
Pode ser obtido a partir de processos manuais, com o emprego de martelo golpeando a
chapa apoiada em cilindros, ou pelo emprego de máquina de acionamento mecânico ou
manual, dita calandra, composta basicamente de cilindros fixos e rotatórios.
4.7.4 Estampagem
A estampagem é caracterizada pela operação de deformação permanente da chapa
segundo uma geometria. Envolve simultaneamente as operações de dobramento e de
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encurvamento e consiste na aplicação de esforços na chapa por meio de ferramentas
denominadas estampo e matriz, acopladas a prensas mecânicas ou hidráulicas. Na maioria
dos casos, a estampagem envolve um ciclo de operações de usinagem pela execução de
corte e dobramento e/ou encurvamento, transformando uma chapa em uma peça.
4.7.5 Soldagem
A soldagem, nas palavras de WAINER [et al.] (1974), “é a técnica de reunir duas
ou mais partes constitutivas de um todo, assegurando entre elas a continuidade do material
e, em conseqüência, suas características mecânicas e químicas”. A operação em si é
denominada soldagem e seu produto final é a solda. No presente caso, se enfocará as
referências desses autores relativas à soldagem do material aço e suas ligas pelos processos
a chama, arco com eletrodos revestidos e arco em atmosfera gasosa.
4.7.5.1 Soldagem a chama
A soldagem a chama é realizada pela ação de uma chama produzida pela reação do
oxigênio (comburente) com um gás combustível (acetileno, propano, butano, etc.), na
presença de um material de adição e a uma temperatura de aproximadamente 400 oC.
4.7.5.2 Soldagem ao arco com eletrodos revestidos
É o processo de soldagem no qual o arco elétrico é utilizado como fonte de calor.
O arco elétrico é uma descarga elétrica em meio gasoso ionizado, acompanhada por luz
brilhante e desprendimento de intenso calor. Ele é gerado quando dois condutores
(eletrodos) são juntados e separados alternadamente, propiciando um aumento da
resistência do fluxo de corrente, levando as extremidades dos eletrodos e o espaço de ar
existente entre eles à alta temperatura.
Os elétrons que vêm do eletrodo negativo (cátodo) colidem com as moléculas do
ar, desmembrando-se em íons e elétrons livres, tornando a fresta de ar um condutor de
corrente elétrica, sustentando assim o arco. O arco é mantido numa fresta de gás cheia
de vapores do metal do eletrodo e de seu revestimento.
Os bordos dos metais a soldar e do metal do eletrodo são fundidos numa temperatura
da ordem de 6.000oC, cuja energia térmica é consumida na fusão e dissipada pela radiação,
convecção e pelos vapores resultantes.
Os eletrodos são constituídos de um metal, normalmente de mesma natureza do
metal a soldar, revestido com material orgânico e mineral e cujas funções são: a de gerar
uma envoltura gasosa para a proteção do metal fundido da alma da ação do oxigênio e do
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nitrogênio do ar, a facilitação da abertura e estabilidade do arco e o direcionamento do
metal fundido. Para o aço utilizado nas fôrmas metálicas é empregado o eletrodo com
alma de aço com teor de carbono inferior a 0,1%.
A solda resultante deve ser adequada quanto aos aspectos de resiliência, resistência
à fadiga, resistência à corrosão, dureza, resistência à abrasão, resistência à fissuração,
facilidade de remoção da escória, porosidade, grau de penetração e peso do metal
depositado.
4.7.5.3 Soldagem a arco em atmosfera gasosa
No processo de soldagem a arco em atmosfera protetora, inerte ou não, utiliza-se
como fonte de calor um arco elétrico estabelecido entre um eletrodo e a peça a soldar.
O gás empregado substitui com vantagens a atmosfera protetora gerada pelo revestimento
do eletrodo no processo anterior, gerando uma corrente de gás que envolve o eletrodo,
o arco, o banho de fusão e a extremidade do metal de adição, protegendo a solda da
ação do oxigênio e do nitrogênio do ar, que em contato com o metal de solda ocasionam
porosidades e fragilidades. A adição do metal na solda se faz por meio de varetas de
metal de adição.
Por permitir uma fonte de calor muito concentrada, são diminuídas as perturbações
de origem térmica no metal a soldar, reduz-se as deformações e aumenta-se a velocidade
de execução da soldagem em relação aos outros processos, além de propiciar um banho
de fusão controlado e de soldas lisas de melhor aspecto, com menor esmerilhagem
posterior e reduzida espessura pela suave introdução da atmosfera de gás e arco
abrandado. É um processo vantajoso também por não haver desprendimento de fumaça
ou vapores tóxicos.
Os tipos de soldagem a arco em atmosfera gasosa são:
•

TIG: soldagem com gás argônio e eletrodo de tungstênio;

•

MAG: soldagem com gás ativo (gás carbônico ou sua mistura com o argônio)
e eletrodo de liga metálica;

•

MIG: soldagem com gás inerte (argônio e hélio ou misturas) e eletrodo de liga
metálica.

Dos três processos citados, o tipo MIG é o mais indicado para o caso do aço
carbono componente das fôrmas metálicas. Ele emprega arames eletrodos compostos de
ligas metálicas de silício, manganês, níquel, cromo e carbono.
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4.8 Etapas de Obra com Maiores Interações com a Fôrma Metálica
Tipo Túnel
As etapas de obra do sistema construtivo da empresa referência com o emprego de
fôrmas-túnel que têm maiores interações com o processo de execução da estrutura de
concreto armado são a seguir apresentadas e comentadas pelos aspectos particulares
destas interações.
4.8.1 Fundações
Como em qualquer outro sistema construtivo, a fundação deve ser escolhida em
função das características do solo e executada em conformidade com as boas técnicas
inerentes. Pelo fato do sistema construtivo contar com um razoável número de paredes
estruturais transferindo suas cargas para o terreno, observa-se uma certa linearidade na
geometria do conjunto de componentes da fundação que são pouco onerados pela
distribuição das cargas provindas das paredes.
Como exemplo de uma forma de controle da execução deste tipo de serviço, na
tabela 6 é apresentada a planilha utilizada pela empresa referência para o controle de
execução de fundação com estaca do tipo Franki.
4.8.2 Montagem da Fôrma
A qualidade na produção com o sistema construtivo com o emprego de fôrmas
metálicas tipo túnel está fortemente relacionada com a qualidade de execução da estrutura
de concreto armado, que, por sua vez, muito depende da qualidade de montagem das
fôrmas. O Document Technique Unifié n o 23.1 (1985) do CSTB - Travaux de parois et
murs en béton banché (CSTB/DTU 23.1/85) - apresenta níveis de tolerância para a
geometria das fôrmas, conforme segue:
•

a tolerância admissível “db” nas dimensões lineares principais “d”, expressas
em cm, é: d b = 0,25.(d) 1/3, limitada a 0,5 cm para a espessura da parede 70;

•

o desvio máximo “e1” entre eixos de paredes superpostas em relação a uma
mesma laje, medido na horizontal, não pode ser superior a 1/15 da espessura
das paredes, ou da menor espessura dentre duas paredes de espessuras
diferentes, limitada a um máximo de 3,0 cm, conforme é indicado na figura 53;

70

Esta prescrição também é feita no item 11.1 da norma NBR 6118/80 - Projeto e execução de obras em concreto
armado.
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Tabela 6 - Planilha de controle de execução de estaca do tipo Franki

Figura 53 - Desvio máximo “e1” entre paredes superpostas em relação a uma mesma laje
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•

o desvio máximo “e 2” entre eixos de paredes superpostas entre duas lajes
sucessivas, medido na horizontal, não pode ser superior a 1/15 da espessura
da parede entre estas lajes, limitado a um máximo de 0,5 cm por metro de
altura da parede, conforme é indicado na figura 54;

Figura 54 - Desvio máximo “e2” do eixo de parede entre duas lajes
•

o acúmulo de tolerâncias ao longo da altura da parede está limitada, em qualquer
ponto do seu eixo axial, a um desvio horizontal máximo de 6,0 cm em relação ao
seu traçado teórico;

•

os encaixes e fixações entre os elementos da fôrma não devem possibilitar a
formação de dentes nas paredes de fachada com desníveis superiores a:

- 10 mm em parede que receberá revestimento tradicional espesso;
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- 3 mm em parede que receberá revestimento único de reboco, medido por meio de
uma régua com comprimento máximo de 1,00 m posicionada na superfície da parede em
regiões com cerca de 1,00 m 2 de área;
- 3 mm em parede não revestida, medido por meio uma régua com comprimento
máximo de 0,50 m posicionada na superfície da parede em regiões com cerca de 1,00 m2
de área;
•

a planicidade da parede deve respeitar as limitações apresentadas na tabela 7,
segundo o tipo de qualidade desejado para o seu paramento, assim classificado:

a) paramento de qualidade elementar: para o caso de parede não armada sem
necessidade de acabamento esmerado ou que receberá painéis finais de acabamento
superpostos a ela;
b) paramento de qualidade comum: parede em concreto armado ou não, que
receberá revestimento tradicional espesso;
c) paramento de qualidade corrente: parede que receberá pintura ou revestimento
em papel de parede sobre reboco;
d) paramento de qualidade esmerada: parede que receberá acabamento como da
anterior, porém, sem a necessidade de trabalhos ulteriores de revestimento, e
mesmo as aparentes sem nenhum tipo de revestimento.
A empresa referência adota em suas obras a tolerância para a planicidade localizada
classificada na tabela 7 como de acabamento esmerado, contudo, para a planicidade do
conjunto, ela é mais rigorosa do que a norma francesa, já que prescreve 3,0 mm como o
valor limite superior para distorções nos paramentos das paredes de concreto.
•

os negativos da fôrma devem estar firmemente nela fixados para que não se
desloquem por efeito de choques e da pressão do concreto e da sua vibração,
permitindo a saída do ar do interior da fôrma.

A tabela 8 apresenta a planilha utilizada pela empresa referência para a verificação
dos elementos e componentes das fôrmas metálicas antes de sua primeira montagem em
obra. Esse controle permite que sejam tomadas as principais providências relativas às
fôrmas antes mesmo do início da etapa em canteiro. Já a tabela 9 introduz a planilha de
controle e verificação empregada em todas as montagens das fôrmas.
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Tabela 7 - Tolerâncias de planicidade do paramento de paredes de acordo com a sua
qualidade de acabamento - segundo o CSTB/DTU 23.1/85

observações:
(a) planicidade determinada com o emprego de régua com 2,00 m de comprimento em
todas as direções possíveis;
(b) planicidade determinada com o emprego de régua de 0,20 m de comprimento em
todas as direções possíveis;
(c) aspectos da superfície a serem atendidos: uniforme e homogênea; aflorações ou zonas
arenosas rebocadas; ressaltos desbastados; superfície individual com imperfeições
inferiores a 3,0 cm2; profundidade da imperfeição inferior a 0,5 cm; extensão máxima de
nuvens de imperfeições com valor até 25% da extensão da parede; e arestas retificadas.
(d) considerações iguais as do caso anterior, porém com extensão máxima de nuvens de
imperfeições com valor até 10% da extensão da parede.
Em quaisquer dos casos, os orifícios dos cones metálicos devem ser fechados de
forma eficiente e durável, e os ninhos de concretagem e armaduras aparentes devem ser
tratados adequadamente.
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Tabela 8 - Planilha de verificação das fôrmas antes de sua primeira montagem em canteiro
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Tabela 8 - Planilha de verificação das fôrmas antes de sua primeira montagem em canteiro
(continuação)
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Tabela 8 - Planilha de verificação das fôrmas antes de sua primeira montagem em canteiro
(continuação)
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Tabela 9 - Planilha de verificação dos serviços de montagem das fôrmas
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4.8.3 Posicionamento das Armaduras
O CSTB/DTU 23.1/85 prescreve que as armaduras devem ser montadas de tal forma a
permanecerem nos locais previstos em projeto durante a concretagem, e com distanciadores
de cobrimento em número suficiente71.
A norma NBR 6118/1980 - Projeto e execução de obras em concreto armado - apresenta
as seguintes tolerâncias para os desvios no posicionamento das armaduras no interior das
peças de concreto: a tolerância para as medidas lineares (“a” cm) na direção do eixo da barra
da armadura está limitada em 0,5.(a)1/3; o espaçamento (“s” cm) entre eixos das barras da
armadura principal tem tolerância máxima de valor 0,5.(s)1/3; o cobrimento mínimo das barras
e a distância mínima entre elas não poderão ser inferiores aos estipulados na norma72; o máximo
deslocamento longitudinal de uma barra de comprimento não desenvolvido (“L” cm) em relação
à posição prevista no projeto será de (L)1/3.
4.8.4 Aplicação de Desmoldante
O desmoldante aplicado na superfície da fôrma que estará em contato com o concreto
não deve deixar traços em sua superfície, e deve, também, ter formulação compatível com os
materiais de pintura ou revestimento que serão aplicados na superfície da parede.
4.8.5 Lançamento do Concreto
O concreto é o material mais consumido na construção civil. Dentre suas principais
características que o tornam assim preferido figuram a sua grande resistência às intempéries, a
sua fácil conformação, a grande disponibilidade de matéria prima para a sua confecção e o seu
reduzido preço. Contudo, estas características tão vantajosas praticamente esaparecem se
não lhe for dado um tratamento rigoroso pelo aspecto do controle de sua aplicação, haja vista
que as constantes inovações tecnológicas que têm sido implementadas em seus componentes,
e nele próprio, vêm freqüentemente acompanhadas da necessidade de exigências técnicas de
preparo e aplicação que, inclusive, ampliam os quesitos sujeitos a controles.
O CSTB/DTU 23.1/85 apresenta as seguintes prescrições quanto ao lançamento do
concreto quando da execução de paredes estruturais:

71

Em obras da empresa referência, adota-se um espaçamento horizontal ou vertical máximo de 0,70 m entre
distanciadores de cobrimento da armadura.
72
O assunto cobrimento da armadura é abordado na seção 5.2.2.1 relativa à durabilidade da estrutura.
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4.8.5.1 Deve ser feito sem interrupção na altura entre andares e sem juntas quando for
importante a estanqueidade, sendo limitada a 6,00 m nas paredes com qualidade de paramento
elementar e comum73, desde que a espessura da parede seja superior a 0,20 m. Para espessura da
parede inferior a 0,20 m, ou nos casos de qualidade de paramento corrente e esmerado, qualquer
que seja a espessura da parede, a altura de lançamento do concreto é limitada a 3,00 m;
4.8.5.2 O concreto deve ser lançado em camadas sensivelmente horizontais, de espessura
compatível com o meio de vibração disponível. Como regra geral, a altura de cada camada deve
ser inferior a 0,30 m. Nas concretagens de paredes, quando se processa o lançamento e a vibração
contínua do concreto, a retirada do vibrador deve ser feita à medida que o concreto vai ocupando
os espaços no interior da fôrma, e esse controle é feito tendo como referência o próprio mangote
do equipamento;
4.8.5.3 Pelo risco que oferecem à estanqueidade, as superfícies de parada de concretagem
devem ser previstas no projeto de estrutura, contemplando inclusive as armaduras de espera
necessárias. Devem ser preparadas por meio de limpeza com ar comprimido quando o concreto é
jovem, ou picoteamento, e limpeza e umidificação quando se tratar de concreto endurecido.

A estas recomendações podem ser acrescidos os procedimentos praticados pela empresa
referência, além dos atinentes ao adensamento do concreto prescritos por MATTOS (1997),
conforme seguem:
4.8.5.4 A concretagem somente deve ser iniciada após a certificação de que os equipamentos
a serem utilizados estão em perfeito funcionamento e posicionados nos locais de emprego;
4.8.5.5 A concretagem deve ser iniciada a partir da região central da laje em direção à
periferia da mesma, visando garantir a estabilidade do conjunto de fôrmas;
4.8.5.6 O descarregamento do concreto deve ser feito na própria região de sua aplicação
dispensando novos transportes sobre a fôrma, distribuindo-o sobre a fôrma de tal maneira para
que não haja grandes volumes concentrados que a sobrecarreguem;

73

Apesar desta prescrição da norma francesa, pelas características usuais do concreto empregado e da
densidade da armadura no interior da fôrma, é recomendável o uso de mangote de concretagem introduzido
no interior da fôrma, reduzindo a altura de lançamento para 3,00 m, a fim de que seja garantida a qualidade
do serviço.
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4.8.5.7 O descarregamento do concreto da caçamba não deve ser feito diretamente
sobre as aberturas das paredes, mas sim sobre a laje nas proximidades destas aberturas,
sendo então lançado no interior da fôrma desses elementos com o auxílio de pás;
4.8.5.8 Nas regiões onde há negativo que conforma abertura ou nicho vertical desde
a base da parede, o lançamento do concreto deve ser feito de forma alternada em relação
aos lados do negativo, a fim de ser evitado o seu deslocamento sob a ação do empuxo
do concreto lançado; quando o negativo não conforma abertura ou nicho desde a base
da parede, como no caso de abertura de janela, o concreto deve ser lançado inicialmente
de um único lado, permitindo que ele flua na região sob o negativo até se constatar que
ela foi totalmente preenchida e sem aprisionamento de ar, a partir daí procede-se ao
lançamento do restante do concreto da forma descrita no item anterior;
4.8.5.9 O concreto deve ser adensado com vibradores do tipo agulha de imersão,
adotando-se os seguintes procedimentos:
•

os pontos de penetração da agulha do vibrador devem estar distanciados
conforme o prescrito na tabela 10;

Tabela 10 - Distâncias entre pontos de penetração de vibradores de imersão

•

a camada a ser vibrada deve ter altura com valor em torno a 3/4 da medida
do comprimento da agulha;

•

a agulha deve penetrar verticalmente ou levemente inclinada em vigas e pilares;
a penetração da agulha no concreto lançado em lajes deve ser feita em ângulo
ou mesmo horizontalmente;
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•

ainda, para o caso de lajes, a agulha do vibrador deve unir as regiões vibradas do
concreto com interpenetrações de 2 a 5 cm;

•

a penetração da agulha deve ocorrer em virtude do peso próprio do equipamento;

•

a retirada da agulha deve ser feita lentamente para que o espaço por ela ocupado
se feche; jamais com o equipamento desligado;

•

a vibração da região do concreto é, em geral, considerada satisfatória após 5 a 15
segundos de imersão, ou quando as bolhas na superfície do concreto diminuem de
intensidade e sua superfície torna-se brilhante;

•

a troca da posição da agulha deve ser feita com a sua retirada total do interior do
concreto, e ele não deve servir de instrumento para o espalhamento do concreto;

•

o vibrador deve ser operado com cuidado para não promover a segregação dos
componentes do concreto;

4.8.5.10 O acabamento superficial do concreto nas lajes deve ser feito com o emprego
de régua de sarrafeamento gabaritada por mestra e de desempenadeira manual, ou por alisadora
de concreto acionada por motor elétrico ou a gasolina, sendo fundamental o esmero desse
trabalho para que haja reduzidas ondulações e afloramentos de pedra, propiciando rigorosos
nivelamento e planicidade da superfície da laje;
4.8.5.11 É fundamental a pronta limpeza da laje do pavimento imediatamente inferior ao
que está sendo concretado, no caso de eventual passagem de pasta do concreto pelas juntas
da fôrma;
4.8.5.12 Ressaltam-se os cuidados durante a concretagem relacionados com a segurança
do trabalho e com os equipamentos, nos quais incluem-se as fôrmas.
4.8.6 Controle tecnológico do concreto
A norma NBR 12655/1996 - Preparo, controle e recebimento de concreto - nomina os
agentes responsáveis pelo concreto empregado numa obra e explicita as suas responsabilidades,
conforme segue:
a) responsabilidade pela composição e propriedades do concreto: cabe ao
profissional executor do projeto estrutural e compreende o cálculo, dimensionamento e
detalhamento da estrutura de concreto armado. Envolve também aspectos relacionados
com resistências, fissuração, retirada de escoramentos, consumo máximo ou mínimo pelo
tipo e classe do cimento, relação água/cimento efetiva máxima, massa específica máxima
ou mínima do concreto endurecido, módulo de elasticidade estático mínimo e idade da

126
desforma. Todas as propriedades e características do concreto devem ser explicitadas
em função das condições de exposição e de uso previstas, e da durabilidade ou vida útil
desejada para a edificação;
b) responsabilidade pela execução: cabe ao responsável pela execução da obra
definir e registrar as características desejadas para o concreto quanto ao seu tipo e
consistência, modo de transporte, modo de lançamento e modo de adensamento, dimensão
máxima característica do agregado, resistências características necessárias nas várias
etapas de execução, tipo de cimento a empregar, desenvolvimento das resistências a
baixas temperaturas, deformação quando da retirada do escoramento, além das condições
para controle da produção do concreto em canteiro pelo aspecto do controle tecnológico
dos materiais e do armazenamento, medida e mistura dos materiais ou, quando for o
caso, controle do recebimento do concreto fornecido por empresa prestadora de serviços
de concretagem;
c) responsabilidades do proprietário ou seu preposto: cabe ao proprietário, com a
assessoria de profissional habilitado quando for o caso, a definição da vida útil que a
estrutura de concreto deverá ter. Deverá promover as providências para que o concreto
atenda às especificações de projeto, além de garantir que procedimentos de controle
sejam assistidos por profissional habilitado em controle tecnológico e que estejam
organizados e disponibilizados à fiscalização pertinente. Finalmente, deverá assegurar
que o controle da produção esteja sendo feito de acordo com a própria norma.
Quando houver a participação de fornecedor de serviços de concretagem, cabelhe a realização da dosagem e do controle de produção do concreto, quer dos seus
constituintes, quer do concreto em seu aspecto global como material de construção.
Contudo, a contratação desse fornecimento requer o exame conjunto das condições de
fornecimento e da caracterização do concreto a ser fornecido, compreendendo os
seguintes pontos de análise:
•
74

características físicas e mecânicas necessárias para o concreto74;

Destacam-se algumas das características do concreto relacionadas por HELENE e TERZIAN (1992): a)
para o concreto endurecido: compacidade, resistência à compressão, resistência à abrasão, módulo de
elasticidade, coeficiente de Poisson, retração de secagem, carbonatação, absorção capilar, permeabilidade,
dilatação térmica, condutibilidade térmica; b) para o concreto fresco: maior dimensão dos agregados,
máximo empacotamento dos agregados graúdos, quantidade de pasta, relação água/cimento,
trabalhabilidade, coesão, ar aprisionado/incorporado, compacidade, exsudação, segregação,
bombeabilidade, retração plástica, expansão, índice de vazios. A seleção dos controles a serem realizados
depende das características da obra.
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•

sua composição quanto ao tipo, teor e marca do cimento e de suas adições;

•

natureza e marca de aditivos;

•

naturezas dos agregados;

•

dosagem;

•

fator água/cimento e fator água/aglomerante75;

•

forma de comunicação e critério para o controle da quantidade máxima de água a
ser adicionada ao concreto no canteiro, especificada pela central de concreto
quando da sua produção;

•

tipos de controles na produção que serão realizados pelo fornecedor do concreto;

•

capacidade de transporte dos caminhões betoneira que atenderão à obra;

•

possibilidade de padronização dos componentes do concreto.

A empresa referência prioriza a verificação de duas características do concreto:
consistência, para a sua aceitação para lançamento, e resistência à compressão, para a aceitação
da estrutura, valendo-se exclusivamente do fornecimento de usinas ou centrais de concreto.
Em suas obras atuais, emprega concreto com as seguintes principais composições e
características76:
•

cimento Portland tipo CP V - ARI77;

•

areia de quartzo originada por processo eólico;

•

resistência característica de 25 MPa (valor mínimo);

•

fator água/cimento: entre 0,52 e 0,58;

•

aditivo plastificante;

•

módulo de elasticidade de 32 GPa;

•

teor de argamassa: entre 52% e 58%;

•

composição com brita 1 (50%) e brita 2 (50%) de granito;

•

consistência 14 + 2 cm78;

•

relação água/material seco: entre 9% e 10%

A verificação da consistência do concreto fresco é feita para cada caminhãobetoneira (BT) por meio de ensaio de abatimento do tronco de cone (“slump test”).

75

Entende-se por aglomerante o cimento e suas adições.
Dados fornecidos pelas empresas Coveg Ltda e Engemix S.A.
77
O cimento Portland de alta resistência inicial (ARI) apresenta resistência mecânica elevada a baixas
idades. Sua classe de resistência é de 34 MPa aos 7 dias.
78
Tal consistência é classificada como fluida.
76
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O parâmetro de controle da resistência do concreto para o sistema construtivo da empresa
referência é o fc 12 h, cujo valor mínimo para a liberação da desforma da estrutura é de 3,26
MPa. Resultados das rupturas aos 28 dias de idade são fundamentais para a aceitação da
estrutura, já as rupturas aos 3 e 7 dias são opcionalmente executadas para o acompanhamento
da curva de crescimento da resistência ou, compulsoriamente, em situações excepcionais como
de mudanças significativas na composição do concreto, pelo fato da rapidez do processo,
com a produção de um andar tipo da estrutura a cada dois dias, promover situações em que,
após três dias do lançamento do concreto em uma laje, já está concluída a laje do pavimento
que lhe é imediatamente superior e, após sete dias, já terem sido produzidas lajes de até três
novos pavimentos. Isso demonstra a necessidade de se contar com um rigoroso controle
tecnológico da produção do concreto por parte da empresa fornecedora, lastreado em dosagens
experimentais anteriores ao efetivo fornecimento, e do acompanhamento da evolução da
resistência do concreto até que sejam atingidos níveis confiáveis que permitam que o controle
se restrinja apenas às idades de dez a doze horas e vinte e oito dias.
A agilidade necessária na determinação dos resultados de rupturas a baixas idades implica
na dotação do canteiro de obra de prensa para a ruptura de corpos-de-prova (CP). Os CP
nas demais idades podem ser rompidos em laboratório ou na própria obra.
A partir da escolha do maior resultado de cada dois exemplares moldados com o concreto
de um mesmo caminhão-betoneira, e rompidos à compressão com a mesma idade, é elaborada
tabela resumo que apresenta os resultados para todo o concreto aplicado na estrutura em
cada ciclo dos pavimentos, como no exemplo prático obtido em uma das obras da empresa
referência apresentado na tabela 11. A respeito desta tabela, há que se observar que as séries
podem estar incompletas pela necessidade de utilizar os corpos-de-prova destinados à ruptura
aos 3 dias para a liberação da desforma a cerca de 12 horas da concretagem, pelo fato de que
os corpos-de-prova destinados para tal finalidade não atingiram a resistência mínima prescrita,
ou porque não se deu a ruptura nesta idade pela existência de final de semana ou feriado entre
os dias da concretagem e da desforma.
A evolução das resistências à compressão dos concretos dos vários lotes, obtidas a
partir do maior valor dos resultados das rupturas dos pares de exemplares de corpos-deprova nas idades de 12 horas e 3, 7 e 28 dias, podem ser observadas no gráfico apresentado
na figura 55.
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Tabela 11 - Resistências à compressão do concreto (MPa) nas idades de 12 horas e 3, 7
e 28 dias em edifício tipo PP3D
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Tabela 11 - Resistências à compressão do concreto (MPa) nas idades de 12 horas e 3, 7
e 28 dias em edifício tipo PP3D (continuação)

Figura 55 - Curvas de evolução da resistência à compressão do concreto moldado em corpos-de-prova - edifício tipo PP3D
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Figura 56 - Curva de evolução da resistência média à compressão do concreto moldado em corpos-de-prova - edifício tipo PP3D
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Adotando a idade de 28 dias como referência, obteve-se a média (fcm 28) e o desviopadrão (S) dos valores das resistências nessa idade, e, a partir daí, foram excluídos os
resultados fora do intervalo fcm 28 + S. Foram também excluídos os resultados relacionados
a estes mesmos lotes nas demais idades. Pôde-se, assim, traçar a curva apresentada na
figura 56 a partir das médias dos resultados remanescentes nas várias idades de ruptura.
Ainda, para o mesmo exemplo prático, a figura 57 apresenta a dispersão dos
resultados de ruptura à compressão dos corpos-de-prova com a idade de 28 dias,
demonstrando a tendência que os valores têm de aderirem à curva normal ou de Gauss.
Uma vez constatada a capacidade de reprodutibilidade da qualidade do concreto
pelo fornecedor e que a evolução das resistências nas várias idades situa-se em intervalo
de confiança adequado, pode-se, a partir de então, prosseguir com o acompanhamento
da resistência à ruptura do concreto restrito às idades de 12 horas e 28 dias, com o
seguinte procedimento:
•

realizar o controle do concreto por amostragem total (100%);

•

coletar de cada BT oito corpos-de-prova cilíndricos;

•

armazenar seis exemplares na obra e enviar dois exemplares ao laboratório
para ruptura aos 28 dias;

•

romper na prensa da obra dois exemplares com idade de 10 a 12 horas,
procedendo-se à desforma da estrutura desde que pelo menos um dos
exemplares atinja resistência igual ou superior a 3,26 MPa. Se o resultado for
satisfatório, os quatro exemplares restantes permanecerão no canteiro para
eventuais contra-provas aos 3, 7 ou 28 dias de idade;

•

romper mais dois exemplares com idades aproximadas de 14 a 16 horas, se
não forem obtidos resultados satisfatórios nas rupturas dos dois corpos-deprova analisados na etapa anterior. Em se obtendo resultados favoráveis, é
promovida a desforma e os dois exemplares restantes servirão para avaliações
aos 3, 7 ou 28 dias de idade;

•

romper os dois últimos corpos-de-prova, se não forem obtidos resultados
satisfatórios nas rupturas dos exemplares analisados na etapa anterior. Em se
obtendo resultados favoráveis, é promovida a desforma.

