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RESUMO
O uso de elementos pré-moldados de concreto é uma prática cada vez mais
utilizada nos diversos tipos de obras. Sua principal vantagem vem a contribuir no
potencial de redução dos prazos de execução e do custo final das obras, obtendo
peças de melhor qualidade, em função das características aliadas a um processo de
produção mais industrializada.
Neste trabalho a partir de literaturas técnicas disponíveis, de consultas a
especialistas e de análise dos métodos construtivos utilizados em canteiros de
obras, são apresentados recomendações, esperando com isto uma melhoria do
processo do planejamento da produção, transporte e lançamento de vigas prémoldadas de grande porte, com redução dos custos de manutenção e aumento da
vida útil das estruturas de concreto.
A racionalização e a industrialização caminham juntas, pois a aplicação de medidas
racionalizadas aumenta o nível organizacional dos processos, que é a base da
industrialização.
A pré-moldagem também apresenta um caráter de padronização que reduz os
desperdícios e atinge maior produtividade da mão-de-obra.
Os componentes pré-moldados se associam às particularidades com relação à
rapidez de execução, ao controle da qualidade, à coordenação modular e à
diminuição das improvisações e dos desperdícios, contribuindo para o menor
impacto ambiental.
Foram abordados aspectos relativos ao canteiro de obras, à produção, manuseio,
transporte e lançamento de pré-moldados de grande porte.
Neste trabalho, também são explicitados os benefícios que a utilização dos prémoldados propicia à construção de viadutos, passarelas e pontes, apontando a
legislação existente para o transporte desses componentes, sua produção e seu
lançamento na obra, mostrando ilustrações de obras em andamento.
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ABSTRACT

Planning of production, transport and release of large pre-molded structures

The use of elements of pre-cast concrete is a practice increasingly used in various
types of works. Its main advantage is the potential to contribute to reducing the time
required for implementation and the final cost of works, obtaining pieces of better
quality, depending on the characteristics associated with a production process more
industrialized.
This work from technical literature available, consultations with specialists and
examination of methods used in construction work sites, recommendations are
presented, hoping that an improvement in the process of planning the production,
transport and release of large pre-cast beams, reducing the costs of maintaining and
increasing the service life of the concrete structures.
The rationalization and industrialization go together, since the implementation of
streamlined increases the level of organizational processes, which is the basis for
industrialization.
The pre-casting also has a character of standardization that reduces waste and
achieves greater productivity of labor.
The pre-cast components are associated with particularities regarding the speed of
implementation and quality control, the coordination and the modular reduction of
improvisations and waste, contributing to lower environmental impact.
Aspects related to site works, the production, handling, transport and release of large
pre-cast structures were aborded.
We also are explained the benefits that the use of pre-cast provides the construction
of viaducts, bridges and walkways, showing the existing legislation for the transport
of these components, its production and its release in the works, showing illustrations
of works in progress.
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1 INTRODUÇÃO

Os pré-moldados de concreto atenderam, e ainda atendem, com sucesso,
ao desafio de construir no prazo pré-definido, com a qualidade adequada e com o
custo sob controle. O aperfeiçoamento dos métodos de cálculo e o surgimento de
novas tecnologias, ao longo dos anos, tornaram possível desenvolver peças prémoldadas de grande porte e diversos padrões.
A racionalização e a industrialização caminham juntas, pois a aplicação
de medidas racionalizadas aumenta o nível organizacional dos processos, que é a
base da industrialização.
A industrialização da construção é o:
[...] processo evolutivo que, através de ações organizacionais e da
implementação de inovações tecnológicas, métodos de trabalho,
técnicas de planejamento e controle objetiva incrementar a
produtividade e o nível de produção, e aprimorar o desempenho da
atividade construtiva (FRANCO, 1992, p.180).

A cada dia, novas tecnologias relacionadas a materiais e processos
executivos estão sendo desenvolvidas.
Tais

mudanças

contrastam

com

uma

sistemática

de

execução

convencional viciada e consagrada através dos tempos e que subsiste apesar da
inovação

tecnológica.

Tal

como

vêm

sendo

implantadas,

realmente

têm

transformado a construção civil em uma indústria limpa, profissional, mais barata,
mais rápida e menos susceptível a erros, desperdícios e acidentes.
A

industrialização

apresenta

um

caráter

de

padronização

bem

representado pela pré-moldagem, que reduz os desperdícios e reflete diretamente
em uma maior produtividade da mão-de-obra. No entanto, antes de se tornarem
muito repetitivos, os procedimentos e os processos devem ser altamente analisados
para não correr o risco de se reproduzir em larga escala, também os erros.
Os componentes pré-moldados notadamente, irão associar-se às
particularidades com relação à rapidez de execução, ao controle da qualidade, à
coordenação modular e à diminuição das improvisações e dos desperdícios.
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2 OBJETIVO DO TRABALHO

O objetivo deste trabalho é estabelecer recomendações para a produção,
transporte e lançamento na obra, com custos compatíveis, com segurança e
qualidade, com produtividade e redução dos desperdícios, visando a durabilidade
das peças fabricadas, ampliando com isto a vida útil e reduzindo os custos futuros
com manutenção e reparos, por meio da sistematização de informações relativas ao
planejamento e dimensionamento dos canteiros de obra de pré-moldados de grande
porte.
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3 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste trabalho são explicitados os benefícios que a utilização dos prémoldados propicia à construção de viadutos, passarelas e pontes, apontando a
legislação existente para o transporte desses componentes, sua produção e seu
lançamento na obra, as tecnologias utilizadas, inclusive os equipamentos para
transporte vertical e horizontal, central de concreto, bomba, vibrador de imersão,
guindastes, gruas, pórticos móveis, treliça lançadeira, caminhões munck, carretas,
caminhões betoneira. Para tanto, são mostradas ilustrações de obras em andamento
para trazer ao campo científico, o dia-a-dia da realidade dos canteiros-de-obra.

3.1 Inovações na indústria da construção civil

Na construção civil, assim como na maior parte das atividades
empresariais, o emprego racionalizado de técnicas construtivas e componentes
industrializados que viabilizem o aumento da produtividade e a redução de custos
ocupa espaço na pauta de planejamento e de melhoria e ampliação dos negócios.
Muitas críticas são direcionadas à construção civil classificando-a como
uma indústria atrasada frente aos outros ramos industriais, devido à sua baixa
produtividade, grande desperdício de materiais, morosidade e insuficiente controle
da qualidade.
Uma alternativa bastante viável que surgiu como forma de reduzir o
atraso vivenciado pela construção civil durante décadas é a técnica associada à
utilização de componentes pré-moldados de concreto, que tem o objetivo de
proporcionar uma melhor estruturação desse setor, aumentando sua eficácia, sua
qualidade e resolvendo problemas crônicos ligados à parte financeira, ao pessoal e
à aplicação dos materiais nas obras.
Os custos e os prazos são aspectos cruciais em uma obra e, por
exemplo, quando há o envolvimento de um número pequeno de operários na
montagem das estruturas os riscos são minimizados e a segurança aumentada; a
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utilização de estrutura pré-moldada protendida dispensa os escoramentos,
considerados grandes vilões causadores de acidentes estruturais e humanos e tem,
por outro lado, a faculdade de acelerar a execução da obra.
“A NBR 9062 define componente pré-moldado como aquele que é
executado fora do local de utilização definido na estrutura, com controle da
qualidade especificado nessa mesma norma” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2004).

3.2 Aspectos ambientais na construção civil e os pré-moldados

Segundo Lima; Ramos (2006), os projetos de infra-estrutura como
hidrelétricas, estradas, pontes e hidrovias têm efeitos diretos e indiretos sobre os
ecossistemas. A legislação ambiental institui a obrigatoriedade de Estudos de
Impacto Ambiental (EIA) para empreendimentos potencialmente danosos ao meio
ambiente para avaliar estes efeitos e buscar minimizá-los ou, eventualmente,
compensá-los. Estes estudos, estabelecidos pela Lei da Política Nacional de Meio
Ambiente Lei nº 6.938 (BRASIL, 1981) e regulamentados pelas Resoluções nº
001/86 e nº 237/98 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), são
obrigatórios e fazem parte do processo de licenciamento ambiental dos
empreendimentos (CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE, 1986; 1998).
O licenciamento ambiental é um procedimento eficiente quando a
implementação da obra é de interesse de todos, e quando há um
projeto bem construído. Nesses casos, o EIA, executado por equipe
multidisciplinar, analisa as conseqüências ambientais da implantação
do projeto, incluindo o diagnóstico ambiental da área, a descrição da
ação proposta e suas alternativas, e a identificação, análise e
previsão dos impactos significativos.
Quando o processo de licenciamento é feito em cima de um projeto
mal estruturado e cuja relevância não é reconhecida pela
comunidade local diretamente afetada, acaba se tornando o espaço
onde os conflitos se evidenciam. Isto está diretamente relacionado ao
fato de que é apenas no licenciamento ambiental que as
comunidades afetadas têm espaço para participar do processo de
discussão da obra. Isso tem sido historicamente acirrado, em parte,
pela irresponsabilidade dos empreendedores, que apresentam
projetos forjados em quatro paredes, nas capitais do país, projetos
frágeis, e vêem o licenciamento apenas como obrigatoriedade,
utilizando-se de artifícios para camuflar os prováveis impactos das
iniciativas. (LIMA; RAMOS, 2006, p. 1).
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O exemplo da construção de um trecho da Rodovia dos Imigrantes, cujo
projeto foi elaborado em 1960 e, devido às atuais exigências das leis ambientais
brasileiras contou com oito propostas e a escolhida de menor impacto na Mata
Atlântica foi a estrada com 10 km, de traçado mais próximo ao maciço, com 7,5 km
de túneis, finalizada por um viaduto que distribui o tráfego para o litoral norte e sul.
O dano ambiental foi 80 vezes menor que o do projeto original, pois
apresentaram mais túneis, menos pilares, diminuindo com isto as
fundações. No projeto de 1973, estavam previstos 4 km de túneis e 8
km de viadutos. Essa relação se inverteu, com 7,5 km de túneis e 3,2
km de viadutos (ALVES apud ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
CONCRETO PORTLAND, 2004, p. 1).
Os números das obras dos viadutos impressionam: vãos de 90 m
nos viadutos e alguns pilares com até 70 m de altura. Optou-se pela
utilização do método de balanços sucessivos em alguns viadutos e
também de deslocamentos progressivos, ou 'ponte empurrada' em
outros. Este último consiste de uma estrutura metálica, que se
encaixa em cada cabeça de pilar, e um aparelho com pistões
empurra os módulos de concreto protendido, de 25 m, para seu lugar
definitivo no viaduto. Nos túneis, foi utilizada uma fôrma metálica com
articulações, composta de carrinho e duas cascas autoportantes. Um
pórtico no carrinho lançava o concreto auto-adensável na casca. A
pesquisa quanto ao tipo de cimento mais indicado para aproveitar os
agregados resultantes da escavação, cerca de um milhão de m³ de
rochas, foi outro ponto de destaque da obra. O agregado tinha
formato lamelar e apresentava reatividade. O primeiro problema foi
resolvido com um sistema de britagem que, por atrito, diminuiu a
lamelaridade da rocha.
A escolha do cimento se deu em função do agregado potencialmente
reativo, que exigia cimentos com mais de 55% de escória de alto
forno e cerca de 25% de cinzas volantes. 'Mas esse era um cimento
muito lento. Ao mesmo tempo, precisávamos para as peças
protendidas um cimento de alta resistência inicial, rápido e que não
reagisse com o agregado. Além disso, a nossa demanda era grande,
8 mil ton/mês', explica José James Zanetti, da CR Almeida. Assim,
algumas indústrias de cimento se propuseram a desenvolver um
cimento para atender a essas exigências. O resultado mais
adequado foi um cimento de alta resistência inicial, com 12% de
cinzas volantes e 15% de escória (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
CONCRETO PORTLAND, 2004, p. 1).