Figura 57 - Dispersão dos resultados da ruptura à compressão do concreto de corpos-de-prova aos 28 dias de idade - edifício tipo PP3D
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Eventual situação em que, após a última etapa desse processo de controle, ainda
assim não tenha sido atingida a resistência mínima do concreto aceitável para se promover
a desforma da estrutura, deve-se realizar consulta ao engenheiro responsável pelo cálculo
estrutural, com a participação da empresa fornecedora do concreto, para minuciosa análise
do assunto.
A experiência da empresa referência demonstra a confiabilidade na análise do
resultado da resistência à ruptura do concreto com 12 horas de idade, tanto para a
liberação da desforma quanto para a previsão do atendimento da resistência mínima
prescrita para os 28 dias de idade.
Com o emprego da metodologia da norma NBR 12655/96 - Preparo, controle e
recebimento de concreto - para lotes com número de exemplares entre 6 e 20,
respectivamente, no ciclo 1, com 12 corpos-de-prova que resultam em 6 exemplares
para cada idade, e no ciclo 2, com 10 corpos-de-prova que resultam em 5 exemplares
para cada idade 79, são calculados os valores estimados para a resistência característica
do concreto à compressão (f ck est). Adota-se para o pavimento o menor resultado obtido
dentre os dois ciclos. Obtém-se também o f ck est = f 1, previsto pela norma para controles
por amostragem total, e, a exemplo do caso anterior, adota-se o menor valor dentre os
dois ciclos como o valor f 1 para o pavimento.
A comparação desses valores tem recorrentemente resultado na adoção do valor
de f 1 para o fck est, como pode-se observar na tabela 12, que sintetiza os resultados finais
destes cálculos. Cumpre salientar que caso o valor f 1 venha a apresentar-se inferior ao
da resistência característica especificada para o concreto, deve-se consultar o projetista
da estrutura sobre os procedimentos a serem tomados.
No anexo A deste trabalho é abordado processo para a previsão da resistência do
concreto a partir de resultados obtidos na ruptura à compressão de corpos-de-prova
com baixa e média idades. Utilizando os mesmos dados empregados nesta exposição,
são comparados os resultados efetivamente obtidos para a resistência à compressão do
concreto aos 28 dias de idade com os previstos pelo emprego de método concebido por
TANGO (1998).

79

Por ser uma amostragem com apenas 5 exemplares (a norma prescreve tratamento estatístico para
amostras com um número mínimo de 6 exemplares), a empresa referência simula a situação da existência
de um sexto exemplar de valor igual ou superior à resistência máxima encontrada, prosseguindo com
os cálculos com o emprego dos três menores resultados obtidos
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Tabela 12 - Resumo dos resultados do fck est para 12 horas e 28 dias
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4.8.7 Desforma
A desforma é realizada conforme o descrito na seção 4.4.11 deste trabalho,
ressaltando-se que ela só poderá ser iniciada após a constatação de que o concreto
apresenta a resistência mínima necessária para tal procedimento. Aspectos do controle
tecnológico do concreto como o módulo de elasticidade e a evolução da resistência à
compressão, principalmente a baixas idades, devem ser considerados para que se proceda
à desforma.
Como ponto de partida para futuros estudos, o Anexo B deste trabalho é dedicado
ao exame de ensaios não destrutivos do concreto, destacadamente, o ensaio de dureza
superficial ou esclerometria, cuja possibilidade de utilização como parâmetro para a
avaliação da resistência à compressão do concreto para a liberação da desforma revelase proveitosa.
Tão logo tenha sido feita a desforma, deve-se avaliar a qualidade da estrutura de concreto
produzida. Na tabela 13 é apresentada a planilha utilizada pela empresa referência para a
verificação da qualidade da estrutura de concreto executada em cada ciclo de concretagem.
Esta planilha racionaliza o processo de controle da qualidade do serviço, além de facilitar a
adoção de procedimentos para a correção de não-conformidades.
4.8.8 Cura do Concreto
Procede-se à cura úmida do concreto até três dias após a sua desforma, mediante
a aspersão de água nas paredes e lajes ou da aplicação de película de cura. O número
diário de aspersões dependerá das condições climáticas (insolação e vento). Nas fachadas,
a cura é realizada já no primeiro dia da desforma, tendo em vista que o chapisco aditivado
com adesivo acrílico aplicado nos paramentos das paredes, como forma de preparo de
sua superfície para futuro revestimento, exerce a função de película de cura.
4.8.9 Paredes de Vedação
São reduzidas as áreas das alvenarias executadas com blocos de concreto,
restringem-se às regiões de fachada por onde são retiradas as fôrmas metálicas tipo
túnel, estrategicamente posicionadas nos locais de instalação dos caixilhos de alumínio.
Para tanto, são executados em alvenaria os parapeitos na área de serviço, nos banheiros
e nos dormitórios, solidarizados à estrutura por meio de barras de aço (“bigodes”) nela
cravadas e coladas com adesivo de base epóxica, e pelo aperto da argamassa na lateral
do bloco contra a estrutura previamente chapiscada.

Tabela 13 - Planilha de verificação da qualidade da estrutura de concreto armado
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A junta de encontro entre o bloco e o concreto recebe posterior tratamento com a
aplicação de fita de tela de nylon impregnada com adesivo de base acrílica pelos lados
interno e externo da edificação.
O fechamento do “shaft” e dos passadiços dos elevadores nos halls é feito com o
emprego de painel de gesso acartonado com adequada resistência ao fogo, fixado em
estrutura reforçada, composta por elementos em chapa dobrada galvanizada.

4.8.10 Instalações Elétricas
Pela própria descrição do sistema construtivo, depreende-se que a distribuição
elétrica em paredes e lajes já foi realizada quando da montagem da fôrma, ou seja, o que
se observa em obras convencionais nos serviços de instalação de eletrodutos e caixas de
passagem em lajes antes da concretagem, é estendido às paredes, dispensando a realização
de futura abertura de rasgos em paredes para a execução destas distribuições.
Acrescenta-se que, como método de racionalização dos serviços, as caixas e
eletrodutos dos vários circuitos são previamente montados no canteiro nas dimensões
exatas para a instalação no interior das fôrmas. A título de ilustração, apresenta-se na
figura 58 um exemplo de “kit” para distribuição elétrica envolvendo laje e parede utilizado
em obra da empresa referência, além do esquema unifilar da enfiação.
Na tabela 14 é apresentada a planilha utilizada pela empresa referência para a
verificação dos serviços das instalações elétricas.

4.8.11 Instalações Hidráulicas
Os negativos posicionados nas fôrmas propiciam a configuração dos nichos para a
embutidura das tubulações hidráulicas de água fria, água quente, esgoto sanitário, água
pluvial, gás e de prevenção e combate a incêndio, dispensando também neste caso a
realização de aberturas de rasgos nas paredes. Como nas instalações elétricas, as
instalações hidráulicas são parcialmente montadas em “kits”. À guisa de exemplo, a figura
59 apresenta esquema de montagem e vista isométrica de “kit” de distribuição hidráulica
para água fria empregado pela empresa referência.
Na tabela 15 é apresentada a planilha utilizada pela empresa referência para a
verificação dos serviços das instalações hidráulicas de aparelhos, louças e metais
sanitários.
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Figura 58 - “Kit” de circuito elétrico e esquema unifilar do circuito

Tabela 14 - Planilha de verificação dos serviços de instalações elétricas
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Figura 59 - “Kit” de distribuição hidráulica de água fria

Tabela 15 - Planilha de verificação dos serviços de instalações hidráulicas de aparelhos, louças e metais sanitários
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4.8.12 Revestimento de Gesso em Paredes e Tetos
Pela qualidade da estrutura obtenível com o emprego do sistema construtivo em
escopo nos aspectos de alinhamento, nivelamento, prumo e esquadro dos paramentos de
tetos e paredes, é possível o revestimento destas superfícies com pasta de gesso com 5
mm de espessura média, aplicada com desempenadeira de PVC, sem a necessidade de
revestimentos preliminares a não ser pela prévia aplicação de uma película de ancoragem
composta de cimento e resina PVA (“boiaca”) por meio de rolo de pintura.
BONIN [et al.] (1993) apresentam critérios para a avaliação da qualidade de
revestimento de parede em argamassa perfeitamente adequáveis para revestimentos em
gesso. Dizem respeito à planeza e prumo do revestimento.
a) planeza do revestimento: em planos horizontais ou verticais com 4,00 m de
comprimento, ou menos, devem ser feitas verificações com régua de 2,00 m de
comprimento posicionada na região central da parede, nas direções horizontal, vertical e
inclinadas a 45 o. Em tal situação são toleradas frestas entre a régua e o paramento da
parede com no máximo 3,0 mm. Planos com mais de 4,00 m em qualquer das suas
dimensões sofrem verificação similar à anterior a partir de 1,50 m de cada limite lateral
do plano, e medições intermediárias espaçadas, no máximo, em 3,00 m umas das outras.
São toleradas irregularidades abruptas quando uma régua de 30 cm colada à parede
apresenta fresta máxima de 2,0 mm;
b) prumo do revestimento: com uma régua com 2,00 m de comprimento e um nível
de bolha posicionados na vertical, devem ser feitas medições a 1,00 m de cada
extremidade do plano com medições intermediárias a 3,00 m umas das outras. São
tolerados desníveis no revestimento se ele for eliminado ou revertido posicionando-se
um arame de 2,0 mm de diâmetro a 20 cm da extremidade da régua para onde se dirige
a bolha de nível.
Na tabela 16 é apresentada a planilha utilizada pela empresa referência para a
verificação do serviço de revestimento de gesso em paredes e tetos.

4.8.13 Revestimento Cerâmico em Parede
Pelos mesmos motivos expostos para o caso do revestimento com pasta de gesso,
os azulejos são assentados com argamassa colante diretamente nas paredes, sem a
necessidade de preparo prévio das suas superfícies.
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Tabela 16 - Planilha de verificação dos serviços de revestimento de gesso em paredes e
tetos
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4.8.14 Revestimento em Piso
A qualidade da superfície da laje de concreto dos pisos possibilita a aplicação de
cerâmica assentada com argamassa colante diretamente sobre a laje impermeabilizada,
sem a necessidade de execução de contrapiso nivelador. O mesmo se dá para o caso dos
ambientes que receberão revestimento em carpete.
BONIN [et al.] (1993) apresentam critérios para a avaliação de desempenho de
revestimento de piso em argamassa perfeitamente adequáveis para a situação de laje sem
contrapiso ou laje “zero”. Dizem respeito ao nível do revestimento e prescrevem que: em
planos com dimensões menores ou iguais a 4,00 m, deve ser feita uma medição no centro
do plano orientando uma régua de 2,00 m de comprimento nas direções paralelas aos
lados, apoiando-se um nível de bolha sobre a régua. São tolerados desníveis no
revestimento se ele for eliminado ou revertido posicionando-se um arame de 2,0 mm de
diâmetro a 20 cm da extremidade da régua para onde se dirige a bolha de nível; em
planos com dimensões superiores a 4,00 m, devem ser feitas medições a 1,50 m de cada
extremidade do plano e medições intermediárias a cada 3,00 m umas das outras.
4.8.15 Esquadrias de Madeira e de Alumínio
O rigor dimensional dos vãos obtidos com o emprego dos negativos das fôrmas
permite a instalação do marco de madeira de porta por meio da aplicação de espuma de
poliuretano, sem que sejam necessários serviços de preparo ou de arremate posterior.
Os contramarcos dos caixilhos de alumínio são instalados nos vãos com o emprego de
buchas de nylon e parafusos, após o que, é complementado o trabalho com a introdução
de argamassa de cimento e areia no espaço previamente deixado entre o contramarco e
o perímetro do vão.
4.8.16 Revestimento em Fachada
Pela qualidade da estrutura obtenível com o emprego do sistema construtivo em
seus aspectos de alinhamento, prumo e esquadro dos paramentos de fachadas, é possível
o revestimento de suas superfícies com argamassa industrializada colorida de única demão
aplicada com desempenadeira de aço e equipamento manual de projeção (“tirolesa”),
cuja espessura média é de 8,0 mm. Eventuais distorções superiores às tolerâncias
admissíveis devem ser reparadas, conforme o caso, pelo desbaste da superfície do
concreto nas situações de deslocamento da fôrma, ou com o preenchimento de depressões
com argamassa de cimento e areia, desde que não comprometam a segurança e estabilidade da
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peça estrutural, caso esse em que se deve promover reparos com concreto do tipo graute
ou com o próprio concreto empregado na estrutura. Qualquer que seja a natureza da
distorção ou do processo de correção, deve-se proceder ao reparo das superfícies das
paredes de fachada imediatamente após a retirada da fôrma, aproveitando a disponibilidade
no local da plataforma de trabalho, que permite fácil acesso a qualquer ponto da fachada.
Em seguida, ainda enquanto a passarela de trabalho está instalada no pavimento e
enquanto outras etapas da desforma estão em curso, procede-se à limpeza da superfície
do concreto com a retirada de excessos de desmoldante que ainda a impregnam por
meio de lavagem por hidrojateamento. Prossegue-se com a aplicação de base de
ancoragem para o futuro revestimento, composta pela mistura de cimento com adesivo
de base acrílica, aplicada com rolo de espuma e trincha.
Posteriormente, para a execução do revestimento da fachada propriamente dito,
são cumpridas as seguintes etapas:
•

limpeza das superfícies anteriormente preparadas com base de ancoragem do
revestimento e revisões desta base que porventura sejam necessárias;

•

aplicação de chapisco de cimento e areia em elementos de fachada executados
posteriormente, como no caso dos parapeitos das janelas;

•

instalação de arames guias dos prumos;

•

revisões das requadrações dos vãos de janelas, já com os contramarcos e
peitoris pré-moldados de concreto instalados;

•

aplicação da argamassa de revestimento final, quando então devem ser feitas
as seguintes verificações: certificar que a dosagem da água de amassamento
da argamassa industrializada está sendo feita segundo as prescrições do
fabricante; controlar o tempo de aplicação da argamassa a partir da mistura
com água que, por ser de base cimentícia, está limitado em 2,50 h; proteger
os peitoris dos andares inferiores ao da aplicação do revestimento; proteger
as aberturas das fachadas para evitar danos nos acabamentos internos;
controlar prumos e alinhamentos dos paramentos; controlar as juntas de parada
entre etapas do serviço; controlar alinhamento e nivelamento de frisos na
argamassa; verificar a qualidade estética do produto aplicado quanto às
ondulações e à homogeneidade da textura e do brilho superficial; controlar a
espessura do revestimento;
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•

destacam-se também, pela natureza do trabalho, os cuidados relativos à
segurança dos operários e transeuntes com o emprego de dispositivos de
proteções coletiva e individual.

4.8.17 Cobertura
A cobertura é composta de telhas onduladas de fibrocimento com espessura de 8,0
mm, fixadas em vigas pré-fabricadas de concreto armado que, por sua vez, são assentes
em pilaretes de alvenaria estrutural sobre a laje de cobertura. São utilizados rufos de
fibrocimento nas cabeceiras das telhas e em chapa galvanizada no 26 no sentido longitudinal
das telhas e no respaldo das platibandas; as calhas são também em chapa galvanizada n o
26. As chapas recebem um tratamento catódico contra a corrosão por meio da aplicação
de produto à base de zinco, havendo posterior reforço com véu de poliester e
impermeabilizante de base acrílica nos seus encontros com as paredes da platibanda.

4.9 Projetos de Edifícios com Sistema Construtivo que
Emprega Fôrmas Metálicas Tipo Túnel
Nas palavras de GRAZIANO (1995), projetar é: “simular as possíveis situações
que um empreendimento pode assumir e ter a opção de decidir pelo melhor produto;
simular um produto que fisicamente ainda não existe, a ser lançado; e a projeção mental
de uma realidade futura, expressa graficamente”, sendo o projeto um fator preponderante
na otimização de custos e minimização de desperdícios. TRIGO e BACALHAU (1980)
definem a qualidade do projeto como a adequação do produto à facilidade de fabricação
e à satisfação das exigências do usuário, traduzidas pelas características que devem atender
as várias partes da edificação nas especificações de projeto.
Pode-se afirmar que o projeto é o desenho da construção e a obra é a construção
do desenho. Somente com um adequado projeto do que se deseja construir e de uma
disciplina na obra em executá-lo é possível a extinção das chamadas “soluções de
canteiro”.
Embora tenham vários pontos comuns em relação aos projetos de obras
convencionais, os projetos para uma edificação a ser construída com o emprego de fôrmas
metálicas tipo túnel apresentam algumas particularidades, já que necessariamente devem
levar em conta a premissa tecnológica desse sistema. Estes aspectos diferenciadores são
evidenciados no projeto arquitetônico, estrutural, de fôrmas e de instalações elétricas e
hidráulicas.
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4.9.1 Projeto Arquitetônico
É imanente ao sistema construtivo a padronização do produto, característica que
normalmente provoca resistência da parte dos arquitetos. Como diagnosticou MEYERBOHE (1964), a multiplicação de uma obra não é bem vista pelos arquitetos, cuja
formação os impele à solução de problemas individualizados e artísticos. Sem um
aprofundamento na questão filosófica que o assunto encerra, é pelo menos indiscutível
que num país como o Brasil existe um vasto campo para a produção de habitações de
interesse social, que podem ser entendidas como produtos de consumo. Afinal, por que
habitações em série não podem ser tão belas e apropriadas quanto automóveis?
O sistema construtivo, no que concerne ao edifício propriamente dito, é um tanto
rígido à flexibilidade e a variabilidades do projeto de arquitetura, já que o conjunto de
moldes requer um investimento cuja amortização está ligada a uma economia de escala
pela utilização repetitiva, a menos das especificações de acabamentos, principalmente
externos, que permitem uma diversificação de fachadas, reduzindo os riscos de uma
produção sempre igual e monótona. Pelo aspecto de implantação de edifícios em conjuntos
habitacionais, não há qualquer restrição à criatividade do projetista, a não ser os impostos
pelos códigos e normas de edificação dos municípios.
O maior risco na padronização arquitetônica de habitações está no fato de que o
sistema construtivo não permite alterações significativas no projeto arquitetônico sem
que se incorra em substanciais ônus, em função da necessidade de readequação das
fôrmas metálicas. Daí a necessidade de um maior investimento de tempo na concepção
do produto, aliás, o que normalmente ocorre na concepção de qualquer produto industrial,
que passa por um processo de desenvolvimento que às vezes consome anos de trabalho.
Outros pontos para análise também devem ser observados na geração do projeto
arquitetônico, quando da utilização do sistema construtivo com o emprego de fôrmas
metálicas tipo túnel, aplicáveis igualmente para qualquer outro sistema construtivo,
envolvendo condições financeiras, sociais e legais relativas ao empreendimento, localização
da edificação e características da região no entorno, características do clima e do
microclima local, orientação das fachadas, especificações de materiais a serem
empregados, aspectos de uso como acessibilidade, isolação sonora e térmica, dimensões
dos ambientes, manutenção e aspectos estéticos como proporções, acabamentos e cores
das superfícies e efeitos visuais delas advindos.
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Pelo fato do projeto arquitetônico ser a matriz para o desenvolvimento das outras
modalidades de projetos, não obstante o seu próprio emprego em canteiro no processo
de produção, há a necessidade de que sua apresentação gráfica seja clara, precisa e
completa no fornecimento de informações quanto a dimensões, cotas, rebaixos e detalhes
necessários.
Na tabela 17 é apresentada a planilha utilizada pela empresa referência para a
conferência do projeto de arquitetura. Seu emprego é progressivo, desde os estudos
preliminares até os detalhamentos construtivos finais, visando a obtenção de atendimento
a todos os quesitos relacionados. As quadrículas hachuradas na planilha sinalizam as
etapas nas quais o item de projeto não precisa ser providenciado.

4.9.2 Projeto Estrutural
O projeto estrutural está fortemente relacionado com o sistema construtivo com o
emprego de fôrmas metálicas tipo túnel. Nele, as paredes que definem os vários ambientes
da habitação substituem as vigas e pilares das estruturas convencionais.
BONIN [et al.] (1993) concebem uma lista de verificação para projeto de estrutura
de concreto armado convencional que pode ser perfeitamente adaptada para o sistema
em escopo, como segue:
a) dados iniciais para a concepção da estrutura
• caracterização da estrutura para obra vertical composta por paredes
estruturais em concreto, moldadas em fôrmas em seus locais definitivos
na edificação, a partir da concepção arquitetônica básica;
• localização do empreendimento com a caracterização do ambiente onde
estará inserido quanto ao clima, agentes atmosféricos agressivos e
presença de vibrações e ruídos oriundos do entorno;
• vida útil desejada;
• tipo de uso da edificação para caracterização das cargas atuantes, ciclos
de carregamento e ações internas à edificação;
• caracterização dos ciclos de produção;
• prazo desejado para a desforma;
• características físico-mecânicas do solo;

Tabela 17 - Planilha de conferência do projeto de arquitetura
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Tabela 17 - Planilha de conferência do projeto de arquitetura (continuação)
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Tabela 17 - Planilha de conferência do projeto de arquitetura (continuação)
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b) variáveis envolvidas no projeto
• adaptabilidade da estrutura a mudanças de distribuição de ambientes
pré-programadas, que para o sistema em escopo apresenta algumas
limitações;
• deformações admissíveis;
• resistência à compressão mínima para a desforma;
• dimensões e suas tolerâncias;
• aspectos da manutenção preventiva quanto a prazos e metodologia;
c) informações que devem acompanhar o projeto
• tabela de aço caracterizando tipos, diâmetros e quantidades;
• tabela com volume de concreto;
• características do concreto contemplando: resistência característica, tipo
de cimento, diâmetro máximo do agregado graúdo, consumo máximo ou
mínimo de cimento, relação água/cimento em função da exposição e uso,
e módulo de elasticidade estático mínimo a 28 dias e na idade da
desforma;
• cobrimento da armadura;
• especificação de proteções de partes da estrutura sujeitas a ataques
químicos ou outras condições agressivas;
• indicadores de consumos da estrutura como: espessura média, área de
fôrma e peso do aço em relação ao volume de concreto, os quais devem
ser analisados com reservas já que, segundo LICHTENSTEIN e SOUZA
(1986), um ponto ótimo de consumos para a estrutura não significa
necessariamente em pontos ótimos para cada uma das partes
isoladamente;
• exigências ao acabamento superficial em concreto aparente;
• apresentação gráfica envolvendo: dimensões, cotas, rebaixos, diâmetros
e espaçamentos das armaduras, comprimento de ancoragem, tipo e
comprimento de emendas, diâmetro dos pinos de dobramento das
armaduras, consolos e dentes de apoio, localização de juntas de
concretagem, localização de juntas de dilatação e definição de sistemas
de vedação, aberturas de vãos na estrutura para a passagem de
tubulações,
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tubulações embutidas na estrutura, identificação dos elementos
estruturais, detalhes construtivos em escala apropriada, seqüência
construtiva.

Pelo fato das normas brasileiras não contemplarem especificidades para o cálculo
de estruturas para obras verticais compostas por paredes estruturais em concreto moldadas
em fôrmas em seus locais definitivos na edificação, podem ser utilizadas as determinações
do documento CSTB/DTU 23.1/85 que conta com indicações sobre a concepção de
paredes de concreto, nas diversas funções que devem cumprir em uma edificação, de
forma segura e durável. As funções das paredes consideradas neste documento são:
resistência e estabilidade mecânica para solicitações normais provenientes de cargas
aplicadas ou de deformações impostas por fenômenos térmicos, climáticos e de retração;
segurança em incêndio, sismo e outras solicitações previsíveis; estanqueidade à água de
chuva; contribuição à satisfação de necessidades higrotérmicas e acústicas; e aspectos
estéticos no interior ou exterior da edificação.
O domínio de aplicação desta norma é restrito às edificações cujas paredes
estruturais estejam limitadas às seguintes condições:
•

espessura “a”: 12 cm < a < 120 cm;

•

comprimento : c > 5a;

•

índice de esbeltez: λ < 80;

•

comprimento de flambagem: lf < 600 cm;

•

excentricidade inicial de execução “eac” inferior ao maior dos valores: 1 cm
ou lf/300;

•

as solicitações principais atuantes nas paredes são resultantes da ação de
forças agindo dentro do plano das mesmas, exceção feita às solicitações de
retração, de imperfeições localizadas, de vento e provenientes de gradientes,
sendo imposta a condição de que haja pelo menos três planos de
contraventamento não paralelos na edificação.

Em sua abordagem superficial para o assunto, se comparada com a da norma francesa,
a NBR 6118/80 define parede estrutural como a estrutura laminar plana vertical, apoiada de
modo contínuo em toda a sua base, com comprimento maior que cinco vezes a sua espessura.
Caso isso não venha a ser atendido, a peça estrutural deverá ser calculada
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como pilar. Além do que, a carga nela atuante deverá ser considerada sempre excêntrica
em relação ao plano médio da parede, e o valor da excentricidade será a soma da parcela
relativa à eventual excentricidade já prevista para a carga em projeto (com a
excentricidade resultante de imprecisão na execução variando de 1,5 cm a 2,5 cm, de
acordo com os cuidados da execução80) com a excentricidade correspondente ao efeito
de flexão em plano perpendicular à parede. Ainda, segundo a norma brasileira, a espessura
das paredes estruturais não deve ser inferior ao maior valor dentre 12 cm e 1/25 da
altura livre da parede.
Como no caso das estruturas de concreto armado convencionais, o cálculo das
paredes estruturais para este sistema construtivo é feito de acordo com as prescrições
da NBR 6118/80, onde a resistência do concreto à compressão deve ser calculada como
f cd = f ck/1,4, com patamar no diagrama tensão-deformação no nível 0,85.f cd. O cálculo
dos elementos da estrutura deve contemplar dimensionamentos à flexão, flexo-compressão
e aos esforços cortantes.
4.9.2.1 Condicionantes para as armaduras
Normalmente, pelo grande número de paredes estruturais existentes no pavimento
e pela significativa área destas paredes para a distribuição dos esforços nelas atuantes, o
cálculo estrutural traz como resultado reduzidas taxas de armadura para as paredes, quando
não, na própria não necessidade de armá-las. Observa-se que a norma francesa é
cuidadosa na fixação de armaduras mínimas para as paredes, além de outras prescrições
para o assunto, conforme segue:
•

as armaduras de paredes devem ser em barras ou telas soldadas de aço com
resistência à tração igual ou superior a 4000 kgf/cm2. No eventual emprego
de aço com resistência à tração (σt) inferior à prescrita, a sua seção deve ser
majorada segundo a relação 4000/σt;

•

as paredes devem receber armadura vertical de área mínima igual a 0,1% da
seção da parede, e armadura horizontal com área mínima igual a 50% da área
da armadura vertical;

•

80

para os vãos em paredes no interior da edificação:

Constata-se que há maior rigor na norma francesa na situação de uma parede com espessura igual ao seu valor
mínimo admissível de 12 cm, e com altura usual de 2,50 m, ao limitar em 0,8 cm o valor máximo tolerado para a
excentricidade “e2”.
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- vãos em paredes no interior da edificação devem ter uma armadura vertical mínima
de 0,85 cm 2 em cada um dos lados da abertura (“potelete”), colocadas passando pelo
menos 40 cm abaixo da superfície inferior da verga do vão (“lintel”) no pavimento
imediatamente abaixo do de sua localização, passando pela laje e também penetrando 40
cm na parede superior ao vão, no andar de cima; os lintéis devem ser armados de acordo
com o cálculo convencional;
- vãos em paredes no interior da edificação localizadas no último pavimento devem
ter armadura vertical mínima de 1,5 cm 2 em cada um dos lados da abertura; para os
lintéis a armadura horizontal mínima é de 1,5 cm2;
•

paredes na envoltória da edificação:

- na face voltada para o exterior da edificação, o cobrimento mínimo da armadura
deve ser de 3,0 cm 81;
- a distância vertical e horizontal entre barras de aço deve ser inferior a 25 cm82;
- cada metro de parede deve possuir armadura mínima vertical de 1,0 cm 2 e
horizontal de 0,5 cm2, prevalecendo sempre a prescrição anterior para armaduras mínimas
verticais e horizontais relacionada com percentuais da seção da parede;
- a parede deve estar engastada em toda a sua extensão, tanto na laje inferior quanto
na superior, com armadura mínima de 0,5 cm2/m;
- vãos devem ter uma armadura vertical mínima de 0,85 cm2 em cada um dos lados
abertura (“potelete”) em toda a altura do vão;
- os lintéis devem ter armadura horizontal mínima de 1,0 cm2;
- vãos em paredes na envoltória da edificação localizadas no último pavimento
devem ter armadura vertical mínima de 1,5 cm2 em cada um dos lados da abertura; para
os lintéis a armadura horizontal mínima é de 2,35 cm2.
A NBR 6118/80 prescreve em seu item 6.3.1.4, que a armadura principal de parede
paralela à direção da carga, quando a razão entre o comprimento e a espessura da seção da
parede for igual ou superior a 6, deverá ter seção transversal no mínimo igual a 0,4% da seção
da parede. Ainda, segundo a norma brasileira, caso a seção da parede seja aumentada em
relação à seção calculada, a porcentagem mínima para a armadura será referida apenas

81

Como se observa na tabela 33 deste trabalho, a NBR 6118, em fase de revisão, admite cobrimento de 20
mm em ambientes secos e de 30 mm em ambientes úmidos. A empresa referência utiliza cobrimento de 20
mm, indistintamente, pelo menos nas condições de exposição da edificação na região da Grande São Paulo.
82
Logicamente, há que se limitar também a distância mínima entre armaduras. A norma brasileira traz
prescrições para o assunto como será visto mais adiante.
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para a seção calculada, mas nunca inferior a 0,2% da seção real, com um mínimo de
0,1% em cada face da parede. Nas situações em que a razão entre comprimento e
espessura da parede situar-se entre 5 e 6, o valor mínimo será obtido pela interpolação
linear entre o caso anterior e o típico de cálculo de um pilar não cintado. Depreende-se
que essas prescrições estão relacionadas a “pilar-parede” inserido em estruturas
convencionais de concreto armado, o que justifica especificações tão conservadoras se
comparadas com as determinadas pela norma francesa. A empresa referência adota nessa
situação as já citadas proposições da norma francesa.
Como a norma francesa, a NBR 6118/80 preceitua que a armadura secundária,
normal à principal, deve ter seção transversal no mínimo igual a 50% da principal. Segundo
esta mesma norma, em seu item 6.3.2.4, o espaçamento das barras longitudinais não
poderá ser superior ao dobro da espessura da parede, nem a 30 cm, valor esse limitado
a no máximo 25 cm pela norma francesa, como já foi observado. Já o seu espaçamento
mínimo não pode ser inferior ao menor de quatro valores: 2 cm, o diâmetro da própria
barra, o diâmetro da luva de emenda, ou 1,2 vezes a dimensão máxima do agregado.
Nas situações onde no pavimento térreo existem ambientes cujas configurações
são significativamente diferentes das dos ambientes do pavimento tipo, caso típico nas
edificações da empresa referência que destina significativa área deste pavimento para
uso social (hall social, salão de jogos, salão de festas, etc.), são utilizados pilares e vigas
de transição. Nesse caso, e destacadamente pelo aspecto das armaduras de tais pilares,
a norma brasileira prescreve que em toda a extensão do pilar devem ser colocados estribos
cujo espaçamento não deve ser maior do que qualquer um dos seguintes valores: 30 cm,
a menor dimensão externa da seção da peça, 12Φ l, e 190 Φ t2/Φ l, onde, em se tratando
de aço CA 50 ou CA 60, Φ t e Φ l são, respectivamente, o diâmetro da barra do estribo
e da barra longitudinal da armadura do pilar.
Devem ser também verificadas as prescrições da norma quanto à flambagem das
barras e comprimentos mínimos de traspasse.
Uma situação não freqüente ao longo da altura da parede, devida à sua baixa taxa
de armadura, mas sujeita a verificação nas regiões de laje onde ocorre a transição entre
pavimentos, em função do traspasse das armaduras do arranque e de prosseguimento da
parede, é a prescrição da NBR 6118/80 em seu item 6.3.1.3, que limita em 6% a taxa
de armadura máxima de pilares não cintados, caso perfeitamente estendível às paredes
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armadas, inclusive no trecho de emenda por traspasse. Essa precaução visa facilitar o
lançamento do concreto no interior da fôrma e permitir o envolvimento total da armadura.
Aspectos relacionados com o cobrimento da armadura são abordados na seção
5.2.2.1 deste trabalho, referente à durabilidade da edificação.
O sistema construtivo em escopo emprega, predominantemente, telas de aço
eletrosoldadas, que a norma NBR 7481/1990 - Tela de aço soldada - Armadura para
concreto - define como armadura pré-fabricada, destinada a armar concreto, em forma
de rede ou malhas, constituída de fios de aço longitudinais e transversais, sobrepostos e
soldados em todos os pontos de contato por resistência elétrica (caldeamento).
O projeto estrutural deve conter informações sobre as telas, preferivelmente
padronizadas, contemplando: tipo de aço, designação da tela segundo a classificação
normalizada (Q - quadrada, T - transversal, L - longitudinal), áreas das seções longitudinais
e transversais em cm2 por unidade de dimensão linear, diâmetros dos fios longitudinais e
transversais em mm, espaçamento entre fios longitudinais e transversais em cm, massa
por unidade de área em kg/m 2, e largura e comprimento dos painéis de tela.
As telas são produzidas em aço CA 60 para componentes com bitolas de até 10
mm de diâmetro e CA 50B para bitolas de 10 mm a 12,5 mm, fornecidas em painéis ou
rolos, e com espaçamentos longitudinais e transversais de 5 a 30 cm.
São também empregadas na armadura da estrutura barras de aço do tipo CA 50A
e CA 60B, principalmente na confecção das armaduras dos lintéis e poteletes, embora já
possam ser encontradas no mercado treliças pré-montadas que em muito facilitam os
trabalhos em canteiro.
A título de ilustração e a partir da exposição de VARMO (1977), são expostos
alguns elementos do projeto de armadura de edificação cuja estrutura é executada com o
emprego de fôrma-túnel. A figura 60 consiste na planta de arquitetura da laje-tipo, a
figura 61 apresenta a planta de fôrma metálica tipo túnel desta laje, e as figuras 62, 63 e
64 trazem, respectivamente, a planta de armadura inferior da laje, a planta de armadura
superior da laje e a planta de armadura de uma parede transversal interna da edificação.
É também apresentada a tabela 18, que consiste na planilha para conferência e
avaliação de projeto estrutural, específica para estruturas em concreto armado com o
emprego de fôrma metálica tipo túnel.

Figura 61 - Planta de estrutura de andar-tipo de edificação (Fonte: VARMO/1977)

Figura 60 - Planta arquitetônica de andar-tipo de edificação (Fonte: VARMO/1977)
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Figura 62 - Planta de distribuição da armadura inferior da laje-tipo (Fonte: VARMO/1977)

Figura 63 - Planta de distribuição da armadura superior da laje-tipo (Fonte: VARMO/1977)
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Figura 64 - Planta de armadura de uma parede interna à edificação (Fonte: VARMO/1977)

Tabela 18 - Planilha de conferência de projeto estrutural
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Tabela 18 - Planilha de conferência de projeto estrutural (continuação)
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4.9.2.2 Condicionantes para o concreto
Segundo a classificação da agressividade do ambiente, é prescrito o tipo de concreto
a se empregar pelo aspecto de sua durabilidade, e são também classificados os concretos
diante do risco de corrosão da armadura, que implicam na fixação da resistência
característica do concreto a ser empregado, seu fator água/cimento máximo e o teor das
adições recomendadas para o cimento Portland. Esses aspectos são melhor abordados
na seção 5.2.2.1 deste trabalho, referente à durabilidade da edificação.
De acordo com o documento CSTB/DTU 23.1/85, a composição do concreto deve
ser estabelecida em função da satisfação das prescrições relativas à resistência mecânica,
levando em conta a sua boa compacidade e baixa fissuração. A dosagem do cimento
para as paredes exteriores não pode ser inferior a 300 kg/m 3 em condições normais de
exposição ou protegidas por revestimento, ou a 350 kg/m3 em condições de exposição à
atmosfera salina.
O abatimento do concreto, a fim de que seja possível o seu lançamento e
adensamento no interior das fôrmas, deve estar entre 8 e 16 cm.
4.9.2.3 Projeto estrutural do sistema construtivo da empresa referência
Para o caso do sistema construtivo utilizado pela empresa referência nas estruturas
do tipo PP2D ou PP3D, o projeto estrutural contempla paredes com 15 cm de espessura
no pavimento térreo e 12,0 cm de espessura nos pavimentos-tipo, pé-direito de 252 cm
e lajes em concreto armado com 8,0 cm de espessura. O edifício, em planta, é simétrico
e o seu núcleo de rigidez é composto de caixas de escada e de elevadores situadas na
sua região central.
A escada é executada com elementos pré-moldados de concreto armado que se apoiam
no seu núcleo central, executado com alvenaria armada ou com duto de aço, e em concreto
armado no perímetro da caixa da escadaria. São também pré-moldadas as soleiras que
guarnecem as bordas das lajes dos terraços.
O sucesso do emprego do sistema construtivo com o uso de fôrmas tipo túnel depende
da rapidez na execução da estrutura de concreto armado que, por sua vez, está fortemente
relacionado com a possibilidade de desforma a partir de 12 horas do término do lançamento
do concreto no ciclo anterior. Especificamente, para a situação do sistema construtivo
empregado pela empresa referência, o projeto estrutural prescreve o emprego de concreto
com resistência característica de 25 MPa, tanto pela resistência aos esforços atuantes na
estrutura como por propiciar a obtenção de uma resistência à compressão a 12
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horas igual ou superior à resistência mínima para a desforma, fixada em projeto em 3,26
MPa. Demonstrou-se satisfatório o valor de 14 + 2 cm para o abatimento do concreto
em função das características geométricas da fôrma empregada e da densidade das
armaduras das paredes.
O módulo de elasticidade do concreto empregado é de 32 GPa e as armaduras são
constituídas predominantemente de telas de aço CA 60 soldadas com cobrimento de 2,0
cm.
4.9.3 Projeto de Fôrmas
O projeto da fôrma metálica tipo túnel extrapola a mera abordagem da execução da
fôrma; sua concepção está intimamente ligada à concepção da própria edificação, o que
favorece a maior interação desse tipo de projeto com os demais, indo além da característica
típica dos projetos em empreendimentos convencionais, diagnosticada por LICHTENSTEIN
e SOUZA (1986) como de centralização na otimização do cálculo estrutural e no
aperfeiçoamento dos procedimentos para dosagem e fabricação do concreto.
Desde o projeto da fôrma devem ser consideradas as exigências enunciadas por
FAJERZTJAN (1986) de que um sistema de fôrma deve atender à: qualidade, segurança e
economia. A qualidade da fôrma diz respeito à sua capacidade de resistir aos esforços
provenientes do seu peso próprio, do peso do concreto, do peso do aço e dos esforços
introduzidos pelos operários e equipamentos envolvidos na sua montagem, além da sua rigidez
às deformações e à estanqueidade aos finos do concreto; a segurança da fôrma está relacionada
com o sistema propriamente dito e com os operários; e a economia da fôrma diz respeito à sua
máxima reutilização sem danos aos seus elementos e componentes.
Segundo o documento CSTB/DTU 23.1/85, a escolha do tipo de fôrma a ser empregada
na execução de estruturas deve levar em conta as características da obra, o meio de concretagem
disponível no canteiro e o número de reutilizações. A fôrma deve apresentar rigidez suficiente
para resistir, sem abatimentos e deformações nocivas, às cargas atuantes e esforços de toda a
natureza durante a sua utilização, notadamente os de lançamento e pressão do concreto. As
verificações de cálculo da fôrma levam em consideração a massa específica do concreto de
2.400 kg/m3 e a pressão hidrostática limitada a 6,0 tf/m2 pela vibração do concreto, além das
considerações das questões da segurança do trabalho e de manutenção da fôrma entre
concretagens.
A fôrma deve ser projetada de maneira a limitar a perda da pasta de cimento a fim
de que não sejam comprometidas as qualidades mecânicas do concreto e a própria
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estanqueidade e aspecto da parede, o que pode ser favorecido com o emprego de fitas
adesivas ou materiais compressíveis fixados nas juntas entre os componentes da fôrma.
A marcha de cálculo dos componentes da fôrma metálica, que consistem
principalmente de painéis em chapa de aço 83 reforçados por nervuras em chapa de aço
dobrada, que lhes conferem uma maior rigidez e limitação de flechas, compreende a
verificação da tensão de flexão e da flecha máxima admissível dos componentes. Devem
ser também dimensionados os tirantes quanto às tensões de tração solicitantes, os pontais
e diagonais quanto à compressão e flambagem e as soldas, normalmente, do tipo MIG.
Complementarmente, segundo FAJERZTAJN (1986), há que se contemplar em um
projeto de fôrmas abordagens relativas às interfaces com outros projetos, especificações
dos materiais de composição da fôrma, especificações de fabricação dos elementos,
especificações de montagem e desmontagem do sistema, definição do ciclo de trabalho,
além de quantificações, de forma a não se permitir um caráter empírico de tratamento do
assunto, provocador de superdimensionamento ou subdimensionamento da fôrma, de
elevação de custos e de falhas na racionalização do processo executivo.
Na tabela 19 é apresentada a planilha utilizada pela empresa referência tanto para
a conferência do projeto de fôrmas metálicas tipo túnel como para verificações em
protótipo da estrutura. Por se tratar de sistema construtivo a ser empregado em larga
escala, justifica-se plenamente a execução de protótipo da unidade tipo a ser executada.
4.9.4 Projeto de Fundações
O sistema construtivo com fôrmas metálicas tipo túnel permite um partido estrutural
onde as cargas nas fundações são bem distribuídas, devido à grande quantidade de
paredes estruturais. Em geral, os procedimentos para a elaboração do projeto de
fundações no presente caso pouco diferem dos adotados em obras convencionais.
4.9.5 Projeto de Instalações Elétricas
O projeto de instalações elétricas, quando do emprego do sistema construtivo com
fôrma-túnel, é bastante similar ao das obras convencionais, a menos do fato de que as
distribuições elétricas incorporadas nas paredes deverão estar compatíveis com o projeto
estrutural para que não haja o enfraquecimento destas paredes.

83

A espessura da chapa dos painéis varia de 1/8" a 3/16", conforme os critérios de dimensionamento e a
característica da estrutura.

Tabela 19 - Planilha de verificações em projetos e protótipos de fôrmas metálicas
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4.9.6 Projeto de Instalações Hidráulicas
Como no caso das instalações elétricas, os nichos para a instalação das tubulações
hidráulicas não poderão provocar o enfraquecimento das paredes e devem estar previstos no
projeto da estrutura. Destaca-se o item 6.2.2 da NBR 6118/80 que, nas situações de
canalizações embutidas em peças de concreto cuja temperatura do fluido se afaste de mais de
15oC da temperatura ambiente, caso típico das instalações de água quente, prescreve o emprego
de isolante térmico envolvendo-as.

4.9.7 Coordenação de Projetos
A coordenação de projetos visa promover a coesão dos vários projetistas envolvidos
num empreendimento, evitando-se ambigüidades e riscos de má interpretação e favorecendo a
coerência entre os projetos. Depreende-se de GRAZIANO (1995) que a coordenação de
projetos possibilita a interlocução organizada entre os projetistas, possibilitando que
desempenhem um papel participativo em todo o processo, que haja a fixação de diretrizes
comuns aos vários projetos com instruções e informações bem definidas e sem pressupostos,
e que haja a superação de conflitos, o cumprimento de prazos por todos os envolvidos e a
criação de ferramentas para a avaliação de desempenho dos projetistas.

Como pôde-se observar na abordagem do sistema construtivo com o emprego de fôrmas
metálicas tipo túnel feita neste capítulo, a racionalização das atividades de produção e a
organização da empresa no trato do planejamento do empreendimento e de todas as atividades
nele envolvidas, que se iniciam desde a concepção do produto, são características,
respectivamente, oferecidas e exigidas pelo sistema construtivo das quais muito depende o
sucesso do seu emprego.

O próximo capítulo deste trabalho é dedicado ao desempenho e à avaliação de
desempenho de edificações. Nele são expressos conceitos sobre o assunto, apresentados os
requisitos e os critérios usuais nas avaliações, além da exposição e da análise de resultados
das avaliações de desempenho realizadas pela empresa referência, por intermédio do IPT,
para o seu sistema construtivo com o emprego de fôrmas metálicas.
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5 DESEMPENHO DA EDIFICAÇÃO
A habitação, durante a sua vida útil, está sujeita a efeitos provocados pela ação de
agentes existentes no ambiente onde ela está inserida e provenientes da própria ação do seu
usuário. O desempenho da edificação está relacionado com a sua capacidade de continuar
cumprindo satisfatoriamente as funções para a qual foi concebida, após ou durante a ação
desses agentes; em assim sendo, desempenho de uma edificação é o seu comportamento em
utilização, definição essa do Conseil International du Batiment (CIB), apresentada por SOUZA
(1988), que também relaciona os agentes atuantes na edificação, conforme o prescrito pela
ISO - DP 6241/8484, que podem ter origem no seu exterior ou interior, podem ser provenientes
da atmosfera, do solo, da ocupação ou da concepção da edificação, e podem ser classificáveis
segundo sua natureza em mecânicos, eletromagnéticos, térmicos, químicos e biológicos.
Observa-se na prática que há a atuação concomitante de vários agentes que podem produzir
um efeito maior do que a soma de suas atuações individuais.

5.1 Avaliação de Desempenho
Para FLAUZINO (1988), o desempenho caracteriza o fato de que um produto deve
apresentar certas propriedades que o capacitem a cumprir sua função quando sujeito a certas
influências durante a sua vida útil. Ele é traduzido de forma objetiva por requisitos ou condições
qualitativas de desempenho, fruto da destinação do edifício e das exigências do usuário, e por
critérios ou condições quantitativas de desempenho, ou seja, os critérios de desempenho são
os quantificadores dos requisitos de desempenho. Assim, a verificação do desempenho é
entendida como a verificação se um determinado produto, entendido como um sistema
construtivo, um elemento ou um componente inovador, atende aos requisitos e critérios de
desempenho para ele fixados, por meio do emprego de métodos uniformizados de avaliação,
que traduzem as exigências para as regras da qualidade a serem atendidas pelo produto.
MITIDIERI FILHO (1998) esclarece que no Brasil, onde os códigos de edificação são
omissos na definição de parâmetros de desempenho, as normas são prescritivas e não abrangem
condições gerais e específicas a serem atendidas, com as empresas construtoras calcando
suas decisões baseadas no empirismo e mesmo em parâmetros não técnicos, com uma tendência
de se adotar o tradicional como referência e, por comparação, julgar as
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soluções inovadoras. Observa, ainda, que a avaliação de desempenho surge, em oposição
ao empirismo até então vigente como uma forma mais precisa de caracterização do que
deve ser atendido pela edificação e suas partes e quais métodos devem ser empregados
na sua avaliação.
De acordo com FARHI (1996), somente após os anos 60, com a institucionalização
do conceito de desempenho, é que se tornou possível a avaliação de desempenho. O
interesse da comunidade internacional por esta área do conhecimento ficou evidenciado
a partir de dois eventos marcantes: a criação da Comissão W60 do CIB - The Performance
Concept in Building, no ano de 1970, e a realização do 1o Simpósio Internacional sobre
a Aplicação do Conceito de Desempenho na Indústria da Construção, na Philadelphia,
no ano de 1972.
MITIDIERI FILHO e SOUZA (1988) destacam que no Brasil o trabalho precursor
de avaliação de desempenho foi desenvolvido pelo IPT para o BNH entre os anos de
1978 e 1981: “Formulação de critérios para a avaliação de desempenho de habitações”,
cujo objetivo foi o de fixar diretrizes para a avaliação de habitações térreas unifamiliares
pelo estabelecimento de requisitos e critérios de desempenho, além dos seus métodos de
avaliação nas situações de emprego de novos sistemas construtivos, com base nos
conceitos desenvolvidos pela Comissão W60 do CIB e com a participação dos
pesquisadores do IPT: Antonio Fernando Berto, João Gualberto de Azevedo Báring, Ary
Rodrigo Perez, Márcia Peinado Alucci, Ercio Thomaz, Cláudio Vicente Mitidieri Filho,
Roberto de Souza e Wanderley Dias Flauzino.
Esse trabalho foi atualizado no ano de 1995 pela Divisão de Engenharia Civil do
próprio IPT com o apoio financeiro da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP),
tendo sido divulgado em 1998 na publicação “Critérios mínimos de desempenho para
habitações térreas de interesse social”, componente da estruturação do PBQP-H, do
Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), a cargo da Secretaria de Política Urbana
(Sepurb) 85 . Trata-se de um trabalho em que se promove, de forma precursora, o
estabelecimento de referências para o julgamento da aptidão ao uso 86 de processos e
sistemas construtivos com uma abrangência a nível nacional.
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Atualmente, a Sepurb é vinculada à SEDU - Secretaria de Governo de Desenvolvimento Urbano.
Aptidão ao uso é a comprovação de que o produto atende às regras de qualidade independentemente de sua
natureza, forma ou procedência.
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Em seu estágio embrionário, os critérios de avaliação de desempenho embasavam-se
em avaliações empíricas e aproximações por analogia baseadas no exame de resultados
inicialmente disponíveis. Progressivamente, foram introduzidas técnicas com o emprego de
métodos experimentais e de cálculos, que continuam nos dias de hoje em franca evolução.
Nas avaliações de desempenho, destacam-se as verificações em modelos de escala
reduzida, em protótipos, na própria edificação construída e preferivelmente habitada, ou em
seus componentes e elementos, segundo os métodos descritos por SOUZA (1988): a) medidas
de propriedades físicas definidas e mensuráveis (caracterização do produto), como no caso
da condutância térmica, transmissão sonora, resistência ao fogo e resistência mecânica; b)
ensaios e medidas onde se reproduz as condições de exposição de maneira simplificada e
padronizada (caracterização do desempenho), como no caso de envelhecimento acelerado,
estanqueidade e simulação de choques; c) estimativa de desempenho a partir de cálculos com
base em um modelo teórico matemático ou físico-matemático que simule o comportamento do
edifício, como no caso de comportamento higrotérmico, tempo de fuga dos usuários na situação
de incêndio e nível de segurança de uma estrutura sob a ação de esforços, cálculos esses
bastante facilitados com o emprego de meios computacionais; e d) análise de projeto. Conforme
HACHICH e AGOPYAN (1995) e MITIDIERI FILHO (1998), pode-se complementar esta
gama de procedimentos com o julgamento técnico de especialistas embasados em experiências
similares anteriormente vivenciadas ou na análise de projetos e protótipos.
Para tanto, devem ser garantidas a uniformidade e reprodutibilidade dos métodos de
ensaios que, como os modelos teóricos, devem ser fieis às situações de exposição encontradas
na prática.
A avaliação de desempenho de materiais e sistemas construtivos é determinante para as
suas aprovações técnicas, possibilitando também a emissão de normas técnicas de desempenho.
Segundo a Comissão W60 do CIB87, a avaliação de desempenho consiste em prever o
comportamento potencial do edifício, seus elementos e instalações, quando submetidos a
condições normais de exposição, e avaliar se tal comportamento satisfaz às exigências do
usuário.
Complementa MITIDIERI FILHO (1998) que a base técnica para a verificação da aptidão
ao uso de produtos inovadores é encontrada na avaliação do desempenho provável
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apud MITIDIERI FILHO e SOUZA (1988)
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do produto, seja ele um componente, elemento ou sistema construtivo. As exigências do usuário
são as necessidades que devem ser satisfeitas pelo edifício a fim de que ele cumpra sua função,
que devem ser interpretadas e explicitadas como parâmetros mensuráveis. A partir da definição
do uso do edifício e da identificação das condições de exposição a que estará submetido
decorrem as exigências do usuário a serem satisfeitas, a fim de que o edifício cumpra a sua
função. Das exigências do usuário sucedem os critérios e requisitos de desempenho a serem
atendidos, e dos critérios originam-se os métodos de avaliação a serem adotados.
SOUZA (1988) relaciona as 14 exigências prescritas pela ISO-DP 624188 a serem
atendidas nas avaliações de desempenho:
•

exigências de segurança estrutural: estabilidade e resistência mecânica;

•

exigências de segurança ao fogo: limitações do risco de início e propagação de um
incêndio; segurança dos usuários;

•

exigências de segurança à utilização: segurança dos usuários e segurança às
intrusões;

•

exigências de estanqueidade: estanqueidade aos gases, aos líquidos e aos sólidos;

•

exigências de conforto higrotérmico: temperatura e umidade do ar e das paredes
(pelo aspecto da condensação);

•

exigências atmosféricas: pureza do ar e limitação de odores;

•

exigências de conforto visual: aclaramento, aspectos dos espaços e das paredes,
vista para o exterior;

•

exigências de conforto acústico: isolação acústica a níveis de ruído;

•

exigências de conforto tátil: eletricidade estática, rugosidade, umidade, temperatura
da superfície;

•

exigências de conforto antropodinâmico: acelerações, vibrações e esforços de
manobras;

•

exigências de higiene: cuidados corporais, abastecimento de água, eliminação de
matérias usadas;

•

exigências de adaptação à utilização: número, dimensões, geometria e relações de
espaços e de equipamentos necessários;

•
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exigências de durabilidade: conservação do desempenho ao longo do tempo;

Guidance of preparation of performance standards in building - Draft proposal - 1979.
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•

exigências de economia: custo inicial e custos de manutenção e reposição
durante o uso.

Como observa MITIDIERI FILHO (1998), tais exigências envolvem aspectos
fisiológicos, psicológicos, sociológicos e econômicos relacionados à segurança, saúde,
conforto e satisfação econômica do usuário, essa última fortemente influenciada pela
durabilidade do edifício, ou seja, a capacidade que ele tem de conservar o seu desempenho
ao longo do tempo, além do dispêndio para a operação e manutenção do edifício.
A partir destas exigências listadas, foram selecionadas pelo IPT seis delas, tidas
como fundamentais para a situação brasileira para as aprovações técnicas de sistemas
construtivos, são elas: segurança estrutural, segurança ao fogo, estanqueidade, conforto
térmico, conforto acústico e durabilidade, que serão analisadas nas subseqüentes seções
deste trabalho, com base nas avaliações de desempenho do sistema construtivo utilizado
pela empresa referência.

5.2 Avaliação de Desempenho do Sistema Construtivo com o
Emprego de Fôrmas Metálicas Tipo Túnel Utilizado pela Empresa
Referência
A empresa referência realizou nos anos de 1994 e 1995, por intermédio do IPT,
uma série de avaliações de desempenho de seu sistema construtivo 89. Estas avaliações
foram feitas com base em requisitos e critérios de desempenho desenvolvidos pelo próprio
IPT ou constantes da normalização brasileira, tomando como referência a documentação
fornecida pela construtora, visitas a edifícios em construção com o emprego do sistema,
os resultados dos ensaios realizados, tanto em obra como em laboratório, e a análise de
projetos executivos e as suas memórias de cálculo. A seguir são apresentadas as avaliações
realizadas, os principais resultados obtidos, conclusões e comentários pertinentes.
A edificação erigida pela empresa referência, submetida às avaliações de
desempenho, possui as seguintes características:
a) Edifício de apartamentos com pavimento térreo, treze andares tipo e ático com casa
de máquinas de elevadores, barrilete e reservatório superior de água, compreendendo
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A relação dos ensaios de avaliação realizados consta do Catálogo de Processos e Sistemas Construtivos para
Habitações (ZENHA [et al.] - 1998), elaborado pelo IPT com a colaboração da FINEP.
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um conjunto de 52 apartamentos com sala, dois dormitórios, banheiro, cozinha e área de
serviço (PP2D).
O edifício é simétrico em planta e com núcleo de rigidez composto de caixas de escada
e de elevadores na sua região central. A planta de arquitetura do apartamento-tipo deste edifício
é a apresentada na figura 1.
As paredes da edificação são, em quase sua totalidade, estruturais e moldadas
simultaneamente com as lajes dos pavimentos com concreto de resistência característica de
22,5 MPa, com a seguinte composição por unidade de volume de materiais secos: cimento CP
II E 3290: 380 kg; areia: 759 kg; brita no 1: 678 kg; brita no 2: 291 kg; água: 210 litros; e com
a adição de fibras de polipropileno no concreto lançado em alguns pavimentos: 1 kg,
especificação AT 30 mm.
b) Paredes estruturais
b.1) pavimento térreo
• espessura das paredes de 150 mm;
• pé-direito de 2530 mm
• armadura em tela de aço soldada (CA 60) e barras de aço convencionais
(CA 50) em reforços;
• concreto convencional;
b.2) primeiro ao quarto andar e décimo terceiro andar
• espessura das paredes de 120 mm;
• pé-direito de 2530 mm;
• armadura em tela de aço soldada (CA 60) e barras de aço convencionais
(CA 50) em reforços;
• concreto convencional;
b.3) demais andares
• espessura das paredes de 120 mm;
• pé-direito de 2530 mm;
• armadura em tela de aço soldada somente nas paredes externas, com algumas
paredes internas apenas com reforços localizados;
• barras de aço convencionais em reforços;
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Cimento Portland composto com adição de escória granulada de alto forno. NBR 11578 - Cimento Portland
composto - Especificação.
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• concreto com a adição de fibras de polipropileno;
b.4) parapeito da área de serviço
• espessura de 120 mm;
• altura de 1285 mm;
• em concreto com a adição de fibras de polipropileno;
• ligação com as paredes laterais e com a laje proporcionada apenas pela
aderência do concreto às superfícies apicoadas desses elementos;
b.5) laje com espessura de 8,0 cm.
c) Revestimentos
• nas paredes internas, em áreas secas, em gesso com espessura média
de 5 mm , aplicado sobre “boiaca” de cimento e resina PVA
(“Rhodopás”) por meio de rolo tipo “lã-de-carneiro”;
• nas paredes internas, em áreas molháveis, em azulejo assentado
diretamente sobre a superfície de concreto por meio de argamassa
industrializada do tipo cimento-colante, aplicada com desempenadeira
denteada;
• nas paredes externas, com argamassa industrializada colorida e de única
demão, espessura média de 4 mm, aplicada sobre chapisco de cimento,
areia e adesivo acrílico, este último executado logo após a desforma da
parede;
• nos pisos laváveis, com cerâmica assentada por meio de argamassa
industrializada do tipo cimento-colante, aplicada com desempenadeira
denteada.