Outro exemplo de redução do impacto ambiental com a utilização de PréMoldados é o da Ponte Rio-Niterói. A construção desta ponte foi iniciada no ano de
1969 e, em 2004 completava 30 anos de serviço, ano em que o fluxo era de 135 mil
veículos/dia.
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A obra, de 13 km de extensão, consumiu 550 mil m3 de concreto, dos
quais 77 mil m3 são submersos. A ponte possui 1.142 vigas prémoldadas e 1.138 tubulões. Na época, utilizou-se cimento resistente
a sulfatos em todas as peças de concreto, inclusive nas 3.250
aduelas pré-moldadas que a compõem. A obra detém o recorde de
maior conjunto de estruturas protendidas das Américas, além de
possuir 5 mil metros de juntas de dilatação, constituindo-se um
verdadeiro laboratório de juntas.
Naquela época, adotamos um concreto com baixa relação
água/cimento e espessura mínima de cobrimento das armaduras de
9 cm, a fim de garantir a durabilidade da estrutura. Hoje, baseados
em estudos e na monitoração que fazemos constantemente,
podemos dizer que a vida útil da ponte é de mais de 100 anos,
calcula Carlos Henrique Siqueira, da Ponte S.A., concessionária que
opera a Rio-Niterói (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCRETO
PORTLAND, 2004, p. 1).

3.2.1 Redução e destinação dos resíduos na construção com pré-moldados

Quanto à destinação dos resíduos do canteiro-de-obra, alguns aspectos
são relevantes para que o canteiro esteja sempre em ordem e adequado para uma
boa trabalhabilidade, tais como1:
a)

Materiais provenientes das áreas de vivência do canteiro

- Os

resíduos gerados nas áreas de vivência devem ser colocados em
recipientes (cestos de lixo) e recolhidos e armazenados em sacos
plásticos e dispostos em local adequado para o recolhimento,
fazendo a separação do resíduo (coleta seletiva);
b)

Resíduos leves (poeira) - Nos arruamentos e caminhos de circulação
em que o solo estiver extremamente seco deve-se regar a área para
evitar o levantamento de poeira durante a circulação de caminhões e
máquinas;

1

Fonte: Plano de Trabalho da Construtora Triunfo cedido para consulta do autor
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c)

Sobras de Madeiras (Retalhos) - Serão separadas e recolhidas
periodicamente por um veículo e enviadas à indústria de prémoldados para utilizar na caldeira;

d)

Frente de Serviço - Coleta seletiva em sacos de lixo resistente, com
recolhimento para o destino adequado no final do expediente.

e)

Esgotos e águas servidas - Os esgotos e águas servidas (pluviais,
de escavações, etc.) deverão ser coletados separadamente, através
de sistemas próprios independentes. Todo esgoto gerado pelo
canteiro será coletado através de ligação existente no local realizado
no início da obra. Os vasos sanitários, lavatórios, mictórios e ralos
serão ligados diretamente à rede de esgoto com interposição de
sifões hidráulicos.

f)

Coleta seletiva - A coleta seletiva será feita periodicamente nas
obras (frentes de serviços) e encaminhada ou recolhida por uma
empresa especializada que dará o devido destino ao lixo separado.

3.3 Aspectos da racionalização da construção com pré-moldados

Segundo Mamede (2001), a abertura do Brasil para o mercado
competitivo mundial ocorrida no governo Collor, no início da década 90 do século
XX, colocou a indústria nacional em alerta e forçou-a a uma rápida adaptação às
rigorosas exigências de um novo consumidor consciente de seus direitos e
amparado legalmente. Dessa forma, a produção racionalizada com qualidade deixou
de ser mero modismo para interferir diretamente na questão da sobrevivência das
empresas.
A racionalização da Construção Civil como um instrumento para melhorar
a qualidade, a produtividade e reduzir os custos deste setor tem sido tratada mais
regularmente por autores que discutem a possibilidade da racionalização estar
presente em todas as fases do processo, desde as concepções iniciais, passando
pelo desenvolvimento do projeto até atingir a etapa de produção.
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Para garantir uma coerência durante todo o processo é importante que já
na concepção inicial de um projeto os requisitos do produto estejam claramente
definidos: deve-se direcionar a escolha tomando como parâmetros as especificações
regionais, os condicionantes físicas e legais do local em que se situará o
empreendimento, o desempenho, a durabilidade, o tempo de execução, a
expectativa do empreendedor quanto ao produto e à necessidade de um modo
geral.
A fase de execução da obra, apesar de mais difícil por implicar em
mudanças no setor produtivo, também deve incorporar soluções
racionalizadas com a organização da produção que engloba a
organização do canteiro-de-obras, a padronização das técnicas e dos
métodos produtivos, o gerenciamento da produção (planejamento e
programação), o treinamento e a motivação da mão-de-obra, o uso
racional de ferramentas e equipamentos e a aplicação de controle da
qualidade na produção.
Para que a racionalização das técnicas executivas, que são um
conjunto de operações empregadas pela mão-de-obra para executar
parte de uma edificação, intervenha na construtibilidade, é preciso
que as especificações sejam revistas em detalhes por clientes,
projetistas e construtores, buscando simplificar as operações de
construção. (MAMEDE, 2001, p. 10-11).

A elaboração de procedimentos de execução, ou procedimentos
operacionais tem como objetivo aumentar a eficiência da execução das atividades.
Para isso, devem ser elaborados com riqueza de detalhes, de forma clara e
compreensível para que se evitem equívocos por parte da equipe de execução. Tais
documentos elucidativos devem estar facilmente disponíveis a todos os envolvidos
no processo afixados em painéis de fácil acesso ou manuais de procedimentos
distribuídos pelo canteiro de obras, abrangendo área de execução, alojamentos e
escritórios.
É importante ressaltar que quando há coerência entre as medidas
adotadas pelos realizadores e a política que a empresa adota de maneira mais
abrangente isto já é indício que representa um grande avanço para a racionalização.
Algumas diretrizes a serem seguidas para a racionalização das técnicas
executivas de peças pré-moldadas em concreto de grande porte se encontram
discriminadas

em

experiências

vivenciadas

funcionamento. Dentre elas ressaltam-se:

em

canteiros-de-obras

já

em
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a)

simplificar as atividades ligadas à execução, através da redução do
número de operações, no que concerne a tarefas, equipamentos e
materiais;

b)

executar uma atividade coerentemente, em termos de racionalização
e nível tecnológico, com o projeto do que vai ser construído;

c)

procurar desenvolver as atividades sem interrupções;

d)

proporcionar condições adequadas ao transporte e ao manuseio por
mão-de-obra especializada, de peças, componentes e ferramentas
no que se refere ao peso e ao formato;

e)

cuidar para que não ocorram possíveis interferências entre a
atividade executada e as demais atividades ligadas a ela;

f)

preconizar a pré-moldagem e a repetição de atividades na forma de
linhas de produção mais organizadas, tanto no canteiro, como fora
dele;

g)

empregar

procedimentos

coerentes

com

o

nível

de

profissionalização e treinamento dos operários.

3.4 Aumento da produtividade propiciada pelos pré-moldados

Para o aumento de produtividade são relevantes o efeito aprendizagem, o
efeito continuidade e o efeito concentração que elevam consideravelmente a
produtividade da mão-de-obra de um serviço. Estes efeitos partem do princípio de
que um trabalho executado repetidas vezes, sem interrupções e em grandes
quantidades resulta na experiência da mão-de-obra e consequentemente na
melhoria do seu desempenho.
Os componentes pré-moldados apresentam diversas vantagens técnicoeconômicas que permitem otimizar tanto a execução da obra, como a qualidade do
produto final, principalmente com a diminuição de desperdício de material na
execução.
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O instrumento para garantir a padronização é a elaboração de normas e
manuais de procedimentos coerentes com a normalização da ABNT, das leis de
trânsito do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (1981) e outros órgãos.

3.5 Disposição dos materiais, equipamentos e alojamentos no canteiro-de-obras

O maior desafio da indústria deflagrado com a Revolução Industrial do
final do século XVIII foi produzir mais com menor custo e em menos tempo, sempre
visando à qualidade. Tal processo atingiu de forma inevitável as empresas
brasileiras com a abertura de mercado há cerca de uma década e meia. Um dos
pontos críticos que afeta a produção é o ambiente de trabalho e, portanto, o
canteiro-de-obras deve ser organizado de forma a otimizar, com segurança, o fluxo
de suprimentos e de pessoas e, conseqüentemente, o fluxograma de produção
conforme:
O investimento no planejamento e elaboração de um canteiro-deobras trará resultados positivos para a empresa, tanto no sentido
quantitativo, como qualitativo, pois a correta estocagem de materiais
e componentes reduzirá as perdas, a determinação de linhas de fluxo
afetará a produtividade e a melhoria das condições das áreas de
vivência dos trabalhadores será absorvida como forma de motivação.
Todos estes fatores levam a uma economia considerável. Quanto
aos componentes pré-moldados, estes podem ser industrializados ou
produzidos no próprio canteiro. Nas duas situações, é necessário
que haja um canteiro organizado, com definições de espaços
previamente destinados a estes componentes (MAMEDE, 2001, p.
16-17).

Quando a industrialização é realizada no próprio canteiro, é necessário
espaço suficiente para estocagem do elemento até a sua utilização definitiva, com
definições de fluxos de transporte otimizados. Como a forma de transporte dos prémoldados foi definida previamente ao planejamento do canteiro, a logística entre o
local de armazenagem e os equipamentos de içamento estará organizada. É
interessante também que o cronograma físico da obra esteja pronto, proporcionando
a previsão dos quantitativos de materiais e de operários, bem como a previsão do
início e duração do serviço. Dessa forma, pela análise do cronograma físico,
conseguir-se-á uma otimização dos dados sobre o espaço destinado no canteiro ao
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armazenamento dos pré-moldados, assim como o tempo necessário para a
estocagem.

3.6 Análise da relação custo/benefício, considerando o uso do pré-moldado

Ao se optar pela utilização de um sistema pré-moldado, devem ser
observados vários setores visando sempre ao melhor custo-benefício e à maior
rentabilidade possível da obra. A grande vantagem do sistema industrializado é, sem
dúvida, a grande diminuição do tempo de execução da obra. Estima-se que, em se
tratando de obras de arte especiais, esta redução possa chegar a até 50% do
cronograma físico. O custo da obra será substancialmente reduzido devido à grande
diminuição dos custos fixos, que estão diretamente relacionados com o tempo de
duração do projeto. De qualquer forma, para que o projeto obtenha sucesso, deverá
haver um bom planejamento da logística de materiais, produção de peças e
aplicação das mesmas na obra para que o cronograma possa se tornar um
diferencial. De outra maneira, deverão ser avaliados alguns quesitos que poderão
inviabilizar a decisão da implantação do pré-moldado como localização da obra,
distância entre indústria e obra, condições de acesso para as peças e guindastes,
liberações legais, etc. (MAMEDE, 2001).

3.7 Infra-estrutura de pontes, passarelas e viadutos

O processo de execução das peças industriais de pré-moldados de
concreto em peças de grande porte surgiu da experiência empírica vivenciada na
elaboração de projetos, acompanhamento de obras. Daí o interesse em aprofundar
certas questões atinentes a esse setor em amplo desenvolvimento no mundo e no
Brasil.
Particularmente, foram abordadas as estruturas de pontes, passarelas e
de viadutos que assumem as mais diversas formas e tamanhos, pois se tratam de
estruturas destinadas a vencerem vão livres de dimensões relativamente
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acentuadas. São, portanto, estruturas essencialmente horizontalizadas, apoiadas em
pilares e encontros nas extremidades dos vãos.
O prazo para execução da obra determinará vários aspectos referentes
ao seu planejamento, pois se trata de uma decisão básica preliminar que é
fundamental para a definição do cronograma e pode influenciar na própria
concepção do projeto.
No

cálculo

estrutural,

se

existem

poucas

peças

para

serem

dimensionadas e desenhadas, haverá uma economia de tempo durante o projeto,
pois a mesma peça ocorre várias vezes na mesma estrutura. Da mesma forma, uma
estrutura de simples concepção representará maior produtividade em comparação
com outra mais complexa. E se existirem muitas peças diferentes para serem
projetadas ou de dimensionamento trabalhoso, o tempo gasto no projeto será
relativamente maior. Entretanto, este ganho durante o período de projeto é pequeno,
pois os projetos não estão entre as atividades mais onerosas da construção.
Quanto melhor a possibilidade relativa ao produto que se pretende
executar, tanto maior a chance de se planejar um bom canteiro. Neste sentido, a
disponibilidade dos projetos executivos e mesmo dos projetos para a produção
seriam a condição ideal.
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4 PRODUÇÃO DOS COMPONENTES PRÉ-MOLDADOS

Como subsídio para a elaboração do cronograma há que se definir o
“plano de ataque” para a execução da obra, isto é, definir-se a relação de
precedência entre as atividades principais da construção.
A partir do projeto a ser executado deve-se elaborar um cronograma físico
para a obra. Para alguns serviços como e concretagem, o detalhamento semanal é
recomendado, para outros apenas a indicação do início e do final do serviço são
importantes em termos da definição do canteiro.
É importante saber escolher as tecnologias a utilizar e incluem-se aqui a
escolha dos equipamentos para transporte vertical e horizontal, central de concreto,
bomba, vibrador de imersão, guindastes, gruas, pórticos móveis, treliça lançadeira,
caminhões munck, carretas, caminhões betoneira, levando-se em conta o custobenefício que podem proporcionar.
Como parte do planejamento para entrada/saída e localização dos
equipamentos, é interessante que se tenha, com bastante definição, a data de
entrada dos equipamentos e também muito bem definidos seu momento de deixar o
canteiro, principalmente quando o mesmo está sendo locado. Deve-se, portanto
aproveitar cada equipamento durante a fase em que ele realmente é produtivo.
Quanto à localização dos equipamentos, vale lembrar que, para locações
por curto período de tempo, o custo da montagem pode ser significativo, devendose, portanto questionar quanto às posições onde estas dificuldades sejam
atenuadas.
A partir de um cronograma completo ou de um simplificado, pode-se fazer
a previsão dos serviços, materiais e mão-de-obra necessários a cada fase da obra.
Um canteiro-de-obras se modifica ao longo da execução da obra,
diferindo muito quanto aos materiais, serviços, equipamentos e mão-de-obra que
deve comportar. A localização deve ser bem central sempre que possível, para
atender à logística da obra, conforme figura 1.
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BR 101 – duplicação e obras de arte

Figura 1 – Localização do terreno
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Procurar adequar na localização, a pedreira, a britagem, a central de
concreto e o canteiro de pré-moldado, conforme figura 2.
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Britagem
Pré-moldado

Pedreira

BR 101 – duplicação e obras de arte

Figura 2 – Canteiro de obras
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Sendo assim, é interessante que se observem as principais fases em que
se pode subdividi-lo, conforme figuras 3 e 4.

Figura 3 – Disponibilidade de local
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 4 – Disponibilidade de áreas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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A cada fase da obra, deve-se utilizar uma planta em escala 1:2000,
representativa da situação inicial da fase, para que se possam vislumbrar os
espaços disponíveis para abrigar os elementos de canteiro necessários, conforme
Anexo A.
O espaço destinado ao canteiro deve estar de acordo com as
características

da

construção

a

ser

realizada,

sendo

previsto

o

correto

armazenamento de materiais e equipamentos, bem com as instalações necessárias
para escritórios e dependências para a permanência de operários durante a
execução da obra, de acordo com as normas de segurança NR18 (MINISTÉRIO DO
TRABALHO, 2007) e de canteiro NBR 12284 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2003)
Para cada uma das fases do canteiro, deve-se observar o cronograma de
materiais/componentes e de pessoal, detectando-se o pico de demanda dentro da
fase correspondente.
Os materiais a serem utilizados devem permanecer armazenados na obra
ou na central de dosagem, separados fisicamente desde o instante do recebimento
até o momento de utilização. Cada material deve estar perfeitamente identificado
durante o armazenamento, no que diz respeito à classe, à graduação e, quando for
o caso, à procedência.
Nesta etapa do planejamento do canteiro, a experiência e a criatividade
dos profissionais são fundamentais, pois é aqui que, através de proposições para a
organização do canteiro em cada uma de suas fases, os responsáveis pelo mesmo
procurarão, da melhor maneira possível, compatibilizar as necessidades com as
disponibilidades de áreas. Vários outros aspectos deverão ser simultaneamente
considerados, tais como segurança, custos, etc., não existindo soluções únicas, e
sim diferentes possibilidades que podem ser melhores ou piores em função do
contexto em que se inserem.
Esta tarefa é, muitas vezes, mais facilmente cumprida se executada em
duas etapas: definição geral e detalhamento do “layout”. Na primeira delas trabalhase com estimativas mais globais, enquanto na segunda detalha-se cada uma das
partes do canteiro.
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Para auxiliar na busca de uma solução racional indicam-se, a seguir,
algumas orientações para o trabalho criativo do planejador, como o local da
implantação do canteiro, bases para equipamentos, montagem da fábrica de prémoldados, etc., conforme figuras 5, 6 e 7:

Figura 5 – Vista do local no início da implantação do canteiro
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

berços para estocagem de vigas

Figura 6 – Bases para equipamentos
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 7 – Montagem da fábrica de
pré-moldados
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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Os canteiros-de-obras devem dispor de áreas de vivência e das seguintes
comodidades, segundo a NR-18 (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2007), conforme
ilustram as figuras 8, 9 e 10:
a)

instalações sanitárias;

b)

vestiário;

c)

alojamento;

d)

local de refeições;

e)

cozinha, quando houver preparo de refeições;

f)

lavanderia;

g)

área de lazer;

h)

ambulatório, quando se tratar de frentes de trabalho com 50
(cinqüenta) ou mais trabalhadores.