5.2.1 Avaliação de Desempenho Estrutural
A avaliação quanto à segurança estrutural visa a verificação dos requisitos e critérios
de desempenho necessários para que a habitação e seus elementos ou componentes,
quando sujeitos a ações que geram esforços mecânicos, não atinjam: a) o estado-limite
último: correspondente à ruína do elemento ou parte dele, seja por ruptura, deformação
excessiva ou perda de estabilidade; b) estado-limite de utilização: quando o elemento ou
parte dele deixa de satisfazer às condições previstas para a sua utilização ou tem sua durabilidade
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comprometida, seja por fissuração excessiva ou por deformação que ultrapassem limites
aceitáveis.
Observa-se que permeia a avaliação de desempenho estrutural considerações afetas
à resistência mecânica, à estabilidade e às deformações.
A tabela 20 apresenta os fatores a considerar para os requisitos de desempenho
estrutural, segundo MITIDIERI FILHO (1998), de acordo com a modalidade do estado
limite.
Tabela 20 - Fatores a considerar para os requisitos de desempenho estrutural

Esse autor introduz também os conceitos de critérios essenciais e classificatórios. Os
critérios essenciais ou eliminatórios são aqueles que, quando não atendidos, implicam na
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não aceitação da estrutura ou de seu elemento ou componente, a menos que sejam adotas
soluções de contorno para o problema. Normalmente, neles estão envolvidos o estado
limite último para a estabilidade e resistência estrutural, deformações e fissurações. Os
critérios classificatórios são aqueles que, quando não atendidos, implicam na ocorrência
da não satisfação de condições previstas para a utilização da estrutura, ou de seu elemento
ou componente, podendo ser comprometida a sua durabilidade. Normalmente, como
percebe-se pela sua própria definição, dizem respeito ao estado limite de utilização.
Segundo MITIDIERI FILHO e THOMAZ (1998), sob ação das cargas permanentes
e acidentais (sobrecargas de utilização, ações de vento e de temperatura, etc.), deverá
ser demonstrada a devida resistência e estabilidade da edificação, considerando-se os
apropriados coeficientes de majoração das ações e a resistência característica de seus
componentes, que é aquela que, com pelo menos 95% de probabilidade (ou de nível de
confiança), será suplantada pela resistência efetiva do componente utilizado. Ainda,
segundo esses autores, sob ação das mesmas cargas permanentes e acidentais, deverá
ser comprovada a limitação das deformações e dos estados de fissuração, tanto da
estrutura como dos demais elementos da construção a ela acoplados, além do que, devese considerar no cálculo das cargas verticais transmitidas às paredes com função estrutural,
como é o caso do sistema construtivo em escopo, uma excentricidade acidental e ac = b/
6, no qual b é a espessura da parede.
A avaliação de desempenho estrutural para o sistema construtivo da empresa
referência, realizada a partir de ensaios laboratoriais, ensaios em obra e de análise das
diretrizes do projeto estrutural e da sua memória de cálculo, teve embasamento em normas
técnicas da ABNT e em procedimentos do próprio IPT, e apresentaram os resultados
que seguem.
5.2.1.1 Análise das diretrizes do projeto estrutural e da sua memória de
cálculo
Por não existirem normas específicas no Brasil para o cálculo de estruturas
monolíticas de edifícios com paredes estruturais e com o emprego de telas, foram seguidas
as recomendações do Document Technique Unifié no 23.1 “Travaux de parois et murs en
béton banché - Regles de calcul” do CSTB.
As diretrizes básicas do projeto prescreviam:
a) cargas acidentais:

. 1,47 kN/m 2 em quartos, sala, banheiro e corredor;
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. 1,96 kN/m 2 em cozinha e área de serviço;
. 2,94 kN/m 2 em escada e hall de elevador;
b) lajes calculadas como simplesmente apoiadas como hipótese conservadora para
os momentos positivos;
c) momentos negativos nas lajes de periferia absorvidos por armadura de borda,
com reforços localizados nas regiões com bordas livres;
d) armaduras das lajes, de espessura 8,0 cm, com telas soldadas;
e) paredes e pilares do pavimento térreo com espessura de 150 mm, em concreto
convencional e com armaduras em tela de aço soldada (CA 60) e barras
convencionais (CA 50) em reforços, com taxa mínima de 0,2%;
f) paredes e pilares do primeiro ao quarto andar e no décimo terceiro andar com
espessura de 120 mm, em concreto convencional, respectivamente armadas com
telas soldadas de 1,59 cm 2/m e 0,92 cm 2/m. Nos demais andares, armadura em
tela de aço somente nas paredes externas, com algumas paredes internas apenas
com reforços localizados e emprego de concreto com adição de fibras de
polipropileno (1 kg/m3, especificação AT 30 mm).
As análises compreenderam: determinação do comprimento de flambagem,
determinação das tensões admissíveis de compressão, determinação das armaduras,
determinação das tensões atuantes sobre as paredes produzidas por cargas verticais e
horizontais, pressão dinâmica do vento e força de arrasto, considerações sobre a rigidez
da parede e a rigidez total da edificação, e avaliação da estabilidade lateral considerando
o contraventamento da edificação.
As análises feitas indicaram a conveniência do emprego da taxa de armadura mínima
para as paredes, mesmo que elas apresentem cálculo de armadura desprezível, já que
existem ações não tratadas objetivamente pelo cálculo estrutural e que são consideradas
apenas globalmente pelos coeficientes de segurança. Foram recomendados os ditames
da norma francesa para o assunto, que prescrevem taxa mínima de armadura vertical em
parede de 0,1%, e de 0,05% para a armadura horizontal.

Tais verificações analíticas, complementadas com a recomendação do parágrafo
anterior sobre a armadura mínima em paredes, resultaram na conclusão de que é adequado
o projeto estrutural da edificação examinado.
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5.2.1.2 Características mecânicas do concreto
Foram realizados ensaios em laboratório para a determinação das características
mecânicas do concreto quanto à resistência à compressão e ao módulo de elasticidade, a
partir da coleta de amostras do concreto empregado na obra ou da execução de corposde-prova com concreto com mesma dosagem daquele. As amostras tiveram as seguintes
naturezas, composições e destinações para ensaio: doze corpos-de-prova cilíndricos,
com 15 cm x 30 cm, submetidos a ensaio de compressão simples; três paredes estruturais
não armadas, com dimensões de 12 cm x 120 cm x 260 cm, submetidas a ensaio de
compressão não axial 91; e seis segmentos de paredes estruturais não armadas, com
dimensões de 12 cm x 60 cm x 60 cm, submetidas a ensaios de compressão axial e de
determinação do módulo de elasticidade.
Todos os ensaios foram feitos com concreto com a adição de fibras de polipropileno
(1 kg/m 3) após 28 dias da moldagem das paredes e seus segmentos, e após 7, 35 e 38
dias da moldagem dos corpos-de-prova cilíndricos. Foram utilizados nos ensaios os
seguintes equipamentos: prensa com capacidade de 4000 kN, macacos hidráulicos com
capacidade individual de 294 kN, e extensômetros e defletômetros para a medição de
deslocamentos horizontais e encurtamentos92.
Os resultados obtidos nestes ensaios foram:
•

resistência à compressão do concreto com a adição de fibras de polipropileno
determinada em cilindros93
- média aos 7 dias: 18,2 MPa
- média aos 35 dias: 26,4 MPa
- média aos 38 dias: 26,0 MPa

•

resistência à compressão simples de segmentos de paredes (12 cm x 60 cm x
60 cm) em concreto com a adição de fibras de polipropileno
- menor valor registrado para a tensão de ruptura: 16,46 MPa
- maior valor registrado para a tensão de ruptura: 18,61 MPa

91

Excentricidade do carregamento de valor igual a 1/6 da espessura da parede, ou seja, 20 mm.
Os ensaios das paredes e seus segmentos foram feitos de acordo com a norma NBR 8949/85 - Paredes de
alvenaria estrutural - Ensaio à compressão simples.
93
A resistência característica do concreto é de 22,5 MPa.
92
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- intervalo dos valores das deformações específicas medidas antes da
ruptura: 2110.10 -6 < ε < 7905.10 -6
O modo de ruptura dos segmentos de paredes não foi frágil e ocorreu após o
surgimento de algumas fissuras verticais. Não houve a desagregação total dos corposde-prova.
•

módulo de elasticidade de segmentos de paredes (12 cm x 60 cm x 60 cm)
em concreto com a adição de fibras de polipropileno
- aos 35 dias de idade: E = 9,1 GPa
- aos 38 dias de idade: E = 10,7 GPa
- aos 39 dias de idade: E = 14,9 GPa
- aos 40 dias de idade: E = 14,1 GPa

A determinação do módulo de elasticidade do concreto aplicado em paredes oferece
resultados cuja análise é muito limitada, pois as normas utilizam-se apenas dos valores
provenientes de ensaios em cilindros de concreto. Registra-se que os ensaios para a
determinação do módulo de elasticidade a partir de segmentos de paredes resultam em
valores cerca de 50 % inferiores aos obtidos nos ensaios em cilindros, como se verá
mais adiante.
•

resistência à compressão não axial de paredes (12 cm x 120 cm x 260 cm)
em concreto com a adição de fibras de polipropileno
- menor valor registrado para a carga de ruptura: 420,3 kN
- maior valor registrado para a carga de ruptura: 467,0 kN
- intervalo dos valores das deformações específicas de encurtamento
medidas antes da ruptura: 450.10 -6 < ε < 640.10 -6
- intervalo dos valores das deformações específicas de alongamento
medidas antes da ruptura: 210.10 -6 < ε < 580.10 -6
- intervalo dos valores dos deslocamentos verticais médios
(encurtamentos) medidos antes da ruptura: 87,5.10 -2 mm < dm <
164,5.10 -2 mm
- intervalo dos valores dos deslocamentos horizontais no eixo das paredes
medidos antes da ruptura: 149.10 -1 mm < d m < 266.10 -1 mm

O modo de ruptura das paredes foi frágil, ou seja, não foram registradas fissuras
antes da ruptura. A ruptura se deu na metade da altura da parede.
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Complementarmente, foram moldados novos corpos-de-prova cilíndricos de concreto coletado
na obra com e sem a adição de fibras de polipropileno. As características mecânicas do concreto
avaliadas foram: resistência à compressão, resistência à tração e módulo de elasticidade. Os resultados
obtidos são apresentados nas tabelas 21, 22 e 23.

Tabela 21 - Resistência à compressão do concreto utilizado em obra da empresa referência

A resistência característica especificada para o concreto com ou sem fibras de polipropileno
é de 22,5 MPa.

Tabela 22 - Resistência à tração do concreto utilizado em obra da empresa referência
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Tabela 23 - Módulos de elasticidade (tipo III)94 e respectivas tensões de ruptura

As avaliações das características mecânicas do concreto, considerado isoladamente ou em
suas aplicações na edificação, resultaram nas seguintes conclusões:
•

a resistência do concreto à compressão, independente da adição ou não das fibras de
polipropileno, atendeu à especificação do projeto cujo valor é de 22,5 MPa;

•

o ensaio de compressão simples de segmentos de paredes em concreto com a adição
de fibras de polipropileno indicou que a tensão média correspondente ao limite elástico95
é de cerca de 5,5 MPa, o equivalente a 31% da tensão de ruptura média dos seis
corpos-de-prova ensaiados. Isso explica porque a ruptura deu-se após a ocorrência
de fissuras e não foi do tipo classificado como frágil.

•

o ensaio de compressão não axial de paredes em concreto com a adição de fibras de
polipropileno indicou que a carga que corresponde ao limite elástico das paredes na
metade das suas alturas é de 233,5 kN, que corresponde a 53% da carga de ruptura
média das três paredes ensaiadas. Daí a ruptura frágil das paredes. Isso demonstra os
efeitos produzidos pela aplicação de uma carga excêntrica no corpo-de-prova, para o
caso, de valor igual a 1/6 da espessura da parede (2 cm), não bastasse a diferença de
comportamento já esperada para esse

94

Segundo TANGO e TARRAN (1983), o plano de carga tipo III destina-se à determinação do módulo de
elasticidade secante do concreto, útil nas situações onde há interesse em conhecer a deformação da estrutura
em seu primeiro carregamento, ou onde a carga permanente prevalece, levando-se em conta a deformação
imediata sem efeito da fluência ou deformação lenta. É o mais indicado nas obras correntes de edifícios
habitacionais.
95
O limite elástico é o ponto a partir do qual o comportamento das curvas cargas x deslocamentos horizontais,
cargas x deslocamentos verticais, e cargas x deformações específicas assumem um comportamento não linear.
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tipo de corpo-de-prova em relação ao utilizado no ensaio anterior. Por sinal, os ensaios
em paredes com 2,60 m de altura oferecem uma melhor simulação da condição de
solicitação da parede na edificação;
•

a carga última para a parede determinada por meio de cálculos analíticos, que levam
em consideração a resistência de cálculo do concreto e características geométricas da
parede ensaiada, resultou 26% superior à obtida nos ensaios de compressão não axial
das paredes, o que indica uma significativa disparidade entre o estimador deste parâmetro
e os resultados obtidos no ensaio;

•

a carga admissível96 para a parede determinada por cálculos analíticos resultou em
igual valor ao obtido nos ensaios das paredes, demonstrando que a aplicação
dos coeficientes de segurança previstos para cada caso, aplicados nos
respectivos valores últimos, por si só dirimiram a disparidade registrada no item anterior;

•

o coeficiente do limite elástico das paredes na compressão não axial97 resultou em
1,87, o que é considerado um valor adequado;

•

o coeficiente da tensão de compressão no carregamento não axial98 resultou em 1,40,
o que é considerado um valor adequado;

•

a resistência à tração do concreto com ou sem fibras de polipropileno apresentou-se
dentro dos limites esperados;

•

o teor adotado de fibras de polipropileno não exerce influência significativa nas
propriedades mecânicas do concreto avaliadas;

•

os resultados obtidos para o módulo de elasticidade secante do concreto, com ou sem
a adição de fibras de polipropileno, não foram os ideais. A prescrição do projeto
estrutural quanto a esse parâmetro fixa o seu valor mínimo em 32 GPa para os 28 dias
de idade. O atendimento dessa especificação possibilita que seja minorada a incidência
de deformações do concreto, principalmente em se tratando de lajes;

•

o comportamento das paredes frente às solicitações a que foram submetidas
demonstrou-se em conformidade com os preceitos do projeto estrutural.

96

A carga útil admissível corresponde ao valor carga última minorado por coeficiente de segurança de valor 2,5
e por fator que leva em consideração o valor da excentricidade e a esbeltez da parede.
97
Esse coeficiente é obtido pela relação entre a carga de ruptura e a carga de limite elástico das paredes no
carregamento não axial.
98
Esse coeficiente é obtido pela relação entre a resistência do concreto e a tensão média atuante na borda
comprimida para uma carga correspondente a 75% da carga de ruptura da parede na compressão não axial.
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5.2.1.3 Ensaios de resistência a impactos em paredes estruturais em concreto
Foram realizados em uma edificação ensaios de verificação de resistência de parede aos
impactos de corpo mole e de resistência às solicitações transmitidas por portas.
a) Resistência de parede ao impacto de corpo mole
Com o emprego de saco cilíndrico de couro com diâmetro de 350 mm e altura de 900 mm,
contendo no seu interior areia e serragem secas e com massa total de 40 kg, foram transmitidas
solicitações às paredes com energias de 60 J, 120 J (três vezes consecutivas), 180 J e 360 J (três
vezes consecutivas).
Os ensaios foram realizados na própria edificação, no quinto andar tipo, em parede entre as
salas de estar de duas unidades autônomas e em parede entre a cozinha e o dormitório de uma das
unidades.
A tabela 24 apresenta os critérios mínimos exigidos para tais solicitações e as tabelas 25 e 26
trazem os resultados obtidos nos ensaios.

Tabela 24 - Critérios mínimos de verificação da resistência ao impacto de corpo mole em paredes
estruturais do interior de uma edificação
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Tabela 25 - Deslocamentos verificados em impacto de corpo mole em parede entre salas de
estar de duas unidades autônomas - 5o andar tipo; altura da parede de 2530 mm; parede sem
revestimento

Tabela 26 - Deslocamentos verificados em impacto de corpo mole em parede entre cozinha e
dormitório de duas unidades autônomas - 5o andar tipo; altura da parede de 2530 mm; parede
revestida com azulejo na face de impacto e com gesso na face oposta

Os ensaios de verificação de resistência de paredes ao impacto de corpo mole, que pela
localização foram moldadas em concreto com adição de fibras de polipropileno e armadas
apenas em regiões com reforços localizados, demonstraram que elas tiveram um comportamento
adequado não só pelo aspecto dos deslocamentos instantâneos e residuais,
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como também pelo aspecto de suas integridades frente às solicitações a que foram submetidas.
b) Verificação do comportamento de parede sob solicitações transmitidas por portas
O critério prescrito foi o de que as paredes internas, com ou sem função estrutural, quando
submetidas à ação de uma força de 147 N transmitida pelo fechamento brusco de portas internas,
não devem apresentar qualquer espécie de danos, tais como rupturas, fissurações, destacamentos
no contorno do marco, cisalhamento nas regiões de solidarização ao marco, destacamentos nas
juntas entre painéis, destacamentos no seu contorno e avarias nas guarnições do marco. Ainda, sob
ação de um impacto de corpo mole com energia de 240 J, aplicado no centro geométrico da folha
da porta interna, não deve ocorrer o arrancamento do marco e nem a ruptura ou perda de estabilidade
das paredes internas com ou sem função estrutural. Em ambos os casos são admitidos no contorno
do marco a ocorrência de danos localizados tais como fissurações e estilhaçamentos.
Os ensaios resultaram na constatação de que as paredes da edificação não sofreram qualquer
tipo de comprometimento.

5.2.1.4 Verificação da resistência do parapeito da área de serviço aos impactos de
corpo mole
Neste ensaio realizado em uma edificação foi utilizado pelo IPT critério para a verificação da
resistência aos impactos de parapeitos e guarda-corpos que prescreve a aplicação de subseqüentes
impactos de corpo mole, por meio de dispositivo com as mesmas características do empregado no
ensaio anterior, com energias de 60 J, 120 J (três vezes consecutivas), 180 J e 360 J (três vezes
consecutivas), aplicados na face pelo lado do interior da edificação. Neste ensaio devem ser
atendidas as seguintes exigências:
•

sob ação dos impactos de 60J, 120 J e 180 J não deve ocorrer dano de qualquer
espécie;

•

sob ação dos impactos de 360 J a parede não deve atingir o estado limite de ruína.

Ensaios realizados em parapeitos com espessura de 120 mm, altura de 1285 mm, em
concreto com fibras de polipropileno e com a face voltada para o interior da edificação revestida
com azulejo, resultaram na ocorrência de fissuras verticais nas regiões de transição entre o
parapeito e a estrutura de concreto a partir da aplicação de energias de 120 J, o que
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indica a necessidade de uma mais adequada ligação mecânica entre esse elemento e as paredes
estruturais, como o emprego de arranques de barras de aço (“bigodes”), já que o processo
executivo original limitou-se ao simples apicoamento das regiões de contato entre esses
elementos. Em função destes resultados e na busca de uma forma de execução destas vedações
mais ágil e menos custosa, a empresa referência passou a executar estes parapeitos com
alvenaria de blocos de concreto de vedação, em conformidade com as técnicas usuais para
esse tipo de serviço que incluem a utilização de arranques solidarizados à estrutura.
Foram também analisadas janelas em alumínio para dormitório e banheiro com altura
igual à medida do pé-direito desses ambientes, compostas na região dos parapeitos de elementos
de enrijecimento também em alumínio, de placas de poliestireno expandido e de placas de
fibrocimento. Concluiu-se que esta solução, mesmo conferindo maior agilidade e racionalização
ao processo construtivo, apresentava um custo muito elevado para oferecer aos caixilhos
resistência mecânica adequada nas regiões dos parapeitos. Diante disso, a empresa optou,
também neste caso, pela execução de alvenaria com blocos de concreto de vedação na região
dos parapeitos, passando a empregar em suas obras janelas com as dimensões e composições
tradicionais de mercado, como é descrito na seção 4.8.9 deste trabalho.

5.2.1.5 Prova de carga
Foram realizadas provas de carga em lances de escadarias no sexto e sétimo pavimentos,
respectivamente, com a aplicação de carga concentrada de 2,45 kN em degrau do terço
central do vão e de carga distribuída de 2,94 kN/m2 em patamar, durante período de 18 horas99.
Foram observados deslocamentos verticais desprezíveis, possibilitando a conclusão de
que a estrutura pré-moldada da escadaria apresentou desempenho satisfatório.

5.2.1.6 Verificação de elementos pré-moldados
A fachada do edifício é composta por elementos pré-moldados de concreto sem
função estrutural, tais como peitoris, soclos e soleiras de terraços. Após verificações em
edificação no próprio canteiro de obra, foi recomendado o emprego de concretos com

99

O ensaio foi realizado de acordo com as prescrições da NBR 6120/80 - Carga para o cálculo de estruturas
de edificações.
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consumo mínimo de cimento de 400 kg/m3, fator água/cimento igual ou menor a 0,45 e
cobrimento mínimo de 15 mm para a armadura.
Visando evitar que pinos de aço de fixação de elementos pré-moldados venham a
sofrer corrosão diferencial pela eventual exposição à atmosfera, propiciada por fissuras
na argamassa de assentamento devido à movimentação higrotérmica diferenciada do prémoldado e de sua base de assentamento, foi sugerida proteção destes pinos com sistema
depintura tipo epóxi bicomponente. Outra sugestão foi a de que estes pinos e as grapas
empregadas na fixação de gradis não devem estar em contato com a armadura da estrutura,
a fim de que não sejam propiciadas condições que favoreçam a eventual transmissão da
corrosão para a armadura.
Desde então, a empresa referência deixou de utilizar pinos metálicos para a fixação
de elementos pré-moldados, que passaram a ser assentados com argamassa adesiva. As
grapas para fixação de gradis passaram a ser incorporadas à própria estrutura de concreto,
isoladas da armadura por meio do envolvimento de seus componentes com tubos de
plástico.

5.2.1.7 Verificação da resistência de revestimentos a impactos de corpo duro
Para impactos de corpo duro em divisórias internas, divisórias entre habitações,
paredes externas, pisos e elementos estruturais, MITIDIERI FILHO e THOMAZ (1998)
informam que os elementos e componentes da edificação não devem:
- sofrer ruptura ou traspassamento, sendo os impactos para tais requisitos
denominados “impactos de segurança”;
- sofrer fissuras, escamações, delaminações ou qualquer outro tipo de dano, sendo
os impactos para tais requisitos denominados “impactos de utilização”
Os ensaios desta natureza são realizados segundo a norma NBR 11675 - Divisórias
leves internas moduladas - Verificação da resistência a impactos - onde os impactos são
aplicados por meio de esferas maciças de aço, abandonadas em movimento pendular, ou
em queda livre para o caso dos pisos. São aplicados dez impactos tanto para a modalidade
quanto para a modalidade segurança, todos distribuídos de forma uniforme na superfície
do componente a ser avaliado, segundo as relações prescritas na tabela 27.
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Tabela 27 - Relações entre energia de impacto, massa e altura de queda de esfera para ensaio
de impacto de corpo duro

Em edificação construída pela empresa referência, foram realizados ensaios de
impacto de corpo duro em parede revestida com gesso pela face do interior da edificação,
e em parede revestida com argamassa industrializada para revestimento externo
“Multimodo Quartzolit”, de única demão, aplicada sobre chapisco e com 4 mm de
espessura. Os critérios para a avaliação de desempenho utilizados são os apresentados
na tabela 28.
a) Ensaio de impacto de corpo duro em superfície revestida com gesso aplicado
sobre “boiaca”
Para as condições previstas nos ensaios de impacto de corpo duro em parede
revestida com gesso, observou-se que os danos limitaram-se às regiões de atuação dos
impactos, sendo considerado o revestimento em conformidade com os padrões.
Nos impactos de utilização de 2,50 J foram atendidas todas as exigências
registrando-se profundidade máxima da mossa de 1,00 mm. Nos impactos de segurança
de 10,00 J igualmente não foram registrados danos e a profundidade máxima da mossa
foi de 1,47 mm.
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Tabela 28 - Resistência ao impacto de corpo duro em paredes com ou sem função estrutural

b) Ensaio de impacto de corpo duro em superfície revestida com “Multimodo
Quartzolit”, com 4 mm de espessura e aplicada sobre chapisco
Para as condições previstas nos ensaios de impacto de corpo duro em parede na
sua superfície pelo lado exterior da edificação, observou-se que os danos limitaram-se
às regiões de atuação dos impactos, sendo considerado o revestimento em conformidade
com os padrões.
Nos impactos de utilização de 3,75 J foram atendidas todas as exigências
registrando-se profundidade máxima da mossa de 0,81 mm. Nos impactos de segurança
de 20,00 J igualmente não foram registrados danos e a profundidade máxima da mossa
foi de 1,30 mm.
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5.2.1.8 Esforços de uso em paredes pela solicitação de peças suspensas
Segundo MITIDIERI FILHO e THOMAZ (1998), paredes no interior da edificação ou
na sua envoltória, com ou sem função estrutural, devem resistir a uma carga vertical excêntrica
de 784 N (80 kgf), ou carga equivalente a duas vezes a carga a ser transmitida pela peça
suspensa, sem que ocorram:
a) d hi > h/500, onde: d hi é o deslocamento horizontal inicial e h é a altura da parede;
b) d hr > h/2000, onde: d hr é o deslocamento horizontal residual e h é a altura da parede;
c) arrancamento dos fixadores, rupturas, fissuras ou escamações nas regiões de
transmissão da carga (pequenas indentações ou amassamentos são aceitos);
d) qualquer dano fora da região da carga em qualquer uma das faces da parede.
Embora esse ensaio não tenha sido realizado pela empresa referência na avaliação de
desempenho do seu sistema construtivo, são pertinentes as observações de MITIDIERI FILHO
(1998) em sua descrição e avaliação de resultados de ensaios realizados em parede de concreto
armado feita com o emprego de forma metálica tipo túnel, para solicitações transmitidas por
peças suspensas nas seguintes situações: 1) atuação de carga cisalhante faceando a parede; 2)
atuação de carga aplicada na extremidade de cantoneira com abas de 75 mm, simulando a
situação de um extintor dependurado; 3) atuação de carga de 1,00 kN aplicada nas extremidades
de um sistema composto por duas mãos francesas espaçadas em 50 cm (0,5 kN em cada mão
francesa), cada qual com uma aba fixada à parede e a outra em balanço, com respectivas
medidas de 15 cm e 30 cm, simulando um lavatório ou armário; 4) atuação de carga distribuída
de 2,00 kN/m2 aplicada em um sistema composto por duas mãos francesas de abas iguais a 15
cm, espaçadas em 30 cm, cada qual com uma aba fixada à parede e outra em balanço. Em
todas as situações de ensaio os resultados obtidos foram satisfatórios.
Pelo exposto sobre a avaliação de desempenho estrutural do sistema construtivo em
escopo, somado às contribuições e recomendações provenientes das análises e ensaios
realizados, pode-se concluir que a edificação construída com este sistema tem potencial
satisfatório para o atendimento das especificidades desse quesito de avaliação.
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5.2.2 Avaliação de Desempenho quanto à Durabilidade
A durabilidade é a capacidade de um produto de manter suas propriedades ao
longo do tempo em condições normais de uso. A avaliação de desempenho do quesito
durabilidade consiste na verificação dos requisitos e critérios de desempenho com o
objetivo de restringir ou limitar a degradação provocada pela ação de agentes agressivos,
pelo emprego de materiais físico-quimicamente incompatíveis, pela existência de detalhes
construtivos que contribuam para diminuir a vida útil do edifício, e pela omissão no
cumprimento de prescrições relativas a reposições e manutenções periódicas em função
da vida útil desejada.
A vida útil é definida como o período durante o qual as propriedades de um produto
permanecem acima de limites mínimos admissíveis, quando submetidas aos serviços normais
de manutenção. Segundo FLAUZINO (1988), a vida útil de um produto está condicionada às
vidas úteis dos seus constituintes, que por sua vez têm que possuir um valor que varia com a
dificuldade para a sua manutenção ou reposição, utilizando como exemplo o caso da pintura
externa de uma fachada nas situações de uma casa térrea e de um edifício de vários pavimentos.
Assim, a previsão da vida útil tem importância na estimativa dos custos de manutenção e na
freqüência de reparos ou reposições de componentes.
THOMAZ [et al.] (1998) informam que os fatores de degradação que vão atuar
durante a vida útil da edificação variam de um produto para outro e se alteram ao longo
do tempo. A escolha de quais fatores e em que intensidade eles serão considerados exige
conhecimentos sobre os materiais, além do que, os produtos são expostos não só a agentes
isolados, mas também à combinação de agentes, cuja influência não é necessariamente
igual à soma das influências dos agentes tomados isoladamente. Finalmente, esclarecem
que não há correlação entre certos ensaios e a vida útil real do produto, como é o caso
dos ensaios de envelhecimento acelerado. Assim, os ensaios têm significado limitado,
trazem informações importantes, mas nunca uma predição absolutamente confiável.
As solicitações normalmente verificadas na avaliação de desempenho para a
durabilidade são: corrosão, calor, umidade e ciclos de molhagem e secagem, radiação
ultravioleta, intempéries, reações químicas de agentes de limpeza e atmosferas poluidoras,
compatibilidades físico-químicas entre os materiais, agentes biológicos, abrasão e ciclos
de uso. Os critérios de avaliação da durabilidade para um julgamento técnico, segundo
esses autores, envolvem:
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•

a estimativa da vida útil do produto que consiste em medir o envelhecimento ao longo
do tempo de uma propriedade relevante deste produto, de seus elementos e
componentes;

•

a qualidade dos materiais;

•

o padrão da mão-de-obra utilizada;

•

o padrão dos serviços de manutenção que deve estar em níveis normais de intervenção,
considerando-se ainda a facilidade de substituição e disponibilidade de componentes
para tanto;

•

o atendimento às normas técnicas pelos componentes do sistema;

•

a análise de projetos.