Quanto aos vestiários, a NR-18 (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2007)
define o seguinte:
a)

Todo canteiro de obra deve possuir vestiário para troca de roupa
dos trabalhadores que não residem no local;

b)

A localização do vestiário deve ser próxima aos alojamentos e/ou à
entrada da obra, sem ligação direta com o local destinado às
refeições.

Os vestiários devem:
a)

ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente;

b)

ter pisos de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente;

c)

ter cobertura que proteja contra as intempéries;

d)

ter área de ventilação correspondente a 1/10 (um décimo) de área
do piso;

e)

ter iluminação natural e/ou artificial;
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f)

ter armários individuais dotados de fechadura ou dispositivo com
cadeado;

g)

ter pé-direito mínimo de 2,50 m (dois metros e cinqüenta
centímetros), ou respeitando-se o que determina o Código de Obras
do Município, da obra;

h)

ser mantidos em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza;

i)

ter bancos em número suficiente para atender aos usuários, com
largura mínima de 0,30 m (trinta centímetros).

Quanto aos alojamentos dos canteiros-de-obra, a NR-18 (MINISTÉRIO
DO TRABALHO, 2007) define o seguinte:
a)

ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente;

b)

ter piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente;

c)

ter cobertura que proteja das intempéries;

d)

ter área de ventilação de no mínimo 1/10 (um décimo) da área do
piso;

e)

ter iluminação natural e/ou artificial;

f)

ter área mínima de 3,00 m2 (três metros) quadrados por módulo
cama/armário, incluindo a área de circulação;

g)

ter pé-direito de 2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros) para
cama simples e de 3,00 m (três metros) para camas duplas;

h)

não estar situados em subsolos ou porões das edificações;

i)

ter

instalações

elétricas

adequadamente

protegidas

NR-18

(Ministério do Trabalho, 2007);
j)

a instalação sanitária deve ser constituída de lavatórios, vasos
sanitários e mictórios, na proporção de um conjunto para cada grupo
de 20 (vinte) trabalhadores ou fração, bem como de chuveiros, na
proporção de uma unidade para cada grupo de 10 (dez)
trabalhadores ou fração;
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k)

é obrigatório no alojamento o fornecimento de água potável, filtradas
e fresca, para os trabalhadores por meio de bebedouros de jato
inclinado ou equipamento similar que garanta as mesmas condições,
na proporção de um para cada grupo de 25 (vinte e cinco)
trabalhadores ou fração.

WC
Refeitório

Escritório

berços para estocagem de vigas

Figura 8 – Vista de linha de produção principal
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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Vigas

Estacas

Pré-lajes
e
guarda rodas

Figura 9 – Vista de pista de produção-Vigas, estacas e pré-lajes
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Central de Concreto
Caldeira

Almoxarifado

Figura 10 – Almoxarifado, Caldeira e Central de Concreto
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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4.1 Produção e peças pré-moldadas

O fluxograma da produção, ilustrado na Figura 11, representa as etapas
que compõem a produção dos pré-moldados, concomitante com a preparação do
concreto.
Estocagem
de materiais

Preparo

Preparo de
Armadura

de Fôrma

Posicionamento da
armadura na forma
Lançamento
na fôrma

Adensamento

1.a Cura

Limpeza
da fôrma

Desenforma

Armazenamento

Figura 11 – Fluxograma das atividades de produção de pré-moldados
Fonte: Elaborado pelo autor (2007)

Acabamento
superficial
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4.2 Controle da qualidade de produção dos pré-moldados

A indústria da construção civil no Brasil encontra-se em evolução da
qualidade. A mentalidade dos envolvidos neste setor está mudando, impulsionada
pelas exigências competitivas do mercado e exigências dos usuários.
Pensar em sistemas da qualidade nos dias de hoje é uma questão de
garantir a longevidade da empresa no mercado.
O controle da qualidade, segundo definição da NM ISO 8402, constitui-se
de técnicas e atividades operacionais usadas para atender aos requisitos
propriamente ditos para a qualidade (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2000).
A utilização de uma metodologia para o controle da qualidade de
execução irá proporcionar, além da garantia de atendimento às especificações, um
ganho de produtividade com a redução de perdas e de retrabalho pela equipe de
produção (FERREIRA et al. 1994 apud MAMEDE, 2001).
Os procedimentos de controle utilizados devem ser definidos com base no
processo construtivo e ajustados à cultura construtiva da empresa. Definem-se
assim, as especificações e tolerâncias que nortearão a execução, o controle e a
aceitação do processo.
Baseados em experiências adotadas ao longo dos anos, as indústrias de
pré-moldados produzem elementos fora do local definido de utilização, tendo com
isto, condições favoráveis para o estabelecimento de programas de controle da
qualidade eficazes que podem se dividir em controle de produção e aceitação,
conforme quadro 1.

Quadro 1 - Divisão do Controle da Qualidade
Fonte: Elaborado pelo autor (2007)
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O controle de produção é realizado durante o processo de fabricação das
peças e o de aceitação é a última etapa do controle da qualidade feito pelo
consumidor e dela depende a aceitação da peça.
Nas indústrias de pré-moldados de concreto de grande porte, as maiores
preocupações relativas ao controle e garantia das peças, consistem em:
a)

falhas de adensamento;

b)

bolhas nas superfícies em contato com as fôrmas;

c)

cobrimento fora de especificações, e

d)

fissuras nas peças.

No quadro 2 a seguir, com base na experiência do autor, seguem
algumas observações sobre a produção de pré-moldados em concreto armado ou
protendido:

Produção de pré-moldados em concreto

Traço inadequado

Concentrações de cargas

continua
A aplicação de um traço de concreto inadequado poderá
ocasionar
muitos
problemas
como
“bicheiras”,
acabamento
superficial
inadequado,
perda
da
capacidade de aderência concreto-aço/cordoalha no
caso de concreto protendido com pré-tensão.
Em pontos onde existe grande concentração de esforços
é necessário o dimensionamento de armaduras de
fretagem, o que pode gerar congestionamento de
armadura e, consequentemente, dificuldade na
uniformização do concreto no local.

Transferência da protensão Ao realizar a transferência da carga de protensão do
chassi/peça
chassi de protensão para a peça, realizada através do
corte das cordoalhas previamente protendidas, devido às
altas cargas utilizadas em peças de grande porte, podem
ocorrem deslocamentos excessivos das peças sobre as
fôrmas. Esta movimentação pode ocasionar danos às
fôrmas e também pode ocasionar algumas pequenas
rupturas no concreto nas extremidades das peças.
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Produção de pré-moldados em concreto

Plasticidade do concreto

conclusão
Devido ao grande número de cordoalhas tensionadas no
momento da concretagem, não é possível utilizar o
vibrador de imersão próximo a estes cabos. Com isso, é
necessário utilizar um concreto auto-adensável para
executar esta concretagem sem risco de romper os
cabos e com intuito de garantir perfeita aderência entre
concreto e cordoalhas.

Controle de resistência na Antes de se efetuar o “saque” das peças das fôrmas,
movimentação de peças
visando liberar a mesma para a nova concretagem,
deverá haver a liberação do controle tecnológico no que
se refere à resistência do concreto aplicado. Só poderão
ser movimentadas as peças após a obtenção da
resistência necessária, indicada pelo engenheiro
projetista.
Transporte de peças
O transporte das peças pré-moldadas só poderá ser
efetuado no mínimo dois dias após a concretagem das
mêsmas. Visto isso, deve-se tomar cuidado na
estocagem das peças recém “sacadas”, pois como a
peça ainda está “deformando”, um estoque mal feito
poderá deformar a peça definitivamente.
Controle da qualidade

Deverá ser efetuado o controle da qualidade rigoroso das
peças para garantir as precisões necessárias em obras
de concreto pré-moldado. Temos visto que um erro de 5
mm é passível de resserviço sob o ponto de a peça não
atender à necessidade de um específico local na obra ou
espaço previamente projetado. Este caso gera muitos
resserviços, ocasionando custos desnecessários e
onerosos.

Quadro 2 - Observações sobre a produção
Fonte: Elaborado pelo autor (2008)

4.2.1 Controle de materiais para concreto

O controle dos materiais utilizados na produção do concreto é um item
primordial para garantir qualidade das peças pré-moldadas. Os insumos devem ser
regularmente verificados, segundo prescrições de normas específicas. Nesse
sentido, a origem do concreto deve ser fartamente investigada e a capacidade dos
fornecedores passará por uma criteriosa avaliação, do recebimento e da inspeção,
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do armazenamento e da qualificação: do cimento, dos agregados, da água, do
aditivo e do aço, além de ensaios de garantia das propriedades da mistura fresca e
endurecida.
Entende-se por fôrmas as estruturas provisórias cuja função principal é
conformar o concreto, proporcionar à superfície do concreto a textura requerida e
suportar o concreto fresco até que ele adquira capacidade de auto-suporte.
Nenhuma superfície da peça de concreto poderá ser melhor do que a
fôrma que lhe deu origem, porque todo defeito será transferido, de forma
exacerbada, à peça concretada.
A conformação final do componente pré-moldado ficará condicionada ao
material utilizado na confecção da fôrma. A escolha do material depende do
atendimento aos seguintes requisitos: dimensões finais; tolerâncias; acabamento
superficial; tipo de adensamento; tipo de cura e número de reutilizações.
Os materiais mais comumente empregados nas fôrmas são a madeira e o
aço. A madeira é o material mais barato, porém, o custo das fôrmas deve ser
composto, considerando-se o número de reutilizações, pois a durabilidade da fôrma
de madeira é sensivelmente inferior à da metálica.
Salienta-se, também, que as fôrmas de madeira não podem ficar em
contato com a água, nem com o vapor, situação contrária ao que é recomendado
para a cura de pré-moldados (MAMEDE, 2001, p. 144-5).
É recomendado fazer a limpeza das fôrmas, logo após a desenforma,
quando a remoção dos resíduos é facilitada conforme as figuras 12 e 13.
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Figura 12 – Limpeza de fôrmas de madeira
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 13 – Limpeza de fôrmas metálicas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

E em seguida, aplicar o desmoldante que protegerá contra corrosão, no
caso de fôrmas metálicas, de acordo com as figuras de 14 a 18.
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Figura 14 – Aplicação de desmoldante em fôrma metálica para pilar
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 15 – Aplicação de desmoldante em fôrma de madeira para placas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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Figura 16 – Aplicação de desmoldante em fôrma metálica para guarda rodas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 17 – Aplicação de demoldante em fôrma metálica para vigas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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Figura 18 – Aplicação de desmoldante em fôrma metálica para estacas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Segundo a NR 18 (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2007) que dita as
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, as estruturas
de concreto devem seguir as seguintes recomendações:
a)

As fôrmas devem ser projetadas e construídas de modo que
resistam às cargas máximas de serviço,

b)

O uso de fôrmas deslizantes deve ser supervisionado por
profissional legalmente habilitado;

c)

Os suportes e escoras de fôrmas devem ser inspecionados antes e
durante a concretagem por trabalhador qualificado.

d)

Durante a desenforma devem ser viabilizados meios que impeçam a
queda livre de seções de fôrmas e escoramentos, sendo obrigatória
a amarração das peças e o isolamento e sinalização ao nível do
terreno;

e)

As armações de pilares devem ser estaiadas ou escoradas antes do
cimbramento;
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f)

Durante as operações de protensão de cabos de aço, é proibida a
permanência de trabalhadores atrás dos macacos ou sobre estes,
ou outros dispositivos de protensão, devendo a área ser isolada e
sinalizada;

g)

Os dispositivos e equipamentos usados em protensão devem ser
inspecionados por profissional legalmente habilitado antes de serem
iniciados os trabalhos e durante os mesmos;

h)

As conexões dos dutos transportadores de concreto devem possuir
dispositivos de segurança para impedir a separação das partes,
quando o sistema estiver sob pressão;

i)

As peças e máquinas do sistema transportador de concreto devem
ser inspecionadas por trabalhador qualificado, antes do início dos
trabalhos;

j)

No local onde se executa a concretagem, somente deve permanecer
a equipe indispensável para a execução dessa tarefa;

k)

Os vibradores de imersão e de placas devem ter dupla isolação e os
cabos de ligação serem protegidos contra choques mecânicos e
cortes pela ferragem, devendo ser inspecionados antes e durante a
utilização;

l)

As caçambas transportadoras de concreto devem ter dispositivos de
segurança que impeçam o seu descarregamento acidental.

A fôrma deve ser suficientemente estanque, de modo a impedir a perda
de pasta de cimento, admitindo-se como limite a surgência do agregado miúdo da
superfície do concreto. Os elementos estruturantes das fôrmas devem ser dispostos
de modo a manter o formato e a posição da fôrma durante toda sua utilização.
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4.2.2 Controle de armaduras

Segundo as recomendações da NBR 9062 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2001), as armaduras pré-moldadas devem ser
armazenadas, manuseadas e transportadas com meios e dispositivos que garantam
a sua integridade e mantenham a sua posição relativa, bem como o alinhamento de
suas barras, protegendo-as contra deformações e ruptura dos vínculos de
posicionamento.
Pode-se optar pela montagem das armaduras diretamente na fôrma, que
se torna um gabarito, sem que este procedimento interfira no fluxo normal da
produção.
A inspeção da armadura e da posição da armadura corretamente
distribuída na fôrma, antes da liberação para a concretagem, é de fundamental
importância para a garantia da qualidade dos elementos produzidos.
A montagem, o posicionamento e o cobrimento especificados para as
armaduras devem ser verificados e as barras de aço devem estar previamente
limpas, conforme figuras de 19 a 23 a seguir.
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Figura 19 – Armação de vigas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 20 – Detalhe do controle da armadura
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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Figura 21 – Pátio de Armação
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 22 – Equipamentos para a armação de peças pré-moldadas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 23 – Armação de estacas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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4.2.3 Adensamento

O adensamento é o procedimento que garantirá ao concreto preencher
todos os vazios da fôrma com o objetivo de eliminar os bolsões de ar retidos no
interior da fôrma.
Os métodos de adensamento mais utilizados em pré-moldados são: a
mesa vibratória, a vibração interna por meio de vibradores de imersão e a vibração
de fôrma. O mais indicado para vibração de peças pré-moldadas de grande porte é a
vibração interna por meio de vibradores de imersão.
O concreto deverá ser adensado mecanicamente dentro das fôrmas, até
que se obtenham as máximas densidades possíveis, evitando-se criação de vazios e
de bolhas de ar na sua massa de acordo com as figuras de 24 a 27.
O adensamento, como foi afirmado acima, é a operação para a retirada
do ar presente na massa do concreto, com o objetivo de adensá-lo ao máximo,
dificultando a entrada de agentes agressivos. Como benefício adicional tem-se a
melhoria da resistência mecânica e o perfeito preenchimento das fôrmas. A forma
usual de adensamento é a vibração que, por melhor que seja, não consegue retirar
todo o ar aprisionado. Estima-se que cerca de 1,5 a 2% do volume da massa do
concreto fresco seja ar aprisionado, que deverá aumentar ao longo do tempo devido
à saída da água pela evaporação (PROTEJA..., 2004, p. 1).
Para os casos correntes de adensamento por vibração mecânica ou
manual, a Norma NBR 14931 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2003) estabelece algumas generalidades em seu item 9.6.1:
a)

Evitar a vibração da armadura para não prejudicar a aderência com
o concreto;

b)

No adensamento manual as camadas não podem ter alturas
superiores a 20 cm;

c)

No adensamento mecânico com vibradores de imersão, a altura das
camadas não deve ultrapassar ¾ do comprimento da agulha;
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d)

Tanto a falta como o excesso de vibração são prejudiciais ao
concreto;

e)

O vibrador deve ser aplicado na posição vertical;

f)

Fazer a vibração em um maior número possível de pontos da peça
concretada;

g)

A retirada do vibrador deve ser lenta e mantendo-o sempre ligado;

h)

Não permitir que o vibrador entre em contato com as fôrmas para
evitar o aparecimento de bolhas de ar;

i)

Para um bom adensamento é necessário estabelecer um plano de
lançamento adequado às necessidades da peça concretada.

Portanto, pode-se concluir que o adensamento e o lançamento são
operações fundamentais que interferem muito na durabilidade das estruturas. As
características do concreto, a peça a ser concretada e as necessidades construtivas
compõem os parâmetros para o planejamento adequado do lançamento e
adensamento, visando obras com qualidade, seguras e duráveis.
O vibrador de imersão será mantido até que apareça a pasta de cimento
na superfície indicando o total adensamento, momento em que deverá ser retirado e
mudado de posição, evitando-se o contato com as paredes das fôrmas ou com as
barras da armadura.
O transporte do concreto deve ser ágil, no menor espaço de tempo
possível, e conforme planejamento logístico, em equipamentos apropriados, para
evitar a segregação dos elementos ou variação de sua trabalhabilidade. O transporte
respeitará o tempo compatível com as condições de lançamento do local do
amassamento ou da boca de descarga do caminhão betoneira até o local da
concretagem. O meio utilizado para o transporte não deve acarretar desagregação
dos componentes de concreto ou perda sensível de água, pasta ou argamassa por
vazamento ou evaporação.
O sistema de transporte deve, sempre que possível, permitir o
lançamento direto do concreto nas fôrmas, evitando o uso de depósitos
intermediários.
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Para a liberação da concretagem e do adensamento das peças prémoldadas, normalmente é preenchido um formulário contendo vários itens que vai
assinado pelos responsáveis, conforme Anexo B.

Figura 24 – Concretagem e adensamento de placas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 25 – Concretagem e adensamento de vigas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

56

Figura 26 – Concretagem e adensamento de guarda rodas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 27 – Concretagem e adensamento de pré-lajes
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

4.2.4 Cura

A etapa de cura do concreto compreende os procedimentos destinados a
promover a hidratação do cimento.
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A escolha do tipo de cura depende de fatores como material constituinte
das fôrmas, necessidade de reutilização das fôrmas, espaço disponível para
implantação dos processos de cura, produtividade desejada pela empresa e
investimento disponível.

4.2.4.1 Cura por aspersão

A cura do concreto por aspersão segue as mesmas características da
irrigação agrícola, pois utiliza aspersores e nebulizadores para manter as superfícies
expostas dos pré-moldados constantemente umedecidas, como mostra a figura 28.
A contínua é mais eficiente que a intermitente, pois evita ciclos de
molhagem-secagem e a não-saturação do concreto. Deve ser feita com aspersores
do tipo rega-jardim. O uso de sacos de aniagem, papelão e manta geotêxtil aplicados sobre toda a laje e mantidos umedecidos - é uma alternativa que melhora
o desempenho da aspersão intermitente.
Para verificar a resistência do concreto: é costumeiro adotar-se um
controle assistemático, conforme o item 15 da NBR-6118 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1990).