Salientam que a formulação de certos critérios de avaliação está embasada no
conhecimento de probabilidades de riscos potenciais, que eliminam o sistema construtivo a
menos que medidas corretivas sejam adotadas, gerando a necessidade de novas avaliações.
É importante frisar que a durabilidade e a manutenção nunca podem estar dissociadas
para que se atinja a vida útil planejada. Normas técnicas modernas, como a em revisão para
projeto e execução de estruturas de concreto armado da ABNT, prescrevem que a vida útil
deve estar determinada no projeto, assim como devem ser apresentadas pelo projetista da
estrutura as condições para a sua manutenção. De forma complementar, cabe ao construtor
informar ao usuário os aspectos do processo de trabalho das manutenções, suas freqüências,
especificação e quantificação de materiais e da mão-de-obra, além de estimativas de custo
para tanto. O cumprimento pelo usuário das manutenções mínimas usuais especificadas é
determinante para as condições às quais estará vinculada a própria garantia do construtor.
A avaliação de desempenho quanto à durabilidade, realizada em edificação construída
pela empresa referência com o sistema construtivo em escopo, compreendeu as verificações
que seguem.

5.2.2.1 Avaliação da durabilidade da estrutura de concreto
HELENE (1988-a e 1995) diagnostica que muitas das patologias das estruturas de
concreto são devidas ao emprego de peças esbeltas vencendo grandes vãos e submetidas
a tensões e deformações muito elevadas, sem contar que custos e prazos forçam o emprego
de processos construtivos onde o concreto é submetido à ação de agentes agressivos a
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baixas idades. Daí surge a necessidade de projetar com um perfeito conhecimento das
solicitações mecânicas a que a estrutura estará submetida em função do tipo de uso a
que se destinará; de fixar e garantir a difusão da informação sobre as condições de uso
para as quais a estrutura foi concebida; de conhecer a agressividade do meio onde a
estrutura estará inserida e dos mecanismos de transporte dos agentes agressivos; de
especificar adequadamente o tipo de concreto a ser empregado nestas condições de
exposição, associada ao controle de produção e de recebimento do concreto, ao controle
da qualidade dos seus componentes e ao controle da execução da estrutura.
Segundo ANDRADE (1993), as estruturas de concreto que se mantiveram sem
danos significativos até os dias atuais utilizaram elevados teores de cimento,
altasespessuras de cobrimento da armadura e grandes compacidades do concreto,
características que promovem a proteção do aço das armaduras, que é o menos estável
dos componentes da estrutura.
Essa autora apresenta a divisão da vida útil da estrutura em períodos, segundo a
concepção de Tuutti, denominados: período de iniciação, período de propagação e período
de vida residual.
O período de iniciação é definido como o tempo durante o qual a estrutura conserva
as suas características de funcionalidade até o início de algum tipo de ataque ao concreto
ou ao aço, compreende assim o tempo decorrido a partir da produção da estrutura até
que se iniciem patologias como, por exemplo, a despassivação da armadura pela
carbonatação ou pela ação de cloretos instalando-se um processo de corrosão, ou de
ataque de águas sulfonadas, ou pela reação álcali-agregado envolvendo o cimento do
concreto.
A partir desse ponto, inicia-se o período de propagação, que compreende o tempo
necessário até que a estrutura torne-se insegura em relação à funcionalidade originalmente
prevista em projeto, por exemplo, quando a estrutura atinge um nível comprometedor de
fissuramento ou de perda da seção das barras de aço. Salienta essa autora que, nesses
casos, o Comitê Europeu de Normalização (CEN) fixa a abertura de fissuras no cobrimento
de concreto em até 0,3 mm, ou a perda de seção da barra da armadura em até 5%, como
o limite a partir do qual ocorre a perda da integridade da estrutura. Destaca ainda as
situações envolvendo peças estruturais protendidas, quando se encerra o período de
vida útil da estrutura a partir da instalação do processo de corrosão da armadura, ou quando da
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ocorrência de ataque por cloretos, onde o período de propagação não compõe a vida
útil devido às incertezas geradas pela corrosão localizada.
Finalmente, é definido o período de vida residual da estrutura, um tanto polêmico,
que compreende o tempo de vida sem risco de colapso e que determina a decisão do
prazo limite para que sejam iniciados os reparos necessários.
As estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas para manter requisitos
mínimos de segurança, estabilidade e funcionalidade durante um período de tempo sem
custos inesperados de manutenção ou reparação, que HELENE (1995) denomina como
intervenções não calculadas, ou seja, aquelas que não foram previstas em projeto.

A avaliação da durabilidade da estrutura de concreto executada pela empresa referência
foi realizada no próprio canteiro e em trabalhos complementares em laboratório,enfocando
medições da carbonatação, verificação do número e distribuição de espaçadores das
armaduras, operacionalidade do lançamento de concreto no interior das fôrmas, em função da
densidade da armadura e estanqueidade das fôrmas quanto à perda de pasta e argamassa do
concreto. Valeu-se também dos ensaios, determinadores das características físicas e mecânicas
do concreto, utilizados na avaliação de desempenho estrutural.
A absorção e permeabilidade à água são fatores que influenciam na velocidade de
carbonatação do concreto. O ensaio de permeabilidade à água foi realizado de acordo com a
NBR 10786/89 - Concreto endurecido - Determinação do coeficiente de permeabilidade à
água - em corpos-de-prova de concreto endurecido, moldados com o mesmo concreto utilizado
na obra, com e sem a adição de fibras de polipropileno, com 10 cm de espessura e cortados
de corpos-de-prova cilíndricos de 10 cm x 20 cm, sempre retirados de uma mesma posição
do cilindro. Após 25 dias submetidos a uma pressão de coluna d’água de 2,10 MPa, não foi
possível observar passagem de água no estado líquido através dos corpos-de-prova.
Partindo-se os corpos-de-prova por compressão diametral, foi possível observar que a
mancha de água nos corpos feitos com concreto com a adição de fibras de polipropileno era
maior que a dos corpos sem a adição de fibras.
Outra série de corpos-de-prova, de mesmas características e composições da série do
ensaio anterior, foi submetida a ensaio de absorção de água por imersão e fervura , cujos
resultados são apresentados na tabela 29.
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Tabela 29 - Absorção de água por imersão e fervura de concreto utilizado em obra da empresa
referência

Constata-se que o concreto com fibras foi o que registrou maior capacidade de absorção de
água nas duas modalidades do ensaio.
Para a verificação da carbonatação do concreto da estrutura, foram realizadas medidas da
frente de carbonatação em amostras do concreto aplicado em edificação construída na periferia da
cidade de São Paulo, com idades aproximadas de 4 meses, com esem a adição de fibras de
polipropileno. Para tanto, foram extraídos por percussão fragmentos do concreto de arestas das
paredes voltadas para o exterior da edificação. Os fragmentos com concreto sem fibras provieram
do quarto andar-tipo, os de concreto com fibras provieram do quinto andar-tipo. A profundidade
de carbonatação foi determinada com o emprego de indicador à base de fenolftaleína e álcool. A
tabela 30 registra os resultados obtidos.

Tabela 30 - Profundidade de carbonatação do concreto utilizado em obra da empresa referência
após quatro meses do seu lançamento

Foram também realizados ensaios de carbonatação acelerada em laboratório em corposde-prova retirados de cilindros de concreto. Procedeu-se ao ensaio após 15 dias da
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moldagem dos cilindros com concreto fresco coletado na própria obra, com e sem a adição
de fibras de polipropileno.
A concentração de gás carbônico na câmara de carbonatação acelerada foi mantida em
5%, à temperatura de 21,5 + 1,5 °C e umidade relativa de aproximadamente 90% (produto da
secagem dos corpos-de-prova). As medidas das profundidades de carbonatação no concreto
foram feitas após 3, 7, 18, 28 e 42 dias de permanência na câmara.
Concluiu-se que a presença de fibras afeta significativamente a carbonatação, que é
superior ao do concreto sem fibras na ordem de 11% a 55%, dependendo da idade de medida,
admitindo-se a adoção de uma média 33% superior da velocidade de carbonatação do concreto
com fibras em relação ao sem fibras.
Já que na verificação do concreto lançado na edificação, constatou-se uma velocidade
de carbonatação 14% superior para o concreto com fibras, confirmando de forma não tão
enfática, mas nem por isso menos significativa, as conclusões depreendidas do ensaio de
carbonatação acelerada, pode-se inferir que o emprego do concreto com fibrasresulta na
necessidade de adoção de maiores cobrimentos da armadura, agravados pela significativa
área de superfície de concreto exposto à carbonatação que o sistema construtivo apresenta,
em muitas situações de difícil execução já que as paredes estruturais apresentam espessura
reduzida nos vários pavimentos.
Sabe-se que as avaliações não tiveram a pretensão de enfocar especificamente o concreto
com fibras, limitaram-se a verificar o comportamento das características físicas e mecânicas
do concreto utilizado em edificações já executadas pela empresa referência, sem enfocar as
fibras pelos aspectos de dosagem, forma, orientação, comprimento, configuração, resistência,
ductibilidade, controle de sua adição ao concreto, além da quantidade de cimento, granulometria
da areia, relação a/c, cura do concreto, e outros aspectos relevantes para o assunto. De qualquer
forma, as conclusões da avaliação corroboram com as observações de CÁNOVAS (1997) a
respeito das fibras de polipropileno quanto ao seu baixo módulo de elasticidade e baixa
aderência com a pasta, sendo mais indicadas nas situações em que se deseja a redução de
fissuração por retração plástica e aumento da resistência ao impacto. Uma sugestão para
futuras análises e avaliações é a do emprego de fibras de aço no concreto que, segundo esse
autor, apresentam em relação às fibras de outras naturezas vantagens como maior economia,
maior aderência à pasta, alto limite elástico, maior facilidade de misturar e reduzida
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absorção de água; conferindo ao concreto melhor comportamento à tração, aumento da
resistência à ruptura e ao impacto, menores deformações e maior tenacidade100.
Finalmente, mesmo para o caso do concreto sem fibras, resta a questão do cobrimento
mínimo das armaduras a fim de garantir que seja atingida a vida útil de projeto prevista para a
estrutura. Entende-se por vida útil de projeto o período de tempo necessário para a frente de
carbonatação atingir a armadura, iniciando a sua despassivação. Uma vez tendo sido determinada
a espessura carbonatada do concreto sem fibras, de valor médio 3,26 mm para o concreto com 4
meses de idade, foi possível a determinação do índice de carbonatação do concreto pelo emprego
da equação:
e = k (t)1/2
onde: “e” é a espessura carbonatada, em milímetros (3,26 mm); “t” é a idade do concreto, em anos
(0,33 anos); e “k” é o índice de carbonatação. Assim, obteve-se o valor k = 5,67, específico para
o concreto analisado e para o meio onde ele estava inserido101.
Desconsiderando-se a camada de revestimento da superfície do concreto, prevendo-se uma
vida útil de projeto de 50 anos e um cobrimento da armadura de 20 mm, conforme as exigências de
normas específicas para ambientes secos, como pode ser observado na tabela 31, verifica-se a
necessidade de obtenção de um valor para o fator k igual a 2,83. Para tanto, serão necessários
estudos que, segundo FIGUEIREDO e HELENE (1994), envolvam conhecimentos e interferências
sobre: a) umidade do ambiente e umidade residual do concreto; b) tipo de cimento, pela interferência
na quantidade de alcalinos disponíveis para a reação com o gás carbônico; c) quantidade de cimento
na dosagem do concreto, já que a profundidade de carbonatação tende a diminuir com o aumento
do consumo de cimento, desde que o fator água/cimento não seja alterado substancialmente; d)
relação água/cimento, já que um maior fator a/c implica em maior porosidade, que por sua vez
propicia maior difusão do gás carbônico no interior do concreto; e) condições de cura, já que maior
tempo de cura propicia maior grau de hidratação do cimento com conseqüente redução da
porosidade, além de atenuar a formação de macro e microfissuras; f) fissuração da
superfície do concreto, já que as fissuras facilitam a difusão do gás carbônico no interior

100

A tenacidade de um material diz respeito à capacidade que ele possui de absorver energia antes da sua
ruptura.
101
Segundo ANDRADE (1993), estudos experimentais demonstram que o coeficiente “k” varia de 2 a 6 para
concretos de alta compacidade e taxa de cimento igual ou superior a 350 kg/m3, de 6 a 9 para concretos de
compacidade média, e atinge valores superiores a 9 em concretos porosos com consumo de cimento inferior a 250
kg/m3 e de elevado fator água/cimento.
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do concreto. A eles podem ser acrescentados outros fatores relacionados por HELENE
(1988-b): g) homogeneidade do concreto e uniformidade do cobrimento, pois regiões
porosas ou com reduzido cobrimento, alternadas com regiões densas e de maior
cobrimento, podem vir a gerar pilhas de aeração e de concentração diferencial; h)
correntes de fuga; i) deposição de agentes agressivos no aço pela má estocagem; j) garantia
da obtenção do cobrimento prescrito pelo emprego de espaçadores entre as armaduras,
pastilhas e “caranguejos”; k) adequado lançamento e adensamento do concreto não
possibilitando a formação de “ninhos” de concretagem; l) adequada compacidade da
camada de cobrimento da armadura; m) emprego de agregado graúdo, com dimensão
máxima característica da mesma ordem de grandeza do cobrimento da armadura; e n) o
não emprego de revestimentos neutros ou ácidos sobre a superfície da estrutura.

Tabela 31 - Exigências de cobrimento de armadura de concreto estrutural

* Cobrimento nominal mais tolerância de 10 mm. A tolerância pode ser reduzida para 5 mm nos casos com
elevado controle de qualidade na produção da estrutura.

Pelo aspecto do cobrimento da armadura, tornou-se freqüente o emprego das prescrições
enunciadas na revisão da norma NBR 6118/80102, mesmo antes da sua efetiva publicação, que
relaciona o cobrimento nominal da armadura à classe de agressividade do ambiente onde se situa a
edificação, conforme as tabelas 32, 33 e 34.
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Fonte: Sinduscon/SP (1996).
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Tabela 32 - Classes de agressividade ambiental

Tabela 33 - Classes de agressividade ambiental em função das condições de exposição

notas: 1. salas, dormitórios ou ambientes com concreto revestido com argamassa e pintura.
2. vestiários, banheiros, cozinhas, garagens e lavanderias.
3. obras no interior do Brasil; partes protegidas de chuva em ambientes predominantemente secos.
4. ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em indústrias
de celulose e papel, armazéns de fertilizantes, indústrias químicas.
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Tabela 34 - Correspondência entre classe de agressividade e cobrimento nominal da armadura

Notas:
1. para a face superior de lajes e vigas que serão revestidas com argamassa de contrapiso, com
revestimentos finais secos (tipo carpete e madeira), com argamassa de revestimento e acabamento, tais como
pisos de elevado desempenho, pisos cerâmicos, pisos asfálticos e outros, as exigências desta tabela podem ser
substituídas por cobrimento nominal superior ao maior diâmetro da armadura da peça, respeitando um cobrimento
nominal de cerca de 15 mm.
2. nas faces inferiores de lajes e vigas em ambientes de classe de agressividade muito forte, o cobrimento
nominal deve ser superior a 45.

Ao cobrimento nominal expresso na tabela 34 deve ser acrescido 5 mm quando
houver controle da qualidade adequado e limites rígidos para a variabilidade permitida
nas medidas durante a execução. Em obras correntes em que esse controle não é
totalmente estabelecido, deve-se acrescer 10 mm ao valor do cobrimento nominal.
Conclui-se com a apresentação das recomendações de HELENE (1995) quanto à
classificação do concreto diante do risco de corrosão de armaduras em função da classe
de agressividade do ambiente. Assim, segundo a classificação da agressividade do
ambiente apresentada na tabela 33, é prescrito o tipo de concreto a se empregar pelo
aspecto de sua durabilidade, e são também classificados os concretos diante do risco de
corrosão da armadura, que implicam na fixação da resistência característica do concreto
a ser empregado, seu fator água/cimento máximo e o teor das adições recomendadas
para o cimento Portland, conforme pode ser observado nas tabelas 35 e 36.
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Tabela 35 - Correspondência entre a agressividade do ambiente e a durabilidade do concreto

Tabela 36 - Classificação do concreto diante do risco de corrosão de armaduras

Das avaliações quanto à durabilidade da estrutura de concreto pode-se inferir que:
•

o ensaio de absorção da água demonstrou que o concreto com fibras de polipropileno
tem maior poder de absorção do que o concreto sem fibras;
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NBR 8953/1985: Concreto para fins estruturais - Classificação pela resistência à compressão.
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•

o ensaio de permeabilidade à água demonstrou que o concreto com fibras de
polipropileno é mais permeável à água do que o concreto sem fibras;

•

a verificação da profundidade da frente de carbonatação no concreto extraído da
própria estrutura de edificação existente, e o ensaio de carbonatação acelerada realizado
em laboratório, demonstraram que o concreto com fibras de polipropileno é mais
suscetível a esse fenômeno do que o concreto sem fibras;

•

mesmo para o concreto convencional sem fibras de polipropileno, observou-se um
valor elevado da frente de carbonatação, quer pela baixa idade do concreto, quer
pelas características de agressividade do ambiente onde a edificação estava inserida
(periferia da cidade de São Paulo).

A construtora, a partir destas informações e da constatação de que a presença das fibras
apresenta-se inócua104 no favorecimento de ganhos de desempenho do concreto, como pode-se
observar nos ensaios mecânicos já abordados, concluiu pela não conveniência do prosseguimento
no emprego desse material no concreto de suas futuras obras. Passou a adotar cobrimento da
armadura com no mínimo 20 mm (na estrutura analisada o cobrimento era de 15 mm) e a empregar
espaçadores plásticos mais eficientes do que as tradicionais pastilhas em argamassa. Visando reduzir
a permeabilidade do concreto a agentes deletérios, passou a utilizá-lo com resistência característica
de 25 MPa, em substituição ao concreto com 22,5 MPa.

5.2.2.2 Verificação da parede e seu revestimento sob a ação de calor e de choque
térmico
O ensaio para a avaliação de desempenho de parede revestida sob a ação de calor e de
choque térmico consiste na aplicação de 10 ciclos de exposição ao calor com temperatura superficial
da face exterior da parede igual a 353 + 3 K (80 + 30C), e resfriamento através de jatos de água
com temperatura superficial exterior da parede passando a 293 + 3 K (20 + 30C). Sob tais condições
a parede não deve apresentar:
•

deflexão horizontal instantânea no plano perpendicular ao corpo-de-prova superior a
h/500, sendo h a altura da parede;

104

Atuando até de maneira prejudicial ao desempenho do concreto pela maior absorção, permeabilidade e
incremento da velocidade de carbonatação a ele conferida.
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•

ocorrência de fissuras, trincas ou destacamentos entre suas partes constituintes;

•

deflexão horizontal residual no plano perpendicular ao corpo-de-prova superior a
h/2500, sendo h a altura da parede.

Deve ser realizado, também, ensaio de aderência do revestimento antes e após a aplicação
do ciclo de calor e choque térmico, que consiste na determinação da tensão de arrancamento
do revestimento em uma série mínima de dez pontos da parede revestida para cada momento
do ciclo. O IPT considera adequada a aderência de revestimento desde que a tensão de
arrancamento registre um valor mínimo de 0,20 MPa.

O ensaio foi realizado em laboratório em corpo-de-prova constituído por parede em
concreto armado convencional com 120 mm de espessura, 2510 mm de altura e 1115 mm de
comprimento, confinada entre piso e viga, simulando a situação de exposição de paredesde
fachada da edificação. O revestimento de fachada aplicado foi a argamassa industrializada de
única demão “Multimodo Quartzolit”, com espessura média de 4 mm, aplicada sobre chapisco
de cimento, areia e adesivo acrílico.
Foram observados os seguintes resultados:
•

o máximo valor para a deflexão instantânea foi o registrado durante o 9o ciclo,
atingindo 2,29 mm, portanto, inferior ao valor limite estabelecido de 5,02 mm (h/
500);

•

a deflexão horizontal residual após os dez ciclos de ensaio foi de 0,77 mm, no
sentido do interior da edificação, portanto, inferior ao valor limite de 1,00 mm (h/
2500);

•

embora tenham surgido fissuras generalizadas na face revestida da parede a partir
do terceiro ciclo, não foram detectados destacamentos entre as suas partes
constituintes;

•

a aderência do revestimento atingiu os valores registrados na tabela 37.

A análise dos dados constantes na referida tabela possibilita a constatação de que
a aderência do revestimento antes do ciclo de calor e choque térmico foi satisfatória,
após o que, houve um decréscimo de 40% no seu valor. Além disso, observações na
obra ratificaram que o revestimento “Multimodo” apresentou fissuração com maior
incidência na fachada com maior insolação no período da tarde.
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Tabela 37 - Ensaio de aderência de revestimento em argamassa industrializada de única demão
“Multimodo Quartzolit”

Regiões de ruptura:
(a) 96% das rupturas aconteceram na região de transição chapisco/argamassa, e 4% no corpo da
própria argamassa.
(b) 94,5% das rupturas aconteceram na região de transição chapisco/argamassa, e 5,5% no corpo da
própria argamassa.
Em nenhuma situação foi detectada ruptura na região de transição base/chapisco ou no corpo do
chapisco.

Demonstrou-se providencial a realização do ensaio de arrancamento após o ciclo de calor e
choque térmico, por se tratar de uma situação típica de exposição do revestimento e que indicou a
sua não conformidade com o valor mínimo aceitável de 0,20 MPa.
Diante de tais resultados, o fabricante do produto desenvolveu nova formulação para o material
de revestimento, que resultou em uma argamassa de desempenho satisfatório fornecida pelo fabricante
com a denominação “Multimodo Adesivo”, cujos resultados obtidos em novo ensaio de aderência
podem ser observados na tabela 38.

Tabela 38 - Ensaio de aderência de revestimento em argamassa industrializada de única demão
“Multimodo Adesivo Quartzolit”

Regiões de ruptura:
(a) 100% das rupturas aconteceram na região do corpo do revestimento.
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(b) 71% das rupturas aconteceram na região do corpo da argamassa, 19% na região de transição
chapisco/argamassa, 8,5% na transição base/chapisco e 1,5% no corpo do chapisco.

A empresa referência passou a utilizar o material com nova formulação no
revestimento de fachada, o que permite inferir que o sistema construtivo, que já havia
apresentado comportamento adequado quanto à parede estrutural, passou também a
apresentar tal comportamento quanto ao seu revestimento, sob a ação de calor e choque
térmico.

5.2.2.3 Verificação da aderência de revestimento de gesso em parede
A verificação da aderência do revestimento de gesso em parede foi realizada no
próprio canteiro envolvendo revestimentos com 14 dias de idade, submetidos a ensaios
de arrancamento em dez pontos por região de ensaio. Foram também avaliadas três
condições de preparo do substrato de aplicação do gesso, a saber:
•

gesso aplicado diretamente sobre a superfície da parede de concreto sem
nenhum tratamento prévio. Esse ensaio apresentou o mais baixo valor de
aderência do gesso, com o predomínio do descolamento da pasta na superfície
de contato do gesso com o concreto;

•

gesso aplicado sobre uma demão de resina à base de PVA (“Rhodopás”) no
estado fresco. Embora tenha apresentado o maior resultado para a tensão de
arrancamento, esse processo de execução do revestimento necessita que a
resina esteja ainda em estado fresco quando da aplicação da pasta de gesso,
sob o risco da ocorrência de falhas na execução em situações quando a resina
venha a secar antes da aplicação do gesso, conferindo à superfície uma
impermeabilidade prejudicial à aderência do revestimento;

•

gesso aplicado sobre “boiaca” à base de cimento e de resina PVA. Na maior
parte dos casos, a ruptura ocorreu na massa de gesso com um adequado
valor para a tensão de arrancamento, sendo assim considerado o melhor
processo executivo para tal revestimento.

Os resultados obtidos nos ensaios podem ser observados na tabela 39.
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Tabela 39 - Ensaio de aderência de revestimento de gesso em parede (idade de 14 dias)

Regiões de ruptura:
(a) 98% das rupturas aconteceram na região de transição gesso/concreto e 2% no corpo do gesso.
(b) 58% das rupturas aconteceram na região de transição gesso/concreto e 42% no corpo do gesso.
(b) 25% das rupturas aconteceram na região de transição gesso/concreto e 75% no corpo do gesso.

Com base nesses resultados, a empresa referência passou a utilizar em suas obras
o método de preparação do substrato de parede para revestimento com gesso constituído
de “boiaca” à base de cimento e de resina PVA.

5.2.2.4 Sugestões de avaliações de desempenho complementares a realizar
para o quesito durabilidade
Com base em considerações de THOMAZ [et al.] (1998), são apresentadas a seguir
sugestões para avaliações de desempenho complementares quanto à durabilidade de
elementos e componentes da edificação, cujas conclusões, somadas às obtidas nas
avaliações já realizadas, podem vir a possibilitar incrementos à qualidade final da
edificação.
a) Verificação do concreto quanto à incidência de fissuras
Sob ação de cargas de serviço, deformações impostas por recalques de fundação,
movimentações higrotérmicas, etc., a estrutura em concreto armado não deve apresentar
fissuras com aberturas superiores aos valores indicados na tabela 40.
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Tabela 40 - Abertura máxima de fissura em concreto armado

A avaliação é feita por cálculo estrutural, observação em protótipos e com base
nos critérios de avaliação de desempenho estrutural descritos neste trabalho.
b) Verificação da durabilidade de alvenaria de bloco de concreto
Embora de emprego reduzido no sistema construtivo em escopo, limitado à execução
de parapeitos de janelas 105, as alvenarias em bloco de concreto requerem cuidados em
sua especificação e execução por comporem a envoltória da edificação. As alvenarias
aparentes (em blocos ou tijolos) devem atender aos seguintes critérios: a expansão
higroscópica, na passagem de secos a saturados, deve ser inferior a 0,10% e, quando
submetidas a hidrojateamento com pressão de 0,5 MPa, durante 1 minuto, não devem
apresentar material erodido em massa superior a 100 g/m2, e nem rupturas,
estilhaçamentos, perfurações localizadas ou delaminações. Quando submetidas a
jateamento de areia com módulo de finura entre 2,5 e 2,8, com pressão de 0,5 MPa,
durante 1 minuto, não devem apresentar material erodido em massa superior a 200 g/m2,
e nem rupturas, estilhaçamentos, perfurações localizadas ou delaminações.
c) Verificação da durabilidade de revestimentos e pinturas exteriores
Revestimentos e pinturas exteriores aplicados sobre materiais pétreos, após
exposição acelerada a radiações ultravioleta, que consiste em exposição de 600 horas
para superfícies verticais e de 900 horas para superfícies horizontais ou inclinadas, não devem

105

A partir do ano de 1996, a construtora referência deixou de executar parapeitos em concreto moldado “in
loco”, passando a empregar alvenaria de bloco de concreto.
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apresentar bolhas, fissuras, empolamentos, destacamentos, descolamentos, delaminações
e outros danos; absorção de água 1,2 vez a absorção de água inicial antes da exposição
à radiação; e resistência de aderência inferior a 0,3 MPa.

d) Verificação de revestimentos e pinturas interiores
Revestimentos e pinturas em paredes internas e em pisos voltados para áreas
molháveis da habitação, quando submetidos a produtos químicos de limpeza, não devem
apresentar amolecimento, perda de aderência, bolhas, empolamentos, descascamentos,
descolamentos ou manchas que não possam ser totalmente removidas por meio de água
e detergente apropriado.

e) Verificação da durabilidade de elementos e componentes metálicos
Dentre os metais empregados no sistema construtivo em escopo em seus vários usos
como elementos e componentes incorporados ao edifício, destacam-se os caixilhos em
alumínio anodizado, as tubulações em cobre das instalações para água quente e gás, as
calhas e rufos em chapas de aço zincado, os gradis compostos por barras chatas de açocarbono e os dutos em chapas dobradas de aço-carbono instalados na região central do
poço da escadaria, destinados à sustentação dos componentes de escadas pré-fabricadas.
Pelo aspecto da corrosão eletroquímica 106 , corrosão galvânica 107 , corrosão
química 108 e corrosão biológica 109, devem ser adotados os seguintes procedimentos
executivos e verificações:
•

evitar a ocorrência de frestas na superfície e união entre componentes de
gradis de aço;

106

A corrosão eletroquímica ocorre com a presença de um eletrólito, função exercida pela água nas situações de
exposição do componente metálico ao tempo.
107
A corrosão galvânica é uma corrosão eletroquímica que ocorre quando da existência de células constituídas
por dois metais ou ligas dissimilares em contato entre si. O metal menos nobre na série galvânica cede elétrons
ao mais nobre. Os casos comumente registrados nas edificações ocorrem quando do contato entre cobre e
ferro, ferro e zinco, ferro e alumínio.
108
A corrosão química manifesta-se quando os elétrons liberados por um metal ou liga em dissolução são
doados ao oxidante no próprio local da reação. Sua manifestação em edificações deve-se, principalmente, pelo
uso de soluções de ácido clorídrico (muriático) empregado na limpeza de obra.
109
A corrosão biológica é produto da atividade metabólica de microrganismos que produzem agentes corrosivos
propiciadores de formação de pilhas de concentração e de alterações das películas superficiais dos metais. São
influenciadores da velocidade das reações anódicas ou catódicas e alteradores da composição do meio onde se
insere o metal.
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•

evitar situações que propiciem o acúmulo de água em contato com as superfícies
de peças metálicas;

•

evitar o contato entre os elementos de fixação de gradil e a armadura da
estrutura de concreto;

•

estar atento a anomalias que venham a ocorrer no metal, muitas vezes
provocadas pelo n ã o a t e n d i m e n t o d a s e s p e c i f i c a ç õ e s p a r a a s u a
composição química;

•

realizar adequada proteção por meio de pintura das superfícies do metal;
utilizar caixilhos de alumínio com proteção pelo processo de anodização110
segundo oscritérios prescritos na tabela 41.

Tabela 41 - Prescrições para a anodização de alumínio em caixilhos (segundo as
normas BS 1615 e BS 5599)

Também devem ser atendidos requisitos pelo aspecto visual da anodização quanto
à sua homogeneidade, coloração e ausência de riscos e falhas, que não podem ser
detectadas a partir de observações feitas a 1,00 m de distância do caixilho;

110

Formação de película de óxido na superfície do alumínio, resultante da oxidação do metal por processo
eletroquímico.
111
NBR 9243/85 - Alumínio e suas ligas - Tratamento de superfície - Determinação da qualidade de selagem da
anodização pelo método de perda de massa.
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•

utilizar chapas de aço zincado em calhas e rufos de telhados, ou mesmo em outras
situações de emprego, por processo de eletrodeposição ou imersão a quente, que
atendam aos critérios prescritos na tabela 42.

Tabela 42 - Espessura mínima da camada de zinco por classe de serviço

Outros aspectos a serem considerados são: estado da superfície, aderência e uniformidade
da camada de proteção, aspecto visual, comportamento em relação à água, resistência à
abrasão e à corrosão;
•

interligar calhas e rufos em chapas de aço zincado com o emprego de rebites
também zincados; materiais como o alumínio ou aço sem proteção devem ser
evitados como componentes destas interligações. Interligações por meio de soldas
implicam na rigorosa lavagem dos elementos, eliminando-se resíduos dos materiais
empregados na soldagem;

•

evitar o contato entre tubulações de cobre e ferro, e destas com a armadura da
estrutura de concreto;

•

promover o tratamento do solo em contato com tubulação enterrada ou mesmo
propiciar a sua proteção envolvendo-a com argamassa ou concreto, visando evitar
que agentes agressivos existentes no solo venham a provocar a corrosão da
tubulação. Nessas situações é comum registrar-se a corrosão alveolar, que se
caracteriza pela formação de cavidade localizada (“pite”) na superfície metálica.

f) Verificação da durabilidade de elementos e componentes em madeira
O sistema construtivo em escopo tem o emprego de madeira restrito às esquadrias
como portas, batentes e rodapés, e serviços de revestimentos como de lambris, mas nem por
isso deixa-se de dar a esse material uma adequada atenção. A degradação da madeira pode
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se dar por causas de natureza biológica, como a ação de microorganismos (bactérias,
bolores, fungos), de insetos (coleópteros, cupins) e em ambientes marinhos pela ação de
brocas marinhas (moluscos, crustáceos). Uma segunda natureza das degradações da
madeira é a físico-química pela ação da umidade, intemperismo, produtos químicos,
poluição ambiental e fogo.
A escolha do tipo de madeira a ser empregado está relacionada com a adequação
ao seu uso e ao meio ambiente a que se expõe, daí advindo a necessidade ou não de
emprego de tratamento preservativo adequado para cada situação.

5.2.3 Avaliação de Desempenho quanto à Segurança ao Fogo
A avaliação quanto à segurança ao fogo visa a verificação do atendimento aos
requisitos e critérios de desempenho que limitam a provável influência dos materiais e
elementos do edifício na alimentação e propagação de um foco de incêndio acidental,
interno ou externo à habitação, e garantir que os elementos integrantes do objeto
deavaliação tenham uma resistência mínima ao fogo. KATO; TOMINA e GUARALDO
(1988) definem um edifício seguro contra incêndio como “aquele para o qual, numa
situação de incêndio, há uma grande possibilidade de que os ocupantes sobrevivam sem
sofrer injurias e os danos à propriedade se limitem às vizinhanças imediatas do fogo”
A avaliação do sistema construtivo quanto à segurança ao fogo foi realizada com
base em critérios do IPT e na regulamentação estadual de proteção contra incêndio do
Corpo de Bombeiros - Decreto Estadual n o 38.069/93 - Especificações para instalação
de proteção contra incêndios - com o intuito de avaliar o sistema construtivo
considerando-se a necessidade de controlar o risco de crescimento e propagação do
incêndio, de conter a livre movimentação da fumaça e de limitar os danos provocados
por um eventual incêndio. Empregou-se metodologia envolvendo vistoria em edificação,
análise de projetos e ensaios em laboratório.

5.2.3.1 Propagação de chamas nos revestimentos internos e externos
Constatou-se que os componentes e elementos da edificação são todos
incombustíveis e, portanto, não propagadores de chamas, com exceção da forração em
carpete nos pisos da sala de estar, dormitórios e halls internos do apartamento.
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A análise resultou na recomendação de que carpetes e forrações devem ser submetidos
ao ensaio prescrito pela norma NBR 9442 - Determinação da propagação superficial de chamas
pelo método do painel radiante - não podendo apresentar índice de propagação superficial de
chamas superior a 150. Pelo fato da empresa referência limitar-se a entregar a unidade com
piso preparado para o futuro revestimento em carpete, cuja instalação estará a cargo do próprio
usuário, ela passou a transmitir a informação sobre o valor adequado desse índice ao cliente
por meio do seu registro no manual do proprietário.
5.2.3.2 Desenvolvimento de fumaça
KATO; FICHMANN e GUARALDO (1988) destacam que os modernos materiais de
revestimento empregados na construção civil, como os sintéticos e ignifugos, possuem a
característica de desenvolver elevada quantidade de produtos gasosos tóxicos ou asfixiantes
provenientes das matérias-primas neles utilizadas. Enfatizam a gravidade do problema já que
as estatísticas demonstram que a fumaça é a responsável por cerca de 80% das mortes em
incêndios. A fumaça, composta de partículas sólidas em suspensão, acarreta a redução da
visibilidade que impede a fuga do usuário do edifício, ocasionando sua maior exposição aos
gases e vapores tóxicos que a compõe, tais como o monóxido e dióxido de carbono
(provenientes de materiais orgânicos), dióxido de nitrogênio (proveniente da celulose e de
materiais inorgânicos), amônia (proveniente de materiais de refrigeração), gás cianídrico
(proveniente da lã, seda e de alguns plásticos), gás sulfídrico (proveniente da madeira e de
materiais orgânicos que contenham enxofre) e gás clorídrico (proveniente de materiais que
contenham cloro, como no caso do PVC), etc.
Quanto aos aspectos construtivos afetos à questão da propagação de fumaça, não devem
existir aberturas ou frestas nos elementos verticais de vedação, como no caso de paredes
internas ou entre habitações, ou nos elementos horizontais de vedação, caso típico de forros e
coberturas.
Em decorrência das observações anteriores sobre carpetes e forrações, foi recomendada
a realização de ensaio de acordo com a norma ASTM E-662 - Determinação da densidade
ótica de fumaça gerada durante combustão ou pirólise112 de materiais sólidos - cuja prescrição
é a de que estes revestimentos devem apresentar densidade ótica de fumaça máxima de 300
(em ensaios com aplicação de chama-piloto). A densidade ótica específica
112

Pirólise é o processo que alimenta a chama com combustível gasoso proveniente da decomposição do
material.
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de fumaça é medida em função da redução da intensidade de um feixe de luz que passa através de
uma atmosfera enfumaçada. Como no caso do índice de propagação de chamas em carpetes
anteriormente visto, tal informação é prestada ao usuário por meio do manual do proprietário.

5.2.3.3 Resistência ao fogo
Segundo BERTO (1988), a resistência ao fogo está relacionada ao tempo durante o
qual os elementos da construção, sujeitos a uma elevação padronizada de temperatura, mantém
sua estabilidade (quando tiverem função estrutural) ou integridade (quando tiverem função não
estrutural) não permitindo, no caso de elementos separadores de ambientes, a elevação
acentuada da temperatura no lado não exposto ao fogo nem a passagem de gases quentes ou
chamas. Assim, a estabilidade dos elementos estruturais, a integridade dos elementos não
estruturais, a estanqueidade a chamas e gases quentes e a isolação térmica são os critérios de
avaliação da resistência ao fogo de um elemento construtivo.
Depreende-se que um elemento construtivo terá maior resistência ao fogo quanto maior
for o tempo em que ele mantiver suas características funcionais sob a ação de chama, o que
resultará na maior segurança ao fogo da edificação.
As paredes que compartimentam unidades autônomas de um mesmo pavimento, que
isolam escadaria e passadiço do elevador e as existentes na envoltória da edificação devem
apresentar resistência mínima ao fogo de 2 horas113. Tal prescrição pode ser estendida às
paredes no interior da edificação que tenham função estrutural.
Outro quesito de desempenho, que paralelamente à verificação da resistência ao fogo
também deve ser avaliado, é o de estanqueidade ao fogo, que para uma edificação é a
capacidade que ela tem de não permitir a propagação do fogo a outro ambiente através de
paredes comuns, pisos, forros, coberturas ou fachadas.

Pelo aspecto da verificação da resistência ao fogo de paredes estruturais, foram realizados
dois ensaios em laboratório com corpos-de-prova representativos das paredes, submetidos
a uma elevação padronizada de temperatura por um período de 120 minutos, sendo
determinadas suas resistências ao fogo. Foram tomadas duas situações críticas no sistema
construtivo, tanto em termos de carregamento, considerando-se a questão da

113

Especificado pelo Decreto Estadual no 38.069, de 14 /12/93 - Especificações para instalações de proteção
contra incêndios.
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estabilidade, como em termos de compartimentação, no caso da propagação do fogo entre
unidades habitacionais, segundo as prescrições do método de ensaio MB - 1192/1977 Determinação da resistência ao fogo de componentes construtivos estruturais. Constatou-se
para ambos os casos a resistência ao fogo de 2 horas, valor esse considerado adequado para
componentes construtivos estruturais.
O primeiro corpo-de-prova reproduziu uma parede do quinto andar entre quarto e
cozinha, com 2,52m de altura x 2,50 m de largura x 0,12 m de espessura, moldada em um
quadro de perfis metálicos. Esta parede foi feita em concreto armado, com a adição de fibras
de polipropileno ao concreto, revestida com gesso e pintada com tinta à base de PVA.
Após uma permanência no laboratório por um período de 60 dias desde o seu preparo,
foi carregada pela ação de macacos hidráulicos de 19,35 tf/m no interior de um forno com
revestimento refratário. A temperatura no interior do forno variou de 19°C (T0) a 1044°C (T T0) e a temperatura da face não exposta ao fogo variou de 19°C a 105°C,resultado este
satisfatório, já que o critério de avaliação de isolamento para esse tipo de parede com a
função de separação de ambientes limita a temperatura no lado não exposto ao fogo em 140°C
+ T0 na média, ou 180 °C + T0 em qualquer ponto de medida.
No ensaio, constatou-se que o corpo-de-prova apresentou fissuras a partir de 15 minutos
de exposição ao fogo, que não afetaram a sua integridade. Aos 17 minutos observou-se início
da passagem de fumaça e vapor d’água através das fissuras, porém, não comprometendo o
critério de estanqueidade. Após 24 horas do ensaio foi reaplicada a carga e a parede permaneceu
íntegra.
O segundo corpo-de-prova reproduziu uma parede do terceiro andar entre cozinhas,
com 2,52m de altura x 2,50 m de largura x 0,13 m de espessura; moldada em um quadro de
perfis metálicos. Esta parede foi feita com concreto armado convencional, revestida com azulejos
nas duas faces, colados com argamassa industrializada “Cimentcola”; nela foram embutidas
tubulações de PVC.
Após uma permanência no laboratório por um período de 62 dias desde o seu preparo,
foi carregada pela ação de macacos hidráulicos de 25,30 tf/m no interior de um forno com
revestimento refratário. A temperatura no interior do forno variou de 28°C (T0) a 1026°C (T T 0 ) e a temperatura da face não exposta ao fogo variou de 28°C a 94°C,
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resultado este considerado satisfatório pelos mesmos motivos expostos no caso do corpode-prova anterior.
No ensaio constatou-se o descolamento dos azulejos da face exposta ao fogo a
partir dos 11 minutos de ensaio. Aos 23 minutos observou-se início da passagem de
fumaça de coloração amarelada na parte superior da parede, porém, a superfície do
corpo-de-prova permaneceu estanque. Após 24 horas do término do ensaio foi reaplicado
o carregamento e a parede permaneceu íntegra.

Diante de tais resultados, o comportamento das paredes estruturais quanto à
resistência ao fogo foi considerado adequado para um período de duas horas.

A avaliação da potencial resistência ao fogo de lajes foi realizada analiticamente de
acordo com as prescrições da norma NBR 5627 - Exigências particulares das obras de
concreto armado e protendido em relação à resistência ao fogo. Constatou-se que as
lajes possuem resistência mínima de 1 hora, o que é considerado satisfatório para o
sistema construtivo em questão. Analisou-se também a prumada de passagem dos cabos
elétricos, localizada no hall dos elevadores. Considerando-se a reduzida dimensão do
orifício de passagem existente na laje, que tem selagem por meio de argamassa e de
gesso, e a quantidade reduzida de cabos, pôde-se concluir que ela apresenta condições
de estanqueidade suficientes para impedir a propagação vertical do incêndio.

Foram feitas ainda análises de caixilhos em alumínio para dormitório e banheiro
com altura igual à medida do pé-direito destes ambientes, compostos na região dos
parapeitos por elementos de reforço mecânico também em alumínio, placas de poliestireno
expandido e placas de fibrocimento. Concluiu-se que esta solução, mesmo conferindo
maior agilidade e racionalização ao processo construtivo, apresentava um custo muito
elevado para garantir a resistência mínima de 2 horas ao fogo. Diante disso, a empresa
optou pela execução de alvenaria com bloco de concreto na região do parapeito, como
é descrito na seção 4.8.9 deste trabalho.
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5.2.3.4 Análises dos aspectos construtivos e arquitetônicos da edificação
A análise dos aspectos construtivos e arquitetônicos da edificação visa avaliar a possibilidade
de propagação de fumaça no interior ou entre habitações, como também pela possibilidade de
favorecer ou dificultar o abandono da habitação e do edifício.
Constatou-se que a edificação apresenta como fatores limitadores à propagação da fumaça
as paredes e as portas entre compartimentos, o enclausuramento da escada com paredes e porta
corta-fogo do tipo P90, e a selagem das prumadas de cabos no hall dos elevadores.
Complementarmente foram feitas algumas recomendações para um melhor desempenho da
edificação:
a) recomendações para as escadas
•

criação de ventilação permanente de 1,00 m2 no topo da caixa, em pelo menos duas
faces opostas acima da cobertura;

•

criação de ventilação permanente no térreo com 0,50 m2, em local onde não haja risco
de incêndio e captando ar diretamente do exterior;

•

execução de corrimão entre 75 e 85 cm acima do nível do piso, sem apresentar a
possibilidade de retenção acidental do braço ou de peças do vestuário;

•

execução de revestimento antiderrapante nos patamares e degraus;

•

instalação de porta corta-fogo com vão livre não inferior a 80 cm;

b) recomendações para o poço de elevador:
•

execução de ventilação permanente no topo do poço, com área efetiva mínima de 1%
da seção horizontal do poço;

•

caso a abertura de ventilação comunique-se com a casa de máquinas, esta deve possuir
ventilação permanente com área efetiva mínima de 1,00 m2.

As recomendações citadas foram atendidas pela empresa referência.
Destacadamente, para a questão da ventilação permanente da escadaria, a edificação
passou a ser dotada de um sistema de pressurização da caixa de escadaria.

5.2.3.5 análise das instalações elétricas sob o ponto de vista de risco de início de
incêndio
As análises do projeto de instalações e da própria edificação resultaram na
recomendação do não emprego de quadros de distribuição no hall de elevadores
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confeccionados de madeira, sendo ideal o emprego de chapas metálicas, o que foi atendido
pela empresa referência.

5.2.3.6 Avaliações das instalações de proteção contra incêndio
Salientou-se que quatro sistemas de proteção contra incêndio são extremamente
necessários neste tipo de edificação:
a) extintores
Constatou-se que a edificação é dotada em cada pavimento, na região dos halls
dos elevadores, de duas unidades extintoras, uma para materiais comuns e outra para
equipamentos elétricos, e distribuídos de forma a não se percorrer mais do que 25 m
para serem alcançados. Cada unidade extintora deve proteger no máximo 500 m 2.
b) hidrantes
Constatou-se que os hidrantes estão distribuídos de tal forma que qualquer ponto
da área protegida pode ser alcançados com no máximo 30 m de mangueira,
desconsiderando-se o jato d’água, e também estão localizados nas proximidades das
portas das escadas, com acesso á área que se pretende proteger. São suficientes 15 m
de mangueira de diâmetro de 38 mm e esguicho de 13 mm para uma efetiva proteção de
todo um pavimento da edificação avaliada.
Ressaltou-se que a pressão dinâmica mínima do local do esguicho hidraulicamente
mais desfavorável, nos níveis do décimo segundo e décimo terceiro andares, deve ser de
6 mca, o que foi atendido pela edificação em análise sem a necessidade de emprego de
bombas de pressurização da rede de hidrômetros, considerando o funcionamento
simultâneo de 4 hidrantes e para uma demanda de água por 30 minutos dos 4 hidrantes
mais desfavoráveis, o que também foi atendido pela edificação em análise cuja reserva
de incêndio no reservatório superior de água era de 12.000 litros.
c) alarme de incêndio
Para a edificação em análise dispensa-se o uso de sistema de alarme de incêndio
por ser ela dotada de sistema de comunicação por interfone em todas as unidades, em
contato com uma central na portaria de envio e recebimento de informações. Ela possui,
ainda, fonte de alimentação autônoma com capacidade mínima de 1 hora.
d) iluminação de emergência
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A edificação também atendeu o critério quanto à dotação de central de iluminação
de emergência com autonomia mínima de 1 hora, possibilitando um nível de iluminamento
mínimo conforme as prescrições da NBR 10898/1990 - Sistema de iluminação de
emergência - Procedimento.

5.2.4 Avaliação de Desempenho Térmico
AKUTSU; VITTORINO e PEDROSO (1998) definem a avaliação do desempenho
térmico como sendo a verificação das condições de um ambiente quanto à satisfação de
conforto térmico aos seus ocupantes. A avaliação é feita de forma global para a edificação
e não só de elementos e componentes isolados, compreendendo um processo que envolve
as etapas de: a) caracterização das exigências humanas de conforto térmico; b)
caracterização das condições típicas de exposição ao clima; c) caracterização da
edificação e de sua ocupação; d) caracterização do comportamento térmico da edificação;
d) avaliação do desempenho térmico propriamente dito da edificação, com o emprego
de critérios específicos.
A caracterização das exigências humanas dizem respeito a valores de temperatura,
umidade relativa do ar, velocidade do ar e temperatura radiante média do ambiente que,
em função das características dos usuários, tais como taxa metabólica e índice de resistência
térmica de vestimentas, permitem que pelo menos 80% dos ocupantes expressem
satisfação em relação ao ambiente térmico.
A caracterização das condições climáticas consiste no conhecimento das
características do microclima local envolvendo valores horários de temperatura e umidade
relativa do ar exterior, radiação solar global e velocidade média e direção dos ventos
predominantes para os dias típicos de projeto, no verão e no inverno.
Caracteriza-se a edificação pelas propriedades dos seus componentes e elementos
quanto aos parâmetros: capacidade térmica específica, densidade de massa dos materiais,
condutividade térmica e calor específico dos materiais, transmitância, absortância e
refletância à radiação solar, emissividade das superfícies, resistência térmica dos espaços
de ar e forma, dimensão e orientação dos componentes e elementos.
A caracterização da ocupação se processa com o levantamento do período de ocupação,
número e atividades típicas dos ocupantes, taxas de liberação de energia térmica e de vapor
de água de equipamentos e processos nos recintos da edificação, taxa de
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ventilação dos ambientes, aspectos arquitetônicos da edificação como o emprego de dispositivos
de sombreamento de aberturas, e de características das vedações externas, considerados o
tamanho e orientação de janelas, rugosidade e cor das superfícies.
Finalmente, a caracterização do comportamento térmico da edificação consiste na
verificação da resposta térmica da edificação às condições de exposição ao clima e à ocupação
previamente analisadas, sendo calculados (inclusive com o emprego de métodos computacionais)
ou medidos valores em diferentes horários dos parâmetros anteriormente citados, tais como a
temperatura, umidade relativa e velocidade do ar nos recintos e temperaturas superficiais nas
faces das vedações.
A partir da verificação dos requisitos e critérios de desempenho podem ser adotadas
providências que possibilitem adequar a temperatura no interior da habitação às condições de
inverno e de verão e reduzir os riscos de condensação e presença de superfícies muito aquecidas
ou frias
5.2.4.1 Critérios de avaliação de desempenho para o conforto térmico
A avaliação do desempenho térmico consiste na comparação do comportamento térmico
da edificação, previsto ou mensurado na prática, com os valores padronizados. É adotado
pelo IPT o critério prescrito pela norma ISO 7730114, que atribui três níveis de desempenho
para cada uma das duas estações típicas, o verão e o inverno, de forma simplista, já que adota
a temperatura do ar no interior da edificação como parâmetro de avaliação, quer comparada
a um certo valor limite, quer comparada com a temperatura do ar no exterior da edificação,
conforme o caso.
a) critério para o verão
•

Nível A de conformidade: a temperatura máxima do ar no interior da edificação é
sempre menor ou igual à temperatura máxima diária de conforto, fixada em 29oC;

•

Nível B de conformidade: a temperatura máxima do ar no interior da edificação
supera a temperatura máxima de conforto, porém não ultrapassa o valor máximo
diário da temperatura do ar exterior, que é adotada como a temperatura máxima
de referência;

•

Nível C de não-conformidade: a temperatura máxima do ar no interior da edificação
é superior ao valor máximo diário da temperatura do ar exterior.

114

ISO 7730/1994: Moderate thermal environments - Determination of the PMV and PPD indices and specification
of the conditions for thermal comfort.
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b) critério para o inverno
•

Nível A de conformidade: a temperatura mínima do ar no interior da edificação
é sempre maior ou igual à temperatura mínima diária de conforto, fixada em
17 oC;

•

Nível B de conformidade: a temperatura mínima do ar no interior da edificação
é inferior à temperatura mínima diária de conforto, porém é maior ou igual à
temperatura mínima de referência, fixada em 12 oC como temperatura de
conforto no inverno à noite;

•

Nível C de não-conformidade: a temperatura mínima do ar no interior da
edificação é menor do que a temperatura mínima de referência.

5.2.4.2 Avaliação de desempenho térmico para o sistema construtivo com o
emprego de fôrmas metálicas tipo túnel
A avaliação de desempenho térmico do sistema construtivo foi realizada por
simulação do comportamento térmico da edificação com o auxílio de processo
computacional 115 , para as condições climáticas da cidade de São Paulo, tanto para o
invernoquanto para o verão, contemplando o dormitório com duas paredes externas
expostas à radiação solar e duas outras paredes voltadas para o interior da habitação,
nas situações de um pavimento intermediário e do último pavimento imediatamente abaixo
da laje de cobertura.
A avaliação foi conclusiva quanto a:
•

o desempenho térmico na habitação pode ser melhorado por meio de ações
promovidas pelo próprio usuário, tais como o controle da ventilação dos
ambientes e o sombreamento de janelas pelo emprego de cortinas;

•

o sistema construtivo tem potencial para atingir uma situação intermediária de
conforto térmico, caracterizada como nível B.

•

as cores médias para o revestimento ou pintura das fachadas são as mais
recomendáveis tanto para o inverno quanto para o verão;

•

as condições do último pavimento podem ser melhoradas com a adoção de um
revestimento com isolante térmico sobre a laje de cobertura como, por exemplo,

115

O programa utilizado pelo IPT é o NBSLD - do National Bureau of Standards (NBS). Ele permite que sejam
simuladas várias interações entre a edificação e o ambiente térmico onde ela está inserida, levando em
consideração correlações para diferentes condições climáticas, de implantação, de uso da edificação, de
características da edificação e de conforto térmico do usuário.
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•

placas de poliestireno expandido de densidade 16 kg/m3 e 2 cm de espessura, o que
passou a ser feito pela empresa referência;

•

deve-se evitar a orientação das janelas dos dormitórios na região compreendida
entre o Sudoeste e o Sudeste;

•

os ambientes com menor número de paredes voltadas para o exterior oferecem
melhores condições de conforto térmico.

Os dados que possibilitaram tais conclusões são os constantes na tabela 43.
Tabela 43 - Níveis de conforto térmico nos dormitórios de edificação em função da
orientação, das condições de ventilação e do sombreamento de janelas

Com relação ao acabamento das superfícies exteriores da edificação, AKUTSU e
VITTORINO (1991) observam que superfícies rugosas promovem uma maior absorção
de radiação solar incidente, e que cores claras de pintura e de revestimento provocam
uma menor absorção da radiação. Ressaltam também que o emprego de materiais de
isolação térmica, na face exterior ou interior das divisórias da edificação, pode muitas
vezes promover efeitos indesejáveis em função da estação do ano, já que atuam tanto na
redução dos ganhos de calor como também no impedimento das perdas de calor.