Figura 28 – Cura por aspersão
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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4.2.4.2 Cura por imersão

É o método ideal de cura, tendo entretanto uma aplicação restrita.
A cura por imersão é um processo simples, no qual as fôrmas são
colocadas em tanques de água limpa e isenta de produtos químicos e seguem os
mesmos prazos para a cura por aspersão citadas no item anterior. A empresa deve
dispor de espaço suficiente para os tanques, de modo que acomodem
satisfatoriamente a quantidade de peças pré-moldadas. É mais empregado em
indústrias de pré-moldagem, onde as peças fabricadas são imersas em tanques com
água, conforme figura 29. Pode ser empregado, também, em lajes e pisos quando
existe a possibilidade e a disponibilidades de cobri-las com uma pequena lâmina de
água. Devido ao grande porte das peças pré-moldadas de obras pesadas, esta cura
não é a mais indicada devido à necessidade de grandes volumes de reservatórios
para comportar as peças, sendo mais indicados para cura de peças de pequeno
porte, como lajes com utilização de vigotas, pré lajes de fechamento de edifícios,
etc. Para peças de obras pesadas, haveria também dificuldades para movimentação
das mesmas, uma vez que o acesso de guindastes aos tanques seria difícil e
oneroso.
O ponto positivo é que esta cura poderia ser aplicada com aproveitamento
da água, gerando um bom resultado na questão ambiental de reaproveitamento
desta água.
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Figura 29 - Tanque de imersão
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

4.2.4.3 Cura térmica

O sistema de cura térmica é utilizado para acelerar os processos
químicos do concreto, aumentando a sua resistência inicial, o que possibilita o
manejo rápido das peças pré-moldadas e diminui o ciclo para a execução do artefato
pré-moldado.
O sistema de cura térmica é constituído por uma caldeira e pela rede
distribuidora do vapor, conforme figura 30.
O combustível utilizado pode ser: óleo diesel, óleo de xisto e lenha.
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Caldeira protegida do
ambiente externo

Caixa de água

Tanque para
armazenamento do
óleo combustível

Figura 30 - Tanque de imersão
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Na instalação da caldeira e da rede distribuidora devem ser observados
alguns detalhes para aumentar a eficiência enérgica do sistema (conforme mostra a
figura 31):
a)

Isolar com tratamento térmico a tubulação da rede de distribuição;

b)

Instalar a caldeira de maneira que evite o contato com o ambiente
externo e a circulação de pessoas.

Na caldeira é importante executar uma contenção de concreto caso
ocorra vazamento do combustível.
Isolar o local e sinalizar, conforme placa com os seguintes dizeres: “ÁREA
RESTRITA – NÃO ENTRE”.

61

Placa

Caldeira

Contenção de concreto

Figura 31 - Instalação da caldeira e da rede distribuidora
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

A utilização de registros na rede de distribuição de vapor e necessário
para controlar quais peças será curada ou para controlar o volume de vapor que vai
para cada ramal da rede, conforme figura 32.
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Rede de vapor

Válvula esférica

Figura 32 - Instalação da caldeira e da rede distribuidora
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

È importante observar que a cura não é controlada pela quantidade de
vapor aplicado e sim pela temperatura da peça. A temperatura que a peça deve
atingir a quanto tempo ela deve ficar nessa temperatura e definido por ensaios
laboratoriais.
A aplicação do vapor nas peças pré-moldadas é feita por pequenas
ramificações presentes ao longo da rede. Tais ramificações possuem tubulações
que são posicionadas ao longo da forma, conforme figura 33.
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Rede de vapor

Tubulação para
aplicação do vapor

Ramal

Figura 33 - Pequenas ramificações presentes ao longo da rede
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

As formas de se proceder à cura térmica são: vapor na pressão ambiente;
autoclave; circulação de água ou óleo em tubos junto às fôrmas e resistência
elétrica.
A cura a vapor é a mais difundida entre os produtores de pré-moldados,
pois alia eficácia a razoáveis investimentos financeiros, mesmo porque em se
tratando de peças muito pesadas, pode perfeitamente ser adaptada no próprio lugar
onde as peças são montadas e concretadas. As fôrmas são envolvidas por uma lona
e recebem o vapor por um gerador, a temperatura é elevada e o ar fica saturado,
conforme mostram as figuras de 34 a 37.
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Figura 34 – Cura térmica (viga)
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 35 – Cura térmica (vapor saturado)
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 36 – Cura térmica (Pilar)
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 37 – Cura térmica (Estacas)
Fonte: Construtora Triunfo (2007))
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A cura térmica no vapor à pressão atmosférica, chamada simplesmente
de cura térmica, tem como objetivo principal tornar mais rápido o processo de cura
dos concretos e obter uma resistência mecânica mínima desejada, em um curto
período de tempo. Ela é muito utilizada em empresas que trabalham com concreto
pré-moldado, pois reduzindo o tempo de cura permite a utilização das fôrmas, leitos
de protensão e equipamentos de cura em intervalos de tempos menores, reduzindo
as áreas de estocagem e permitindo colocar peças em serviço em um período
menor ao que se teria se fosse utilizado um procedimento de cura convencional.
O ciclo de cura a ser seguido para se evitar danos às peças, conforme
figura 38, devem-se observar os seguintes períodos:
Temperatura (ºC)

T2
G2

G1
T1

Tempo (h:min)
t0

t1

t2

t3

Figura 38 – Gráfico do Ciclo de Cura Térmica
Fonte: Freiesleben-Hansen e Pedersen (1977 apud SCOARIS; BARBOSA;
PINTO JÚNIOR, 2005)
T1:
T2:

Temperatura ambiente (ºC).
Temperatura máxima atingida no ciclo (ºC).

t0: Período de espera (h:min). Período de tempo decorrido entre a mistura do
aglomerante com a água e o início do aquecimento. Deve coincidir com o tempo
de início de pega do cimento.
t1: Período de elevação da temperatura (h:min). Aumento controlado da
temperatura de cura.
t2: Período de manutenção da temperatura (h:min). Regime isotérmico até que
se atinja a resistência desejada (definido de acordo com as necessidades de
desenforma e utilização).
t3: Período de esfriamento (h:min). Diminuição controlada da temperatura das
peças até a temperatura ambiente.
G1: Gradiente de aquecimento.
G2: Gradiente de resfriamento.
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Precisa ser analisada a necessidade de aceleração da resistência inicial
do concreto visando à produtividade da indústria (liberação das postas de produção).
Em alguns casos na obra, onde a produtividade sem cura a vapor é suficiente, a
mesma não deve ser implantada. Isto se deve ao fato de a mesma ter um custo
operacional devido ao consumo de combustível (óleo, lenha, etc.), conforme Anexos
C, D e E.
Segundo Scoaris, Barbosa e Pinto Júnior (2005), o processo de cura
térmica tem como objetivo acelerar o ganho da resistência mecânica inicial do
concreto, o que possibilita a desmoldagem de peças nas primeiras idades,
mantendo sua qualidade. Ao elevar a temperatura aceleram-se as reações de
hidratação do cimento e assim, obtém-se a liberação das fôrmas e dispositivos de
protensão; dispensam-se os tanques de imersão ou outros processos, geralmente
utilizados em cura normal, com conseqüente redução de espaço destinado à cura,
no canteiro de obras ou nas indústrias de pré-fabricados; maior resistência mecânica
nas primeiras idades, o que possibilita a menor necessidade de estoques e
facilidade para o cumprimento dos prazos de entrega do produto final.
Dentre os métodos existentes de cura térmica, o Método da Maturidade
propicia o desenvolvimento de qualquer propriedade do concreto que esteja
relacionada com a hidratação do cimento. Atualmente, a função (cálculo de tempo e
temperatura) desenvolvida por Freiesleben-Hansen e Pedersen (1977 apud
SCOARIS; BARBOSA; PINTO JÚNIOR 2005) denominada função FHP necessita de
um parâmetro relativo à sensibilidade térmica da reação chamado de energia
aparente de ativação Ea.

Onde:
te = idade equivalente na temperatura de referência Tr (h);
Ea = energia aparente de ativação;
R = constante universal dos gases, (8,314 J/mol.K);
T = temperatura absoluta do concreto durante o intervalo de tempo ∆t, (K);
Tr = temperatura de referência;
∆t = intervalo de tempo.
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A função de FHP, embora seja de maior complexidade, é a que melhor
representa o real efeito da temperatura na velocidade das reações de hidratação do
cimento.
Entretanto, para a sua utilização é necessário o conhecimento prévio da
energia aparente de ativação das reações de hidratação do cimento. A energia de
ativação (Ea) é determinada experimentalmente conforme os procedimentos da
norma ASTM C 1074-98 (1998 apud SCOARIS; BARBOSA; PINTO JÚNIOR 2005, p. 5).

Figura 39 - Estufa de cura térmica para estudo de CPs de
pequenas dimensões
Fonte: Scoaris, Barbosa e Pinto Júnior (2005, p. 6)

Segundo Hanai (2005), o uso da cura térmica é freqüente nas instalações
de produção em série de elementos pré-fabricados, porque ela possibilita
regularidade no ritmo de produção diária de lotes, onde há a reutilização das fôrmas
e demais equipamentos a cada ciclo de 24 horas ou até menos, dependendo do
sistema utilizado. Com a cura a vapor à pressão atmosférica, onde a exemplo de
fábricas no exterior que utilizam sistemas de aquecimento por meio de circuitos
hidráulicos de óleo quente, a cura pode ser abreviada para 12 horas atingindo-se
cerca de 70% da resistência correspondente a 28 dias de cura normal, conforme
resultados obtidos na estufa de cura térmica da figura 39.
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A cura a vapor é efetuada essencialmente em três etapas, cuja
caracterização deve ser feita caso a caso, conforme o tipo de cimento, dosagem do
concreto, resistência requerida, tipo e dimensões do elemento a ser produzido:
•

Na primeira, eleva-se a temperatura do ambiente a uma taxa de
crescimento da ordem de 25º C/h, até se atingir um patamar de
temperatura igual a cerca de 75ºC;

•

Na segunda etapa a temperatura é mantida constante durante um
certo período (da ordem de 12 horas nas fábricas de elementos préfabricados);