5.2.4.3 Propriedades termofísicas dos materiais empregados no sistema
construtivo com o emprego de fôrmas metálica tipo túnel
Uma vez conhecidas certas características termofísicas dos materiais componentes da
edificação, é possível a determinação de características globalizadas da mesma. Para o

224
caso específico da edificação avaliada, pode-se determinar, por exemplo, a resistência térmica
e capacidade térmica de uma parede estrutural de fachada que compõe a envoltória na região
de um banheiro ou área de serviço, ou de uma parede de fachada conformadora de um dos
dormitórios da habitação, e, de posse dos valores destes parâmetros, realizar a avaliação de
desempenho térmico das paredes. Para tanto, são a seguir introduzidas algumas grandezas
físicas e termofísicas que possibilitarão tais determinações para as paredes nas condições
descritas.
a) condutividade térmica (k) [W/(m.K)]
Segundo NEUFERT (1964), a condutividade térmica de um material indica a quantidade
de calor que na unidade de tempo passa por esse material numa superfície unitária, de espessura
também unitária, necessária para que se promova uma diferença de um grau de temperatura
entre as superfícies do material.
AKUTSU e SATO (1988) informam que a transferência de calor nos materiais se dá por
condução através dos sólidos, líquidos e ar que os compõem, por convecção através dos
movimentos dos gases e radiação entre as superfícies sólidas. A condutividade térmica inclui
os efeitos combinados desses fenômenos e é fortemente influenciada pela composição e
quantidade de matéria sólida, da distribuição, geometria e disposição dos poros, do teor de
umidade e do tipo de gás contido no material.
A quase totalidade dos materiais empregados na construção civil têm condutividade de
valor situado entre 0,02 e 2,00 W/(m.K), onde os valores menores indicam uma maior
quantidade de ar presente no material e, conseqüentemente, menor massa específica aparente.
Excepcionalmente, em certos casos como o da lã-de-vidro, há uma massa específica aparente
ótima, abaixo da qual os efeitos da convecção do ar provocam um aumento da condutibilidade
do material. Pelo fato da água apresentar um isolamento menor do que o ar, uma maior umidade
presente no material acarreta um aumento no valor da sua condutividade térmica.
b) calor específico (c) [kJ/(kg.K)]
O calor específico de um material é definido como a quantidade de calor necessária para
elevar em 1oC a temperatura de 1 g desse material.
c) densidade (d) [kg/m3]
d) espessura do material (e) [m]
e) resistência térmica (R)
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A resistência térmica de um material o caracteriza pela sua oposição a alterações na sua
temperatura. Ela é expressa pela equação:
R = e (1/k) [m2.K/W]
Nas situações de uma grande amplitude térmica diária, como é o caso típico da cidade
de São Paulo no período diurno de verão, uma elevada resistência térmica propicia que a
máxima temperatura no interior da edificação seja pelo menos inferior à máxima temperatura
externa. Nos períodos diurno e noturno da estação de inverno, uma elevada resistência térmica
favorecerá a que a temperatura no interior da edificação se mantenha maior do que a do seu
exterior.
f) capacidade térmica (C)
A capacidade térmica de um material é o produto do seu calor específico pela sua massa
na unidade de superfície:
C = e.c.d [kJ/(K.m2)]
Quanto maior for a capacidade térmica do material maior será a sua inércia térmica,
caracterizada pela oposição do material à modificação do seu estado térmico. Como
conseqüência, quanto maior a massa do material maior será a sua inércia térmica. Em regiões
onde são registradas grandes amplitudes térmicas diárias no período diurno de verão, uma
elevada capacidade térmica promove uma defasagem entre os momentos de ocorrência das
máximas temperaturas interna e externa à edificação, além do que, no período noturno desta
mesma estação, a temperatura interior se manterá pelo menos superior à externa. Nos períodos
diurno e noturno da estação de inverno, uma elevada capacidade térmica favorecerá a que a
temperatura no interior da edificação se mantenha maior do que a do seu exterior.

A tabela 44 apresenta valores conhecidos e determinados das grandezas citadas para os
elementos e componentes das paredes em estudo. A partir das equações apresentadas, são
calculados os valores da resistência térmica (R) e da capacidade térmica (C) desses elementos
e componentes.
Na tabela 45 são apresentados os valores da resistência térmica (R) e da capacidade
térmica (C) para os dois tipos de paredes em análise, resultantes das somatórias dos valores
individuais destas grandezas de cada material que as compõem.
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Tabela 44 - Características termofísicas dos elementos e componentes de parede

onde: k: condutividade térmica em W/(m.K)
c: calor específico em kJ/(kg.K)
d: densidade em kg/m 3
e: espessura do material em m
R = e (1/k): resistência térmica em m 2.K/W
C = (e.c.d): capacidade térmica em kJ/(K.m 2)

Tabela 45 - Características termofísicas de paredes em função de suas composições

Os valores obtidos para as resistências e capacidades térmicas das paredes típicas
existentes na envoltória da edificação em escopo apresentam-se inferiores ao de uma
parede executada com bloco cerâmico 116 de espessura 20 cm, usualmente empregado
nas construções tradicionais, demonstrando que esse material tem melhor desempenho
térmico do que o concreto com 12 cm de espessura, nas condições climáticas de exposição
em uma cidade como São Paulo, o que, contudo, não as deprecia em função dos resultados
obtidos na avaliação de desempenho térmico apresentados.

116

Considerando-se apenas a participação do bloco cerâmico com 20 cm de espessura, obtém-se para a parede:
R = 0,33 (m2.K)/W e C = 294,00 kJ/(K.m2).

227
5.2.5 Avaliação de Desempenho quanto ao Conforto Acústico
A avaliação de desempenho quanto ao conforto acústico consiste na verificação dos
requisitos e critérios de desempenho visando restringir ou limitar o ingresso de ruídos no interior
do edifício, produzidos por fontes externas, ambientes adjacentes e equipamentos. Para as
fontes externas são determinantes o tipo e nível do ruído de fundo local, diretamente relacionados
com a capacidade de isolamento das paredes de fachadas, janelas, portas, aberturas e muros
de divisa
CREMONESI (1988), em sua análise sobre ruído urbano, afirma que ele deve ser tratado
como um fenômeno estatístico, havendo nas cidades inúmeras fontes de ruído que se misturam
de uma maneira complexa. Tais fontes são independentes ou não, constantes ou variáveis,
fixas ou móveis, sendo o ruído resultante variável em função do posicionamento do local de
observação, da umidade, da temperatura, dos ventos e do dia e horário, além da própria
variabilidade que lhe é intrínseca quanto ao seu nível.
O nível inferior do ruído urbano, dito nível de fundo ou residual, é aquele que parece vir
de todos os lados; os demais ruídos, ditos intrusivos, são aqueles que variam em sua.
forma, duração e amplitude, como no caso do trânsito de veículos que nas grandes cidades
apresenta variações de 80 a 100 dB(A)117.
A avaliação de desempenho acústico do sistema construtivo em escopo envolveu a análise
do projeto, ensaios e avaliações na própria edificação.

5.2.5.1 Análise do projeto
A análise do projeto visa conhecer como o arranjo dos espaços favorece ou dificulta
interações acústicas indesejáveis, qual a importância das paredes e vedos nesse processo e a
escolha dos ambientes a serem submetidos a ensaios.
Da análise do projeto da edificação avaliada pode se concluir:
•

a medição do isolamento sonoro deve ser efetuada entre salas de estar de unidades
adjacentes de um mesmo pavimento, separadas por parede de concreto com 120
mm de espessura revestida em suas duas faces com gesso, e entre unidades
superpostas separadas por laje de concreto com 80 mm de espessura revestida
com carpete de 6 mm de espessura, também envolvendo salas de estar;

117

Destaca BÁRING (1988) que o valor em dB(A) corresponde a uma avaliação subjetiva do ruído, como se
fosse processada pelo próprio ouvido humano, onde as freqüências processadas provocam um estímulo
único e englobador. A situação que vincula o nível de ruído a uma freqüência específica é traduzido em dB.
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•

pelo aspecto de ruídos oriundos de tubulações das instalações hidráulicas devem
ser realizadas avaliações envolvendo o banheiro de uma unidade e o dormitório de
outra unidade imediatamente abaixo;

•

o projeto arquitetônico tem a virtude de não promover a contiguidade entre
dormitórios e áreas comuns ou ambientes de unidades vizinhas de um mesmo
pavimento.

5.2.5.2 Ensaio na edificação
Para a avaliação do isolamento sonoro entre dependências contíguas foram escolhidas
as unidades de números 41, 43 e 53 do edifício. Entre as unidades 41 e 43 foram realizadas
medições de ruído envolvendo as salas de estar; da mesma forma procedeu-se com as unidades
43 e 53.
Na sala de estar da unidade 43 foi instalado equipamento emissor de ruído rico em
baixas freqüências (ruído rosado), e nas respectivas salas de estar das unidades 41 e 53 foram
medidos os ruídos incidentes em dB(A).
Os resultados obtidos são os registrados na tabela 46.

Tabela 46 - Medições de isolamento acústico entre dependências contíguas

O IPT considera como ideal um isolamento sonoro bruto de 50 dB entre salas de estar
a partir de ensaios em laboratório sob condições controladas. O isolamento de 40 dB obtido
pelo sistema construtivo na parede comum entre salas de unidades contíguas é tido como limite
inferior aceitável no caso de medidas realizadas em campo. Já o isolamento sonoro médio de
38 dB registrado para o piso entre unidades é considerado inadequado, o que implica na
utilização de revestimento do piso com maior capacidade de isolamento acústico.
Um fator atenuante vem do fato de os ambientes poderem ter uma redução de 1 a 3
dB(A) pelas absorções sonoras advindas das mobílias a serem neles instaladas. Já que sons
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produzidos em salas de estar, provenientes de rádio, televisão e mesmo da conversação
entre pessoas, atingem níveis de 70 dB(A), será possível que os sons que chegam nas
unidades atinjam valores inferiores ao do ruído de fundo da região onde se localiza a
edificação, cujo valor foi medido na unidade 41 em cerca de 36 dB(A), disso resultando,
no mínimo, a não inteligibilidade de fatos sonoros originados nas unidade vizinhas.
Como registro de critérios para novas avaliações, destacam-se as prescrições
apresentadas por CARDIA; ALUCCI e LOUREIRO (1988) quanto à capacidade mínima
de isolamento sonoro de paredes e lajes das edificações: para paredes e lajes sem aberturas
voltadas para vias de circulação de pedestres e/ou logradouros públicos, o nível de
isolamento sonoro mínimo recomendado é de 35 dB; para paredes e lajes que separam
dois ambientes pertencentes a unidades habitacionais distintas, sendo um deles destinado
à atividade de repouso e sono, o nível de isolamento sonoro mínimo recomendado é de
50 dB.
Foi ainda constatado que o acionamento de descarga do vaso sanitário do banheiro
da unidade 51 produziu ruído notório na unidade 41; o mesmo foi constatado entre o
banheiro e o dormitório da mesma unidade 51 quando do acionamento da torneira do
lavatório. Finalmente, recomendou-se a utilização de janelas nos dormitórios com uma
classe de transmissão de som aéreo (CTSA) em torno a 25.

A partir destes resultados e recomendações foram adotados os seguintes
procedimentos:
•

o usuário passou a ser informado sobre a necessidade de estar atento às
características de isolamento acústico do revestimento de piso a ser aplicado
em sua unidade, o que passou a ser feito por meio de registro no manual do
proprietário fornecido pela empresa;

•

o preenchimento dos vazios nas regiões de negativos ou de enchimentos em
paredes que comportam tubulações hidráulicas passaram a ser feitos com
argamassa com maior plasticidade, a fim de garantir a não ocorrência de falhas,
e com maior rigor no controle da compacidade em sua aplicação;

•

foi realizado, por intermédio do próprio IPT, ensaio de medição de isolação de
som aéreo em caixilho de alumínio para dormitório, composto de perfis linha 25,
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com quatro folhas de correr, sendo duas com vidros de 6 mm de espessura e
duas com venezianas, de dimensão 1250 mm x 1350 mm. Esse ensaio foi
realizado de acordo com a norma ISO 140/III - Laboratory Measurement of
Airborne Sound Insulation of Buiding Elements e indicou uma classe CTSA
para o caixilho de valor 27, o que atende à recomendação feita na avaliação
de desempenho. Registra-se, porém, que esse produto tem custo de aquisição
relativamente elevado em relação aos caixilhos tradicionalmente empregados
pelo mercado, o que resulta em impacto significativo nos custos em
empreendimentos de padrão popular.

5.2.6 Avaliação de Desempenho quanto à Estanqueidade à Água
A avaliação de desempenho quanto à estanqueidade à água tem como objeto de
estudo a verificação do atendimento ou não pela edificação dos requisitos e dos critérios
de desempenho relacionados com a sua capacidade em impedir o ingresso de água,
proveniente das chuvas ou do solo, no interior da habitação ou dos seus elementos e
componentes, e em impedir a dissipação da água de uso e lavagem em seus elementos e
componentes constituintes. São levadas em conta nestas avaliações as características
regionais, a intensidade das precipitações e ação do vento, a ação da água proveniente
do solo, os efeitos das águas provenientes de limpeza e/ou uso nas partes em contato
com áreas molháveis, a estanqueidade e caimento de pisos laváveis e as características
de projeto das quais destacam-se: disposições construtivas, juntas entre componentes
construtivos, declividades e barreiras à passagem da água.
PEREZ (1988-a) faz referência a pesquisas que demonstram que 60% dos problemas
em uma edificação durante a sua vida útil provêem de umidade. Relaciona ainda as
naturezas da umidade na edificação: a) umidade de obra, resultante da água intersticial
presente nos componentes e elementos da edificação e que tende a diminuir até
desaparecer; b) umidade de absorção e capilaridade, proveniente do solo; c) umidade
de infiltração, oriunda da penetração da água de chuva pela envoltória da edificação; d)
umidade de condensação, fruto do vapor de água presente no ar ambiente que se condensa
nas superfícies ou interior de componentes e de elementos da construção; e e) umidade
acidental, resultante de causas várias como de vazamentos de instalações hidráulicas,
infiltração de água de lavagem de pisos, etc.
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A ocorrência de penetração de água da chuva no interior da edificação está relacionada
com fatores como a intensidade da chuva, o grau de exposição da fachada à ação do vento
contribuindo na intensidade de energia cinética das gotas de água, as diferenças de pressão
entre o interior e o exterior da edificação, a possibilidade de ação capilar no componente ou
elemento construtivo e a ação da força da gravidade na gota de água. Ressalta ainda esse
autor que a água não poderá penetrar no interior da edificação se não estiverem
concomitantemente acorrendo: presença de água na superfície, existência de abertura que
permita que a água por ela penetre e ação de forças, fruto da energia cinética das gotas,
gravidade ou pressão exercida pelo vento, que empurrem a água para o interior da abertura.
No documento CSTB/DTU 23.1/85 são abordados os mecanismos de penetração da
água de chuva em paredes de concreto armado. É destacado que, nas paredes que têm material
capilar, a água de chuva penetra por capilaridade e sai por secagem ao término do período de
chuva, situação onde a pressão dinâmica do vento e a intensidade da chuva têm pequena
importância quando comparadas com a freqüência das seqüências vento/chuva e das condições
higrotérmicas do ar entre os períodos de chuva. À medida que cresce a
porosidade e permeabilidade do material componente da parede, ou haja fissurações não
capilares por falhas de execução, as influências da pressão do vento e da intensidade da chuva
tornam-se marcantes.
Segundo THOMAZ e CAVANI (1998) a estanqueidade da edificação à água está
relacionada a aspectos da saúde do usuário, do desempenho térmico e da durabilidade da
edificação, tendo em vista que a água promove a ocorrência de fissuras por movimentação
higroscópica, desagregações, lixiviação, corrosão de metais, aumento da condutibilidade térmica,
apodrecimento de madeiras, etc. Apresentam ainda os vários critérios a serem verificados na
avaliação de desempenho quanto à estanqueidade à água de edificações.
5.2.6.1 Fundações
As fundações não devem permitir a passagem de umidade do solo para a superestrutura
através de paredes e pisos.
5.2.6.2 Fachadas
A avaliação de desempenho de fachadas e seus elementos quanto à estanqueidade
baseiam-se nos seguintes critérios:
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•

as janelas devem ser totalmente estanques, sem apresentar vazamentos,
escorrimentos ou qualquer forma de infiltração de água;

•

as paredes das fachadas não devem permitir penetração de água que resultem
em escorrimentos ou formação de gotas aderentes;

•

não deve haver possibilidade de corrosão de partes metálicas ou deterioração
dos materiais constituintes das vedações verticais (apodrecimento, lixiviação,
etc.) devido à eventual infiltração de água;

•

é necessária a avaliação da eventual queda do desempenho da estanqueidade
da fachada ao longo do tempo, devido a degradações como o comprometimento da
película de tinta, fissuras por movimentações higrotérmicas, etc.;

•

a face interna das paredes de fachada diretamente em contato com áreas
molháveis não deve apresentar infiltração de água;

•

as paredes em região de chuveiro devem ser impermeabilizadas na altura de
1,80 m e a 0,5 m de cada lado do eixo do chuveiro;

•

os trechos de paredes com torneira ou algum tipo de saída de água deverão
dispor de áreas impermeáveis com altura mínima de 15 cm acima desta tomada
de água, prolongada até o encontro com uma superfície horizontal impermeável
(piso, pia, etc.), a largura deve ser a do aparelho sanitário no mínimo (pia,
tanque, etc.) e, no caso de pontos isolados, não inferior a 15 cm de cada lado
do seu eixo;

•

a implantação da unidade no terreno e as obras de proteção no entorno da
construção (calçadas, drenos, etc.) devem evitar o acúmulo de água nas bases
das fachadas da edificação no nível do pavimento térreo.

5.2.6.3 Divisórias internas
A face das paredes internas da edificação, diretamente em contato com áreas
molháveis, não deve apresentar infiltração de água.
5.2.6.4 Pisos
A avaliação de desempenho da estanqueidade de pisos baseia-se nos seguintes
critérios:
•

os pisos laváveis não devem permitir a infiltração de água nas suas superfícies e
nos seus encontros com as paredes. Com uma lâmina d’água de altura 10 mm (no
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ponto mais alto do piso), não devem ocorrer, após 24 horas, infiltrações
superiores a 0,3 dm 3 de água por m 2 de piso (em projeção);
•

os pisos do pavimento térreo da edificação em contato com o solo devem ser
estanques à água, considerando-se a máxima altura do lençol freático prevista
para o local da obra.

5.2.6.5 Cobertura
A avaliação de desempenho de coberturas quanto à estanqueidade baseia-se nos
seguintes critérios:
•

as lajes de cobertura, em edificação sem telhado, não devem apresentar sinais
de umidade em suas faces inferiores, quando sujeitas durante 24 horas
consecutivas a lâmina de água com altura de 15 mm;

•

os telhados das edificações não devem propiciar a penetração de água que
implique em gotejamento ou escorrimento. Toleram-se apenas manchas de
umidade nas faces inferiores das telhas e formação de gotas aderentes ao
material;

•

considerando-se as máximas precipitações passíveis de ocorrer no local da
edificação, as coberturas devem ter seus projetos de drenagem de água de
acordo com a norma NB 611/88 - Instalações prediais de águas pluviais.

Avaliações realizadas em projeto e inspeções feitas na edificação construída pela
empresa referência propiciaram as seguintes conclusões:
•

a avaliação do projeto quanto à estanqueidade de áreas internas molháveis e
laváveis, como cozinha, banheiro e área de serviço foi satisfatória;

•

as fachadas apresentaram comportamento satisfatório não só pela
estanqueidade do revestimento como pela estanqueidade do próprio concreto;

•

a região de encontro do guarda-corpo com a estrutura requer maior atenção
pelo risco de ocorrência de fissuras entre estes elementos. Situação essa
contornada pelo emprego de alvenaria em bloco de concreto solidarizada aos
elementos da estrutura, conforme o descrito na seção 4.8.9 deste trabalho;

•

foi recomendada a confecção de elementos pré-moldados com caimentos
superficiais que facilitem o escorrimento da água de chuva, o que foi atendido
pela construtora;
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•

a cobertura com telha de fibrocimento apresentou comportamento satisfatório.

Por tudo o que foi até aqui exposto a respeito das avaliações de desempenho do sistema
construtivo com o emprego de fôrmas metálicas tipo túnel, pode-se concluir que dele resulta edificação
com adequado comportamento potencial para cumprir as finalidades para a qual foi concebida.
Além do que, pode-se também concluir que a avaliação de desempenho é o elo de ligação entre a
qualidade da edificação e o sistema construtivo empregado na sua execução, confirmando o conceito
de que avaliar o desempenho é o mesmo que verificar a qualidade.

No próximo capítulo será enfocado o manual da qualidade do sistema construtivo em escopo,
destacadamente o empregado pela empresa referência, com a descrição da sua composição e
comentários pertinentes.
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6 MANUAL DA QUALIDADE DO SISTEMA CONSTRUTIVO
DA EMPRESA REFERÊNCIA
O manual da qualidade é um importante documento da empresa no processo de obtenção
e de manutenção da RT/IPT, já que nele constam os procedimentos organizacionais e técnicos
relacionados àquilo que tem significativa interface com o produto ou sistema construtivo mérito
da aprovação técnica. Segundo MESEGUER (1991), é um documento onde se estabelece a
política da qualidade de uma empresa e se descreve a forma como tal política é posta em
prática. É um documento de caráter geral, não ligado a uma obra determinada118, que descreve
o sistema da qualidade da empresa.
Apresenta-se a seguir a composição das seções do manual da qualidade da empresa
referência para o seu sistema construtivo com o emprego de fôrmas metálicas tipo túnel,
elaborado de acordo com as prescrições das normas NBR ISO 9000 para o assunto.

6.1 Apresentação da Empresa
São apresentados os objetivos do manual da qualidade: a) apresentar a empresa, inserindo
o sistema construtivo por ela utilizado; b) definir e organizar as etapas necessárias para a
produção de edifícios com o sistema construtivo adotado; e c) definir, sistematizar e documentar
os procedimentos de controle e de garantia da qualidade do sistema construtivo e dos outros
subsistemas considerados essenciais na inter-relação com o sistema para a produção do edifício.
São introduzidos os membros que integram o Comitê da Qualidade da empresa e o
responsável pela atualização periódica do manual, exortando a contribuição dos funcionários
no encaminhamento de críticas e sugestões para o aprimoramento do sistema construtivo e do
próprio manual, estabelecendo o compromisso da empresa em acolher, analisar e incorporar
tais contribuições.

6.2 Apresentação do Sistema Construtivo Sergus
Apresentação do histórico do sistema construtivo, sua descrição contemplando as etapas
do processo construtivo mais relevantes e suas principais características técnicas, sinalizadas
pelas análises de projetos e pelas avaliações realizadas em protótipos, na própria edificação
ou em laboratórios de ensaios, quanto aos desempenhos: estrutural, estanqueidade à água,
térmico, acústico, durabilidade, instalações elétricas e hidráulicas e segurança ao fogo.
118

Na situação de uma obra específica, utiliza-se o “plano da qualidade”.
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São também feitos comentários sobre insumos com significativa importância no processo
de execução da edificação, como o concreto e o aço, e relacionados os materiais adquiridos
pela marca, ou seja, aqueles que pela consagração de emprego e pela confiança que os
fornecedores e fabricantes inspiram à construtora somente são submetidos a ensaios em
situações excepcionais, destacando-se aqueles que detém certificação ou aprovação técnica.
6.3 Planejamento
Descrição dos elementos do planejamento próprios para o sistema construtivo e sua
realimentação com os conhecimentos e pelas experiências decorrentes da execução da obra,
e até mesmo de constatações decorrentes do pós-entrega da edificação aos seus usuários.
6.4 Gerenciamento de Projetos
Abordagem das etapas de contratação, coordenação, recebimento e aceitação final,
distribuição, controles das atualizações, análises e utilização pela obra, relacionadas com os
projetos.
6.5 Composição da Fôrma-Túnel
Descrição detalhada da fôrma metálica, seus elementos e componentes, e equipamentos
e ferramentas empregados no processo de execução da estrutura de concreto armado.
6.6 Execução da Obra
Descrição das operações e da seqüência de execução da obra compreendendo: fôrma
metálica, concreto armado, instalações elétricas e hidráulicas, revestimentos internos com gesso
e material cerâmico e externos com argamassa industrializada, instalação de elevadores, etc.
Complementam estas informações os procedimentos internos da empresa para recebimento e
aceitação de materiais e serviços.
Dentre as atividades em canteiro há uma que requer elevado nível de planejamento e
controle e que é normalmente relegada a um segundo plano pelas empresas e pelos próprios
operários, apesar da organização legal pertinente: a prática de medidas voltadas à segurança,
higiene e medicina do trabalho119. Esse assunto requer, por força legal, que a empresa adote
os seguintes procedimentos:

119

Para se ter em conta esta organização, pode-se consultar a Norma Regulamentadora NR 18: Condições e
Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil, portaria de âmbito Federal de no 04, de 04/7/
1995, da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho (SSST) do Ministério do Trabalho (MTb).
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•

treinamentos para admissão, específicos e periódicos inserindo a segurança e higiene
do trabalho nas atividades de produção em canteiro;

•

estabelecimento de Programa de Condições e Meio-Ambiente do Trabalho específico
para a empresa (PCMAT);

•

estabelecimento de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)
específico para a empresa;

•

estabelecimento de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) específico
para a empresa.

Esses documentos, a exemplo das demais especificações técnicas relativas aos serviços,
compõem conjunto complementar de elementos de apoio do manual da qualidade.
6.7 Controle da Qualidade
São introduzidas as planilhas de controle a serem utilizadas para a verificação de projetos,
materiais, ferramentas e equipamentos, serviços e na aceitação da qualidade final do produto pela
empresa e pelo cliente. Tais planilhas possibilitam a aplicação do controle da qualidade para o
sistema construtivo. Várias delas compõem este trabalho, ilustrando o processo de controle da
qualidade na empresa referência.
6.8 Assistência Pós-Entrega
É feita a descrição do processo e definição dos responsáveis pela análise e atendimento
das solicitações dos clientes, fundamentalmente centrados nos setores de atendimento ao cliente
e de manutenções, e que se iniciam no momento da vistoria da unidade pelo cliente visando a
entrega das suas chaves, ocasião na qual é feita a entrega ao cliente do Manual do
Proprietário120, contendo informações sobre o uso, operação e manutenção da unidade, e, ao
síndico, do Manual do Síndico, onde constam informações sobre o uso, operação e manutenção
das áreas e coisas comuns, auxiliando no adequado gerenciamento do condomínio. Informações
complementares ao síndico são fornecidas com a entrega de projetos “As Built” de arquitetura,
estrutura e das instalações; de manuais de operação e certificados de garantia dos equipamentos
instalados nas áreas comuns; e dos contratos de manutenção corretiva e preventiva de
equipamentos e instalações do condomínio, já firmados pela construtora com empresas
especializadas.
120

O CDC determina que o construtor tem a obrigação de fornecer informações ao consumidor a respeito do uso
e da manutenção da habitação. A omissão de informações que promovam danos ao imóvel é entendida como
originada por culpa concorrente do construtor, cabendo a ele responder pelos reparos e danos advindos.
Somente a constatação de culpa exclusiva do consumidor desonera de responsabilidades o construtor.
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O manual do proprietário utilizado pela empresa referência em seus empreendimentos
tem a composição que segue.
•

apresentação do manual e dos canais de comunicação com a construtora;

•

informação sobre o sistema construtivo empregado e sobre os riscos à segurança
e estabilidade da estrutura no caso de serem abertos vãos e passagens nas paredes
estruturais;

•

informações sobre a importância de se consultar os projetos executivos do edifício
e como é possível o acesso a eles;

•

informações sobre as garantias da construtora e condições para a sua efetivação;

•

formas de solicitar o fornecimento de serviços pelas principais concessionárias;

•

informações sobre a utilização de equipamentos e instalações da habitação;

•

situações onde se faz necessária a intervenção do usuário na prática de manutenções
preventivas de elementos e componentes da habitação;

•

informações sobre equipamentos e instalações das áreas comuns do edifício;

•

especificações dos principais materiais utilizados na edificação;

•

relação das empresas prestadoras de serviços e fornecedoras dos insumos
aplicados na edificação;

•

plantas e detalhes da edificação relacionados com a arquitetura e as instalações
elétricas e hidráulicas, destacando-se as regiões de pisos e paredes onde não é
permitida a execução de furações, sob o risco de serem provocados danos nas
tubulações e circuitos.