•

Finalmente, na terceira etapa, o desaquecimento do ambiente é feito
também de modo gradativo (HANAI, 2005, p. 29).
A utilização de estruturas pré-fabricadas em concreto, bastante usual
na construção de edifícios comerciais como supermercados,
shoppings e armazéns, atualmente tem ganho popularidade também
para a execução de projetos estruturais de grande porte, tais como
pontes e viadutos, a exemplo da obra de duplicação da BR-101, no
trecho do Rio Grande do Sul. A redução do custo e do tempo de
execução da obra, somados à resistência e à qualidade garantida
pelo processo construtivo industrializado são aspectos que justificam
tal escolha. O sistema foi adotado para a construção de duas pontes
duplas, quatro viadutos duplos, cinco passarelas para pedestres e
seis passagens inferiores para automóveis, com modelo estrutural
dividido em três etapas, todas executadas em pré-fabricados com
concreto armado e protendido. Toda infra-estrutura é executada com
estacas pré-fabricadas com sistema de injeção de água, que permite
sua utilização em solos arenosos muito compactos, que não
permitem utilizar a cravação convencional. Grandes pilares em 'v'
são apoiados sobre essa base, com peso de 31 toneladas, para
servir de sustentação das vigas e lajes que compõem a ponte
Uma das vantagens que obtivemos com a técnica é a possibilidade
de projetar os viadutos com estruturas mais esbeltas, devido ao
rigoroso controle da qualidade e resistência do concreto e das fôrmas
metálicas utilizadas na pré-fabricação. Com isto temos uma boa
relação custo-benefício, justificada também pela redução dos custos
indiretos da obra, graças ao encurtamento do tempo de execução',
explica o engenheiro Michel Rossi, da Construtora Triunfo, que
adotou as estruturas pré-fabricadas em concreto nas obras de arte
de dois lotes de obras no trecho gaúcho da rodovia -- lote 2.2, do
quilômetro 25 ao 52; e lote 4.2, do quilômetro 83 ao 99,5. 'Em todas
as obras de duplicação, somos os únicos a adotar os pré-fabricados,
para entregar ao DNIT um conjunto de obras com qualidade superior
à normalmente empregada, em um prazo de execução 40% menor.
Para a execução das obras, em que serão utilizados 18 mil metros
cúbicos de concreto estrutural, a empresa desenvolveu um jogo de
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fôrmas para cada peça pré-fabricada utilizada na construção -pilares, vigas, estacas, etc -- e adotou o sistema de cura térmica com
vapor saturado, para obter a resistência necessária a cada peça com
maior rapidez.
Este sistema permite que em apenas 12 horas seja possível obter a
resistência necessária para sacar as peças da forma. Exige mão-deobra mais especializada e controle total do concreto produzido e
curado, mas traz uma série de benefícios, inclusive na qualidade do
acabamento das estruturas. (PRÉ-FABRICADOS..., 2007, p. 2).

4.2.4.3.1 Falhas que podem ocorrer em caldeiras

a) Falhas por Superaquecimento: São ocasionadas por incrustações ou
camadas de vapor depositadas sobre as superfícies dos tubos das
caldeiras que podem reduzir a taxa de transferência de calor;


Superaquecimento por Longo Período-Provocado por IncrustaçõesFluência: Ocasionada por sais minerais dissolvidos em suspensão
na água de caldeiras. Entre os problemas gerados temos: Aumento
no consumo de combustível e formação de depósitos porosos,
propícios a localização de cloretos, quelantes e soda cáustica que
provocam

a

corrosão.

Superaquecimento

por

curto

período

provocada por camadas de vapor;


As camadas de vapor sobre as superfícies do tubo impedem sua
refrigeração pelo seu grande poder isolante, gerando assim um
superaquecimento das suas paredes com temperaturas oscilando
entre 700 e 8000oC, provocando assim deformação plástica e
ruptura.

b) Fadiga Térmica;


Esse tipo de corrosão é resultante de esforços de tração cíclicos,
que são acelerados quando operados em um ambiente corrosivo.

c) Ocultamento - Hide - Out.


É o decréscimo de concentrações de sais minerais solúveis na água
da caldeira, tais como fosfato, sulfato, cloreto e hidróxido de sódio.
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Acontece em zonas de elevada taxa de transferência de calor. As
conseqüências são a falta de refrigeração das paredes dos tubos
onde ele se estabelece.

4.2.5 Análise inspeção da peça concretada

É na fase do controle da qualidade que a verificação realizada por equipe
desvinculada do processo de produção comprovará se as peças atendem aos
requisitos previamente determinados e terá condições de alertar quanto a possíveis
falhas, sendo verificadas quando da colocação na estocagem dos diversos tipos de
peças, conforme figuras de 40 a 48.
Criar listas de verificações (ckeck list) é um caminho racional para garantir
eficiência na análise e inspeção das peças. As determinações a serem seguidas
para essa inspeção encontram-se na NBR 9062 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (2001). Se as peças forem aprovadas pela inspeção, são liberadas para o
estoque ou para uso na obra; caso contrário são condenadas ou direcionadas para
reparos, conforme Anexo F.
É importante destacar a importância das empresas fornecedoras de prémoldados terem a certificação exigida para garantir produtos de qualidade e
padronizados.
Para a liberação das peças pré-moldadas pode ser preenchido um
formulário contendo vários itens que vai assinado por um inspetor, conforme Anexo G.
A figura 40 mostra a vista geral da indústria quando da colocação na
estocagem dos diversos tipos de peças.
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Figura 40 – Vista geral do estoque
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

A figura 41 mostra o estoque das vigas pré-moldadas estocadas,
facilitando a vistoria de possíveis peças avariadas.

Figura 41 – Estoque de vigas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

A figura 42 mostra o estoque de guarda rodas, aguardando para serem
levados a frente de montagem.
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Figura 42 – Estoque de guarda rodas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

A figura 43 mostra operários inspecionando as vigas pré-moldados para
serem liberadas.

Figura 43 – Operários inspecionando vigas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

A figura 44 mostra as vigas pré-moldados, inspecionados e prontas para
serem transportadas para utilização na montagem.
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Figura 44 – Vigas prontas para utilização
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

A figura 45 mostra o estoque de pilares que passaram pela vistoria e
avaliação da liberação.

Figura 45 – Estoque de pilares
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

A figura 46 mostra o estoque de estacas que serão utilizados nas
fundações após liberação.

Figura 46 – Estoque de estacas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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Estoque de pré-laje prontas para serem vistoriadas, conforme mostra a
figura 47.

Figura 47 – Estoque de pré-laje
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Estoque de pré-laje prontas e liberadas para serem transportadas e
aplicadas, conforme mostra a figura 48.

Figura 48 – Pré-lajes prontas em estoque
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

4.2.6 Deslocamento de vigas para armazenamento

A finalidade da pista de estocagem da viga pré-moldada é armazenar as
vigas que estão sendo fabricadas e ainda não podem se lançadas diretamente sobre
os pilares. Evita-se de levá-las para campo pelos seguintes motivos: custo de
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transporte das vigas, risco na movimentação, custo com equipamentos para
movimentação.
Após as vigas serem desenformadas, elas deverão ser deslocadas
através de carrinhos que são chamados de “carrilones”, onde as peças são
colocadas sobre os mesmos e puxadas através de motores com guincho e cabo de
aço, que se deslocam sobre trilhos até uma distância que permita fazer um estoque
para em seguida serem retiradas e transportadas para o lançamento e montagem na
obra.
É colocado um macaco hidráulico em um dos lados, erguendo a viga,
retira-se o carrinho, desce e apóia a viga sob a prancha madeira do berço (que tem
a finalidade de evitar a quebra da aba de concreto da viga), fazendo o mesmo
procedimento no outro lado da viga.
O sistema de tração para as vigas pré-moldadas é constituído de uma
cabine de comando e dois motores com redução para puxar as vigas.
Recomenda-se que, para o dimensionamento do espaçamento entre
vigas do armazenamento nas pistas de estocagem, seja considerado mínimo de 10
cm, para evitar a quebra das abas da viga por choque no manuseio.
Na construção do berço deverá ser previsto a colocação de trilho metálico
de ferro chato espaçados de 50 cm, que servirá como guia onde os carrinhos
deverão correr quando puxados pelos guinchos através de cabos de aço.
A pista de estocagem é constituída de uma estrutura apoiada sobre solo
compactado com trilho metálico de ferro chato, que servirá como guia para os
carrinhos que transportam as vigas. É importante verificar o nivelamento e o
alinhamento dos trilhos que são chumbados na estrutura de concreto.
As pistas devem ser executadas através de um berço que deverão
estarem apoiados sobre solo compactado com capacidade adequada para receber o
peso das vigas, conforme mostram a figura 49.
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Figura 49 – Berço para estocagem de vigas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

A figura 50 mostra a seção transversal do berço que vai receber o peso
da viga.

Figura 50 – Seção transversal do berço
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Devem existir duas pistas para estocagem para dar frente à retirada, uma
vez que dado o início da saída das peças tem que serem retiradas até o final do
estoque para dar início à nova estocagem e assim procedendo com a outra pista
que já vai estar estocada e pronta para a retirada, conforme mostram as figuras 51 e
52.
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A figura 51 mostra duas pistas, servindo como estoque de peças prémoldados de dois comprimentos.

carrinhos

Figura 51 – Duas pistas para estocagem
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 52 – Croqui das pistas de estocagem de vigas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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Seqüência de deslocamento das vigas pré-moldadas de concreto através
dos carrinhos, demonstrados nas figuras de 53 a 59 a seguir:
A entrada do carrinho é sobre duas barras chatas chumbadas a cada 50
cm onde será apoiada a viga para posterior içamento, conforme figura 53.

Barra chata chumbada a cada 50 cm

Figura 53 – Detalhe da entrada do carrinho
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

O trilho que percorre o pórtico é seccionado, sendo removível para dar
passagem ao carrinho, como mostra a figura 54.
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Trilho removível

Figura 54 – Detalhe do trilho do pórtico
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

O sistema de tração é executado por um guincho com motor elétrico
conforme mostra a figura 55.

Sistema de tração

Figura 55 – Guincho com motor elétrico
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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Na figura 56 pode-se observar os detalhes do carrinho, trilho e macaco
utilizado para levantar a viga e retirar o carrinho, a fim de pousá-la sobre a pista de
estocagem.
Um detalhe que deve ser observado é o posicionamento de uma prancha
de madeira no local onde será repousada a viga, que tem a finalidade de evitar a
quebra da aba de concreto do elemento estrutural.