6.9 Avaliação Pós-Ocupação
A coleta e organização das informações provenientes dos setores de atendimento ao
cliente e de manutenção possibilita uma retroalimentação às áreas de projetos, suprimentos,
produção e de atividades de incorporação e comercial da empresa, constituindo-se em
importante fonte de informações que possibilitam correções de rumos, aprimoramento do
processo e do produto e busca de novos materiais e fornecedores, todos voltados à melhoria
contínua em prol do aperfeiçoamento da qualidade na empresa.
A observação de um orçamento detalhado de uma obra permite que se conclua sobre a
variedade e quantidade dos insumos nela empregados, alguns em mais de uma aplicação ou
envolvendo diferentes técnicas de uso. Somando-se a isso fatores advindos da exposição da
edificação às condições do ambiente onde ela se insere, de natureza biológica,
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atmosférica, térmica, acústica, e mesmo de natureza social, quer dos usuários da edificação,
quer do comportamento das demais pessoas presentes neste ambiente, constata-se a grande
probabilidade de ocorrências de disfunções da edificação ou de suas partes pelo mau emprego
de materiais e técnicas, pela má qualidade de elementos, componentes e equipamentos
incorporados à edificação e até da sua inadequada utilização e/ou da falta de manutenção por
parte do usuário.
PEREZ (1988-b) define a manutenção dos edifícios como sendo o conjunto de “atividades
que se realizam nos equipamentos, componentes ou instalações dos edifícios, com a finalidade
de assegurar-lhes condições satisfatórias de segurança, habitabilidade, eficiência e outras, para
o cumprimento das funções para as quais foram fabricados ou construídos”. As atividades de
manutenção iniciam-se a partir da entrega da edificação, e podem vir a ser significativamente
reduzidas desde a concepção da obra pelos projetistas, sendo classificadas por esse autor
como: corretivas, quando visam corrigir e recuperar falhas, e preventivas, que pela associação
das atividades de inspeção, conservação e restauração cumprem a finalidade de prever, detectar
e corrigir defeitos para que falhas não venham a ocorrer.
Até um passado recente, era considerada como um serviço marginal e não produtivo,
porém, diante da realidade das responsabilidades dos construtores e dos elevados custos
decorrentes, ela tem sido progressivamente reavaliada dando margem à criação evolutiva da
engenharia de manutenção e da terotecnologia121 visando eliminá-la ou pelo menos reduzi-la
ao mínimo pelo emprego de gestões técnicas e administrativas para o assunto. Em outros
setores industriais é notável a prática já adotada por fabricantes e fornecedores de produtos e
serviços de anteciparem-se às solicitações de intervenção do cliente, e mesmo de incentivo
para que se pronunciem quanto à qualidade por eles percebida nos produtos e serviços, num
processo que, segundo PREISER (1996) e MEDEIROS (1996), propicia a retroalimentação
das empresas com tais avaliações da satisfação do usuário, possibilitando a melhoria da
qualidade na empresa. Para a construção civil esse procedimento é denominado avaliação
pós-ocupação (APO).
PEREZ (1988-b) introduz também os conceitos de degenerescência, confiabilidade e
manutenibilidade da edificação. A degenerescência é o processo pelo qual a edificação perde
as suas características originais de desempenho, de caráter funcional ou estético, pela

121

Do grego “terein”: tomar conta de, cuidar de.
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ação do ambiente onde ela se insere ou do próprio uso, estando relacionada com a vida
útilda edificação. A confiabilidade diz respeito à probabilidade de um sistema ser capaz
de executar a sua função essencial, nas condições especificadas e no tempo prescrito,
uma vez submetido às manutenções previstas, tratando-se de um conceito relacionado à
freqüência das manutenções. Já a manutenibilidade diz respeito à probabilidade de um
sistema voltar a apresentar as características originalmente previstas após ser submetido
a uma manutenção, relacionando-se com a maior ou menor facilidade em se promove-la.
A partir da identificação das falhas, de suas origens e de seus mecanismos de
formação (diagnóstico), é possível a prescrição de procedimentos para a prevenção de
patologias, recuperação da edificação ou reposição do componente ou elemento afetado.
O registro das atividades de manutenção promovidas pelo construtor possibilita um
preciso conhecimento do desempenho da edificação, já que retrata seu real
comportamento em uso e dentro da realidade do efetivamente executado, permitindo
uma retroalimentação das atividades de projeto, concepção de componentes,
especificações de serviços e de materiais, treinamento da mão-de-obra, avaliação de
fornecedores e prestadores de serviço, etc. Como exemplo desse procedimento e das
inferências que ele possibilita, a tabela 47 apresenta um resumo das principais ocorrências
de manutenções feitas pela empresa referência, em edificações onde foi empregado o
sistema construtivo em escopo, envolvendo um universo de 884 apartamentos, no período
compreendido entre agosto/96 e julho/98.
6.10 Organização e Registro da Qualidade
A organização e registro da qualidade devem ser praticados pela empresa por meio
da fixação de procedimentos documentais.
Tais procedimentos devem contemplar de forma clara e precisa os seguintes pontos:
a caracterização dos documentos relacionados com a qualidade utilizados por número
seqüencial, título e assunto; objetivo do documento; áreas e setores envolvidos na coleta
de dados, elaboração, análise e arquivamento; outros documentos a ele relacionados
como fonte ou destino de informação; procedimentos operacionais de preenchimento;
fluxo das informações nele contidas e agentes intervenientes; tramitação do documento
na empresa; tempo de arquivamento do documento e responsabilidade pelo arquivamento;
e outras observações específicas inerentes aos documentos.
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Tabela 47 - Levantamento dos serviços de manutenções em edificações executadas pela
empresa referência com o sistema construtivo fôrma metálica tipo túnel, no período de
agosto/96 a julho/98
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Tabela 47 - Levantamento dos serviços de manutenções em edificações executadas pela empresa
referência com o sistema construtivo fôrma metálica tipo túnel, no período de agosto/96 a julho/98
(continuação)
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A importância da organização e registro dos controles da qualidade exercidos pela
empresa durante o processo produtivo e na avaliação do produto final relaciona-se com
a necessidade da empresa em garantir que será atingido o padrão de qualidade que ela
se comprometeu fornecer ao cliente em seus produtos e serviços, e de que está apta a
comprovar e demonstrar, por meio de instrumentos documentais, as atividades voltadas
à qualidade que praticou, quer para rastreabilidade dos seus processos e produtos, quer
para futuras ratificações da aprovação técnica de seu sistema construtivo, quando for o
caso.

Após a abordagem feita sobre o manual da qualidade, com ênfase em seus pontos
relacionados com os procedimentos técnicos e organizacionais com vistas à obtenção ou
manutenção do sistema da qualidade da empresa, são a seguir apresentadas as conclusões
que este trabalho enseja.
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CONCLUSÕES
Depreende-se da apresentação do sistema construtivo para habitações com o
emprego de fôrmas metálicas tipo túnel, que a sua capacidade de racionalização do
processo construtivo, segundo um ritmo programável de tempos em ciclos diários,
possibilita que haja atividades em canteiro semelhantes às atividades industriais de préfabricação e de montagem. Isso torna possível, reduções no prazo e no custo da obra em
função da velocidade de montagem e desmontagem da fôrma no local de utilização, do
elevado número de reutilizações das fôrmas e da diminuição do número de tarefas em
canteiro, como nos casos de distribuições elétricas em paredes, paredes divisórias e de
vedação, e revestimentos internos e externos da edificação.
Constata-se a contribuição que o sistema construtivo confere à qualidade da
edificação por propiciar a obtenção de estrutura de concreto armado monolítica, sem
juntas construtivas entre paredes e lajes pela concretagem conjunta destes componentes
estruturais, a homogeneidade dos paramentos das peças estruturais, a precisão de prumos,
esquadros e alinhamentos, além da qualidade complementar de segurança dos operários
pela utilização das passarelas de trabalho. No relato sobre as origens deste sistema
construtivo e no histórico de sua implementação em alguns países, incluindo o Brasil, e
nele, destacadamente, mencionando o que foi vivenciado pela empresa referência, temse a percepção do muito que se investiu e inovou na técnica de edificar com a criação e
desenvolvimento deste sistema construtivo.
O exame do processo para a obtenção da aprovação técnica, pelo seu caráter
dual de avaliar o desempenho do sistema construtivo e a capacidade da empresa em
mantê-lo ao longo do tempo, permitiu inferir que o desempenho é um fundamental indicador
da qualidade, e que a sua avaliação é o mesmo que a verificação da qualidade, pois
verificar requisitos e critérios de desempenho resulta em verificar o atendimento de
exigências, necessidades e expectativas dos usuários das edificações. Pôde-se constatar
o rigor técnico do processo para a emissão da Referência Técnica IPT, quanto ao
cumprimento de exigências que resultem na comprovação de desempenho adequado e
previsível de um produto ou sistema, além das exigências remanescentes do pós-concessão
para que ela seja mantida.
Adotando como modelo a empresa referência, pôde-se apresentar os
procedimentos técnicos e organizacionais de planejamento, preparo e gerenciamento
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específicos para a obtenção da aprovação técnica, com destaque para as várias
modalidades de avaliações de desempenho, que contribuíram significativamente para o
aprimoramento do sistema construtivo pela efetiva introdução de melhorias e adequações
decorrentes, principalmente, das avaliações realizadas na etapa inicial do processo de
aprovação técnica. Estes procedimentos propiciaram ainda embasamento para a visão
crítica do processo, a sinalização de pontos para estudos futuros, e, por meio da
introdução das planilhas de controle, a revisão dos pontos essenciais de controle do
processo e do produto voltados à obtenção da conformidade do comportamento em
uso da edificação.
A avaliação de desempenho estrutural, pela sua própria natureza, foi a que
apresentou a maior abrangência de análises e avaliações envolvendo projetos, memoriais
e ensaios em laboratório ou na edificação. Nela, ficaram evidenciadas a significativa
importância do concreto no sistema construtivo e a essencialidade da tecnologia envolvida
em sua produção, e na técnica da sua aplicação, haja vista que a velocidade dos trabalhos
em canteiro é determinante para a viabilização econômica do sistema construtivo, o que
implica na importância do comportamento mecânico deste material à baixa idade. As
conclusões produzidas por essa avaliação propiciaram: indicação da necessidade de
emprego de concreto com melhor desempenho quanto ao seu módulo de elasticidade,
alteração da especificação para a execução de paredes de vedação na envoltória da
edificação, e adequação do concreto empregado na confecção de elementos pré-moldados
e no modo de fixação desses elementos.
O concreto teve, novamente, destacado papel quando da avaliação de desempenho
quanto à durabilidade da edificação. Demonstrou ser um material de construção cujas
características físico-mecânicas são fundamentais neste quesito de avaliação. Ela resultou
em benefícios para o sistema construtivo por suscitar avanço tecnológico do material
empregado no revestimento de fachada, por auxiliar na escolha do melhor processo de
execução do substrato das paredes que recebem revestimento em gesso, por fornecer
subsídios técnicos para a decisão sobre a supressão do emprego de fibras de polipropileno
no concreto da estrutura, por salientar a importância do cobrimento da armadura da
estrutura, tanto pela especificação do seu valor quanto pela supervisão dos serviços para
que ele seja obtido, e por sinalizar os benefícios à durabilidade da estrutura pela utilização
de concreto com maior resistência à compressão.
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Os ensaios para a avaliação da resistência ao fogo de paredes estruturais, integrantes
das avaliações de desempenho quanto à segurança ao fogo, possibilitaram, dentre
váriasconstatações, a demonstração de que as características mecânicas destas paredes
se mantêm mesmo após serem submetidas aos rigores destes ensaios.
Na avaliação de desempenho quanto ao conforto térmico, considerando-se o
conjunto de paredes em concreto armado com espessura de 12 cm, o sistema construtivo
teve comportamento satisfatório compatível com o nível B de conforto, tanto no critério
para o verão quanto para o inverno. Trata-se de uma situação intrínseca às características
da edificação avaliada, já que o sistema construtivo oferece potencialidade para um
desempenho ainda melhor em se edificando com maiores espessuras de paredes ou de
seus revestimentos, dentre outras medidas. É, portanto, uma questão para a qual
incrementos de desempenho estão mais relacionados com os aspectos econômicofinanceiros do empreendimento do que com os aspectos técnicos do sistema construtivo.
Quanto ao conforto acústico, nota-se que a edificação pode ter seu desempenho
incrementado pela especificação de materiais de revestimento de pisos não laváveis com
características mais adequadas de isolamento acústico ou absorção acústica do que os
empregados na edificação avaliada, além de caixilho de alumínio que reedite tais
características, desta feita para sons aéreos, o que, a exemplo do exposto no caso anterior,
está fortemente relacionado com o padrão de acabamento da edificação e,
conseqüentemente, com o seu custo e preço finais.
Finalmente, as avaliações de desempenho quanto à estanqueidade à água resultaram
em pareceres que atestaram as boas características da edificação, e de seus componentes
e elementos, para esse quesito de desempenho. Somam-se também recomendações para
a redução da potencialidade de riscos de infiltrações, como a dotação de maior caimento
superficial nos elementos pré-moldados e a prevenção contra a ocorrência de fissuras
entre componentes da fachada.

Isso tudo induz à conclusão que a utilização do sistema construtivo com o emprego de
fôrmas metálicas tipo túnel traz como resultados: a produção de edificações que apresentam
adequado potencial de desempenho nos quesitos essenciais para as condições brasileiras; a
padronização de processos; o favorecimento da organização e do controle da
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produção; a facilitação da capacitação e treinamento da mão-de-obra; e a obtenção de
precisão e constância no processo produtivo, sem ser por isto um obstáculo às inovações.
Na empresa referência, como decorrência do processo de aprovação técnica do
seu sistema construtivo, foram obtidos avanços na área da qualidade que possibilitam
que elaengendre esforços com vistas à obtenção de outras qualificações como as
certificações QUALIHAB e ISO 9002.

São a seguir apontadas sugestões para estudos futuros complementares visando o
aprimoramento do sistema construtivo em escopo.
•

estudo e desenvolvimento de concretos que racionalizem e incrementem a
produtividade nas obras, além de propiciarem maior vida útil à estrutura como
no caso de concretos de alto desempenho, auto-adensáveis, com adição de
fibras de aço e com índice de carbonatação com valor em torno a 2,5 mm/
(ano)1/2, inclusive, com a fixação de estudos continuados no acompanhamento
da evolução desse parâmetro em função do tempo de aplicação do concreto;

•

desenvolvimento de estudos que possibilitem a implementação de métodos
alternativos e expeditos de avaliação da resistência mecânica do concreto à
baixa idade, empregáveis na liberação da desforma da estrutura, como por
exemplo o ensaio de esclerometria;

•

desenvolvimento de estudos relacionados com o módulo de deformação do
concreto a baixas e altas idades, para que se melhor conheça as características
reológicas 122 do concreto empregado frente ao fenômeno da fluência ou
deformação lenta, e pelo fato da estrutura de concreto ser desformada
precocemente;

•

verificação “in situ” da deformação da estrutura durante a desforma e em
várias idades do concreto por meio de sensores de deformação (“strain gage”)
e dispositivos comparadores;

•

intensificação de estudos sobre a previsão da resistência do concreto a partir
de resultados de ruptura à compressão a baixas e médias idades;

122

A reologia de um material diz respeito às deformações que ele pode sofrer não só pela ação de esforços
mas também em decorrência do tempo de aplicação destes esforços.
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•

implementação de processo que incremente a participação do usuário na
avaliação pós-ocupação do comportamento da edificação, colhendo
informações sobre a satisfação ou não de suas expectativas e necessidades,
criando dessa maneira nova forma de retroalimentação da empresa com dados
sobre o desempenho do sistema construtivo e nova fonte de geração de
proposições que colaborem para a melhoria do produto.
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ANEXO A
Previsão da Resistência do Concreto a Partir de Resultados à Baixa
e Média Idades
A possibilidade de previsão da resistência do concreto a partir de resultados a baixas idades
é um antigo anseio dos executores de estruturas e dos fornecedores de concreto. TANGO (1998)
introduz recente estudo por ele desenvolvido para a previsão da resistência à compressão do concreto
com altas idades a partir dos valores das suas resistências observados na baixa e média idades.
Consiste no seguinte processo:
Conhecidos:fcb - resistência à compressão do concreto à baixa idade
fcm - resistência à compressão do concreto à média idade
ja - alta idade em dias
jm - média idade em dias
jb - baixa idade em dias
determina-se o número AMEBA123:

AMEBA = (ja-0,5 - jb-0,5) / (jm-0,5 - jb-0,5).
A resistência à compressão do concreto à alta idade (fca) será obtida pela fórmula:

fca = (fcm)AMEBA / (fcb)AMEBA - 1
A partir dos resultados das resistências à compressão obtidos na ruptura de corpos-deprova do concreto empregado pela empresa referência em uma de suas obras, nas idades de
12 horas (0,5 dia), 3 e 7 dias, conforme o registrado na tabela 11, foram efetuados os cálculos
descritos, ora considerando 0,5 dia como baixa idade e 3 dias como média idade, ora considerando 0,5 dia com baixa idade e 7 dias como média idade, ora considerando 3 dias como
baixa idade e 7 dias como média idade. Na tabela 48 podem ser observados os resultados das
várias previsões para as resistências aos 28 dias calculadas por esse método e os resultados
efetivamente obtidos pela ruptura de corpos-de-prova nesta mesma idade.

123

AMEBA é o acrônimo das palavras: alta, média e baixa (idades das resistências à compressão do
concreto).
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Tabela 48- Tabela comparativa entre as previsões da resistência à compressão do concreto
a 28 dias de idade e a real observada em obra da empresa referência
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Tabela 48- Tabela comparativa entre as previsões da resistência à compressão do concreto a
28 dias de idade e a real observada em obra da empresa referência (continuação)
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Excluindo-se os ciclos de concretagem onde a série para as quatro idades não está
completa 124 , e desprezando-se os maiores e menores resultados das médias de cada
ciclo para cada par de baixa e média idades, contata-se que:
•

o valor médio real da resistência à compressão do concreto observado aos
28 dias é de 35,66 MPa;

•

o valor médio projetado com base no par de idades de 0,5 e 3 dias é de
40,63 MPa, com uma elevada diferença em relação à média dos valores reais
observados de 14,02%;

•

o valor médio projetado com base no par de idades de 0,5 e 7 dias é de 37,06
MPa, com uma diferença em relação à média dos valores reais observados de
3,99%;

•

o valor médio projetado com base no par de idades de 3 e 7 dias é de 36,13 MPa,
com uma diferença em relação à média dos valores reais observados de 1,39%.

Pelo fato das rupturas dos corpos-de-prova liberadores das desformas acontecerem
em intervalos que oscilaram entre 10 e 17 horas desde suas moldagens, que nos cálculos
tiveram sempre idade arbitrada com o valor de 0,5 dia, conclui-se sobre o porquê são
mais significativas as dispersões em torno da média das resistências previstas para os 28
dias quando é empregada esta baixa idade nos cálculos. Por outro lado, podem ser
considerados satisfatórios os resultados obtidos nas previsões das resistências aos 28
dias obtidos a partir dos pares de idades de 3 e 7 dias.

Na seqüência, aplica-se conceitos apresentados por TANGO (1998) para a obtenção
de uma regressão linear125 para as variáveis resistência à compressão do concreto e sua idade
em dias. Para tanto, são adotados os valores das resistências à compressão do concreto,
obtidos da forma descrita na seção 4.8.6 deste trabalho, qual seja: fixando-se a idade de 28
dias como referência, obteve-se a média (fc28 m) e o desvio-padrão (S) dos valores das
resistências nessa idade, e, a partir daí, foram excluídos os resultados fora do
124

As séries podem estar incompletas pela necessidade de utilizar os corpos-de-prova destinados à ruptura
aos 3 dias para a liberação da desforma a cerca de 12 horas da concretagem, pelo fato de que os corpos-deprova destinados para tal finalidade não atingiram a resistência mínima prescrita, ou porque não se deu a
ruptura com cerca de 12 horas pela existência de final de semana ou feriado entre os dias da concretagem
e da desforma.
125
A regressão linear é o processo da estatística onde a dependência entre duas varáveis aleatórias é
expressa por uma função linear.
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intervalo fc28 m + S. Foram também excluídos os resultados relacionados a estes mesmos lotes
nas demais idades. Pôde-se desse modo obter as médias dos resultados remanescentes nas
várias idades de ruptura e com eles aplicar o método de regressão desse autor, que relaciona
o logaritmo do valor da resistência do concreto em MPa com o inverso da raiz quadrada da
sua idade em dias.
Também são estimadas as resistências à compressão do concreto para os 28 dias de
idade com a aplicação do método AMEBA, desta feita pelo emprego das referidas médias
estabelecidas e cujos resultados não apresentaram significativas variações em relação aos
cálculos anteriormente realizados.
Os valores das médias das resistências nas várias idades e os seus correspondentes para
a regressão linear são apresentados na tabela 49; já os valores decorrentes da aplicação do
método AMEBA nas médias das resistências são observados na tabela 50.
Tabela 49 - Médias das resistências do concreto à compressão em várias idades e
parâmetros de cálculos para a regressão linear

Tabela 50 - Estimativa da resistência do concreto à compressão aos 28 dias de idade, a
partir das médias das resistências observadas nas idades de 12 horas, 3 e 7 dias, por
meio do emprego do método AMEBA

obs.: média da resistência à compressão aos 28 dias efetivamente observada: 36,19 MPa
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Na figura 65 pode ser observado o gráfico obtido com a transformada da resistência
(log fc m) no eixo das ordenadas e a transformada do tempo (1/t1/2) no eixo das abcissas para as
médias das resistências à compressão do concreto efetivamente observadas nas idades de
0,5, 3, 7 e 28 dias, que apresenta significativa aproximação à reta.
A figura 66 é composta pelos gráficos com as mesmas transformadas, desta feita com os
pares de coordenadas das três relações de baixa e média idades possíveis, e respectiva
estimativa da resistência aos 28 dias resultante da aplicação do método AMEBA. Para cada
caso foi também obtida a equação da reta correspondente.
Em conformidade com o observado nos cálculos anteriores, conclui-se que a reta que
melhor estima o valor para a resistência aos 28 dias é a expressa na figura 65 (c), cujos
cálculos estão relacionados com os dados nas idades de 3 e 7 dias.

Figura 65 - Gráfico de log (f c m) = f(1/(t 1/2)) a partir das médias das resistências à
compressão do concreto nas idades de 0,5, 3, 7 e 28 dias
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log (f c m)

a) transformadas log (f c m) x 1/(t 1/2) para 0,5 / 3 dias
equação da reta: log (f c m) = - 0,788 . [1/(t 1/2)] + 1,7544
log (f c m)

b) transformadas log (f c m) x 1/(t 1/2) para 0,5 / 7 dias
equação da reta: log (f c m) = - 0,7599 . [1/(t 1/2)] + 1,7147

log (f c m)

c) transformadas log (f c m) x 1/(t 1/2) para 3 / 7 dias
equação da reta: log (f c m) = - 0,6419 . [1/(t 1/2)] + 1,67
Figura 66 - Gráficos de log (fc m) = f(1/(t1/2)) para os pares baixa e média resistências 0,5 / 3
dias, 0,5 / 7 dias e 3 / 7 dias, e respectivas estimativas da resistência aos 28 dias
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ANEXO B
Ensaio Não Destrutivo do Concreto
Observa-se que as avaliações de desempenho para o sistema construtivo com o
emprego de fôrmas metálicas tipo túnel evidenciam a importância que tem o concreto
como material de construção neste sistema, e também do cuidadoso controle tecnológico
a que ele deve ser submetido, não obstante o fato de que a desforma da estrutura é
realizada a baixas idades.
Mesmo com as limitações que tem o corpo-de-prova com a idade de 12 horas em
representar as reais condições do concreto, ele ainda apresenta-se como a melhor opção
para estimar se a resistência à compressão do concreto já é suficiente para que seja feita
a desforma da estrutura. As limitações que tem o ensaio de ruptura de corpos-de-prova
à compressão estão relacionadas com as imponderabilidades inerentes ao processo de
amostragem do concreto e de moldagem do corpo-de-prova; as diferentes situações de
exposição do concreto lançado nas fôrmas e do moldado para ensaio, tais como: condição
de cura, influências climáticas, condições de lançamento e adensamento e posição relativa
do concreto na estrutura; as originadas pelo próprio processo de ruptura do corpo-deprova; e, especialmente nesse caso, por se tratar de ensaio realizado em corpo-de-prova
cuja idade é ainda muito baixa. Isso enseja a proposição de futuros estudos visando a
atenuação de tais incertezas por meio de ensaio não destrutivo, que ofereça a potencial
possibilidade de ser utilizado como parâmetro para a avaliação da resistência do concreto
na desforma, em complementação ao ainda indispensável ensaio de ruptura de corposde-prova à compressão.
HAMASSAKI (1987) distingui os ensaios não destrutivos do concreto com maior
aplicabilidade para a determinação das características físico-mecânicas deste material:
•

detecção de aço por métodos magnéticos (pacometria): para a determinação
do posicionamento do aço no interior do elemento de concreto, do seu
cobrimento e do espaçamento entre barras;

•

ensaio de absorção superficial de água: para a obtenção de dados relacionados
com a durabilidade do concreto;

•

técnica de gama-radiografia: realizada mediante o emprego de isótopos
radioativos, informa a posição e quantidade de barras de aço no interior do
elemento de concreto e se nele há vazios;
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•

técnica de gama-radiometria: que também faz uso de isótopos radioativos,
possibilitando a obtenção da massa específica do concreto fresco;

•

ensaio por ultra-som: que fornece informações sobre a qualidade do concreto,
tanto internamente quanto na superfície de uma estrutura, e consiste na obtenção
da velocidade de ondas ultra-sônicas que estão relacionadas com o módulo de
elasticidade e com a resistência do concreto;

•

por freqüência de ressonância: pelo emprego de equipamento que submete a peça
de concreto a uma oscilação de freqüência igual à sua freqüência própria, cuja
interpretação dos resultados obtidos possibilita a determinação do módulo de
deformação dinâmico e mudanças das propriedades do concreto ao longo do
tempo;

•

ensaio de determinação da dureza superficial ou esclerometria126: realizado com o
emprego do equipamento esclerômetro127, que gera informações sobre a
uniformidade do concreto, além de possibilitar que sejam feitas correlações entre
a sua resistência à compressão e esta dureza superficial.

É também possível avaliar a resistência e o módulo de elasticidade do concreto por meio
de correlações com a sua deformação sob a ação de cargas, como no caso dos captadores
tensométricos de resistência ou “strain gage”, cujo emprego tem sido associado a modernos
processos computacionais.

Depreende-se desta exposição que, para a situação em que se deseja o controle da
resistência do concreto com vistas à desforma da estrutura, o ensaio de esclerometria apresentase como o processo mais simples, rápido e menos oneroso dentre os descritos e que estão
relacionados com o parâmetro em questão, haja vista que o esclerômetro é um equipamento
de fácil utilização, robusto e de baixo custo. Contudo, não se pode deixar de levar em
consideração que esse ensaio não fornece resultados absolutos, e por isso deve ser
126

Segundo HELENE (1984), este ensaio foi introduzido no Brasil nos anos 50 pelo Prof. Eládio Petrucci.
O esclerômetro é um instrumento composto, basicamente, por uma haste móvel de massa conhecida, e
por uma mola padronizada com características elásticas também conhecidas. A haste é impulsionada pela
mola e choca-se perpendicularmente contra a superfície do concreto a ser avaliado; parte da energia
despendida no movimento da haste provoca uma deformação plástica permanente na superfície do concreto,
parte é refletida elasticamente e deforma a mola. Pela correspondência entre a deformação da mola e a
dureza da superfície do concreto, lê-se diretamente o valor desta grandeza em escala existente no corpo do
esclerômetro.

127
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analisado com restrições e vir sempre acompanhado de outros ensaios. HELENE (1984)
enfatiza que a correspondência entre a dureza superficial e a resistência à compressão do
concreto sofre significativas alterações conforme o tipo e consumo de cimento, a natureza
do agregado, a esbeltez da peça estrutural, a existência de falhas de concretagem,
espessura de cobrimento da armadura e outras propriedades e características do concreto
como material, dentre as quais se destacam: umidade da superfície, carbonatação, idade,
massa específica, estado de tensão, tipo de superfície, temperatura e tipo de cura. Disso
tudo, depreende-se que a correlação em escopo só será confiável se as interferências
das variáveis citadas forem consideradas nas avaliações dos resultados obtidos.
Sugere-se que a avaliação da resistência superficial do concreto lançado seja feita
com o emprego de ensaios esclerométricos, envolvendo diversos pontos de diferentes
paredes da estrutura e em diferentes pavimentos, simultaneamente a ensaios de ruptura à
compressão de corpos-de-prova com a idade aproximada de 12 horas, a fim de que
possa ser obtida uma correlação de resultados que possibilite:
•

a criação de ensaio complementar ao de ruptura do concreto à compressão,
para verificar se ele atingiu ou não resistência mecânica suficiente para suportar
as solicitações decorrentes da desforma da estrutura, com conseqüente
aumento da confiabilidade na execução da desforma;

•

a avaliação da resistência do concreto em seu local de aplicação, levando em
consideração todas as implicações disso decorrentes na resistência e nas reais
condições de solicitação a que o concreto estará submetido;

•

novos estudos na busca do estabelecimento de possíveis correspondências
entre a dureza superficial do concreto e outras suas características e
propriedades, como a dosagem e o módulo de elasticidade.
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