Macaco
hidráulico

Carrinho

Prancha
Trilho de barra
chata

Figura 56 – Detalhes do carrinho para retirar a viga
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

O sistema de tração para as vigas pré-moldadas é constituído de uma
cabine de comando e dois motores com redução para puxar as vigas, como mostra
a figura 57.
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Cabine de
comando

carrinhos

Figura 57 – Sistema de tração das vigas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Na cabine de comando ficam os controles dos motores que são
acionados e tracionando as vigas para a estocagem, conforme figura 58.

Motor direito
Motor esquerdo

Figura 58 – Comandos elétricos para acionamento dos motores dos carrinhos
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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O espaçamento entre as vigas devem prever no mínimo 10 cm entre as
vigas, conforme mostra a figura 59.

Distância entre vigas - Prever no mínimo 10 cm

Figura 59 – Espaçamento entre vigas no armazenamento
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

4.2.7 Movimentação e deslocamento de peças prontas dentro do canteiro

O ciclo para a execução de um jogo de vigas (02 vigas) é descrito no
diagrama da figura 60.

Figura 60 – Diagrama de execução
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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A pista de moldagem para estacas é composta de uma pista de
moldagem feita de concreto desempenado, conforme figura 61.

Figura 61 – Croqui da pista de vigas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Sistema de movimentação de cargas é composto por duas pontes
rolantes de 20 Toneladas, que tem a finalidade de movimentar as vigas, os pilares e
executar o fechamento das formas, descarregarem materiais e carregar as peças
pré-moldadas, conforme figura 62.

Ponte Rolante

Forma metálica - Vigas

Figura 62 – Pontes rolantes
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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As pontes são apoiadas sobre trilhos metálicos que são fixados sobre
uma estrutura de concreto armado. O sistema funciona por eletricidade que aciona o
pórtico por trilhos eletrificados que ficam ao longo do seu percurso. O ideal é que
existam dois operadores por pórticos, onde um operador opera os comandos e o
outro serve para orientar e guiar o operador dos comandos, conforme figura 63.

Trilhos eletrificados

Figura 63 – Pontes rolantes
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Viga pré-moldada sendo sacada da forma após a concretagem e levada
para a estocagem. No momento que se retirada da viga da forma já se inicia a
limpeza e posicionamento da armadura para a próxima concretagem, conforme
demonstrado na figura 64.
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Figura 64 – Içamento da viga pronta
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Durante o içamento do pilar alguns detalhes devem sem observados, tais
como: O pino de içamento deve ser colocado em sua totalidade, os cabos de aço
devem ficar próximos a cabeça do pilar, e a utilização de madeiras macias na quina
do pilar para evitar a quebra do concreto. Tais procedimentos são importantes a fim
de evitar a propagação de trincas no furo de içamento, conforme demonstrado na
figura 65.
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Alça para içamento
do pilar

Madeira utilizada
como proteção da
quina do pilar

Pino metálico para
içamento do pilar

Figura 65 – Detalhes de içamento de pilar
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Durante o armazenamento dos pilares é importante o posicionamento de
uma prancha no local do apoio da cabeça do pilar e a utilização de caibros ou tora
para apoiar a extremidade inferior do pilar, conforme figura 66.
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Prancha para apoio da
cabeça do pilar

Caibros ou toras

Figura 66 – Armazenamento de pilares
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

A pista de moldagem para pré-lajes, guarda rodas e estacas é composta
de uma pista de moldagem feita de concreto desempenado e é utilizada também
para a execução de outros elementos pré-moldados, como: Transversina, aparelho
de apoio, base para balizadores utilizados no trecho, pilares pré-moldados da
cabeceira dos viadutos e as travessas dos pilares, conforme figura 67.
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Ganchos para içamento
da peça
Guias de madeira

Sarrafo – utilizado como
forma de extremidade

Figura 67 – Pista de moldagem de pré-lajes
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Na retirada das estacas da forma é importante observar o nivelamento no
instante de içar a estaca, pois o içamento incorreto pode ocasionar fraturar na
estrutura. A estaca fraturada ficará comprometida podendo ocorrer a sua quebra
durante a cravação.
A pista de moldagem para pré-lajes, guarda rodas e estacas é composta
de uma pista de moldagem feita de concreto desempenado, conforme figura 68.
Depois do ciclo concluído as estacas ficam armazenadas aguardando ser
transportada por uma carreta para frente de serviço.
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Figura 68 – Croqui da pista de estacas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Durante o armazenamento é importante a utilização de no mínimo 03
pontos de apoio, conforme mostra a figura 69.

Apoios

Figura 69 – Armazenamento de estacas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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Pista de moldagem dos guarda rodas pode ser constituída de duas linhas
com 10 formas cada. A pista de moldagem dos guarda rodas possibilitam a
execução de 20 guarda rodas por ciclo.
Durante a concretagem são colocados dois tubos de plásticos e
posteriormente são utilizados para a passagem dos pinos da ferramenta de
içamento dos guarda rodas, conforme figura 70.

Ferramenta de içamento

Furos para a passagem dos
pinos

Figura 70 – Içamento dos guarda-rodas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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5 TRANSPORTE

Desde a produção, cada peça da estrutura será manuseada e
transportada de um lado para outro, sendo depositada em um local, para em
seguida ser deslocada novamente. Portanto, constantemente as peças são içadas,
deslocadas e armazenadas em repetidas operações. Os transportes das estruturas
e matérias-primas serão realizados por algum meio de transporte, seja rodoviário,
ferroviário, marítimo ou fluvial. Conforme o meio de transporte adotado, existirão
determinadas limitações das peças, tanto a respeito de seus pesos individuais e
peso total, quanto pelas dimensões máximas e o volume disponível.

5.1 Equipamentos de transporte

Para viabilizar a utilização de pré-moldados em obras de arte especiais, e
por estas necessitarem, em sua grande maioria, de peças de grande porte, as
dimensões e cargas das peças projetadas deverão obedecer às normas
regulamentadoras para transporte de peças indivisíveis. Por isso, quando do cálculo
da estrutura, deverão ser consideradas estas dimensões máximas bem como o
custo/benefício desta determinação. Dependendo do comprimento ou peso do
conjunto transportador, será definida a necessidade de mais ou menos batedores,
escolta policial, velocidade máxima permitida, horários de transporte, etc. A condição
deste transporte é regulamentada pela Resolução n° 2264 do conselho de
administração do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (1981).
Para as peças pré-moldadas de grande comprimento, como vigas
protendidas, por exemplo, deverão ser utilizadas carretas especiais onde o “chassis”
da carreta é composto pela própria peça. Neste caso, serão necessárias escoltas
para a realização do transporte, conforme resolução indicada acima.
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Nenhum veículo transportador de carga indivisível – ou veículo especial,
poderá transitar em rodovias sem oferecer completa segurança e estar equipado de
acordo com o previsto nas instruções, especialmente quanto à sua sinalização.
Para peças de grande peso, como pilares, por exemplo, deverá ser
utilizado veículo especial que realize o transporte com a melhor distribuição possível
da carga da peça sobre o pavimento visando não exceder o excesso de peso por
eixo na rodovia.
O veículo trator deste transporte especial deverá ser dimensionado
conforme o peso transportado, podendo ser utilizado caminhão trator com maior
potência de motor ou mesmo comboio de dois ou mais veículos em série.
Para as peças de menor dimensão, como pré-lajes e guarda rodas,
poderão ser utilizadas carretas rodoviárias normais, desde que estas peças sejam
dimensionadas de forma a adaptar-se a este veículo.
O transporte das estruturas e matérias-primas será realizado de acordo
com as limitações determinadas das peças da estrutura, tanto a respeito de seus
pesos individuais e peso total, quanto pelas dimensões máximas e volume
disponível.
A montagem de cada peça em seu lugar na estrutura será realizada por
equipamentos de içamento como gruas e guindastes. Estes meios de levantamento
de peças também possuem limites de capacidade de carga, que acarretam
limitações no peso das peças. Além destes, os seguintes fatores podem se constituir
em limitações para as dimensões, pesos e volumes das peças, seja em conjunto,
seja individualmente:

a)

problemas relativos ao trajeto de transporte, como limitações quanto
à largura, altura e pesos máximos permitidos (sobre uma ponte
rodoviária, por exemplo);

b)

limites impostos pelo processo de montagem ou pela disponibilidade
de espaço no canteiro-de-obras;
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c)

limitações relativas à estabilidade das peças durante o processo de
montagem, seja de uma peça individualmente durante o içamento,
seja após ocupar seu lugar na estrutura;

d)

dimensões dos perfis comercializados.

5.1.1 Tipos de veículos

O transporte rodoviário depende essencialmente de um veículo de tração
mecânica e de uma carroceria acoplada ao mesmo, onde serão acondicionadas as
peças da estrutura a serem transportadas e que podem ser os seguintes:
a) Caminhão toco – possui um eixo simples na carroceria que é montada
sobre o mesmo chassis da cabina do motorista, onde se encontra o outro
eixo do veículo. Possui capacidade de carga de aproximadamente 8t,
conforme figura 71. As dimensões aproximadas da carroceria são:


comprimento: 6,9 m;



largura: 2,4 m.

Figura 71 – Caminhão toco
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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b) Caminhão trucado ou “truck” – com eixo duplo na carroceria, sendo
um dos dois o motriz. A carroceria é montada sobre o mesmo chassis da
cabina, onde se encontra o terceiro eixo do veículo. Possui capacidade de
carga de aproximadamente 15t, conforme figura 72. As dimensões
aproximadas da carroceria são:


comprimento: 7,8 m;



largura: 2,4 m.

Figura 72 – Caminhão trucado (truck)
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

c) Cavalo mecânico com semi-reboque (carreta) – composto de dois
veículos distintos: o primeiro é o veiculo trator ou tracionador, o cavalo
mecânico, que possui normalmente dois eixos, um frontal bem abaixo da
cabina, responsável pela direção do veículo e o outro eixo motriz na parte
de trás. Eventualmente o chamado 3.o eixo será instalado, atrás do eixo
motriz. O segundo veículo é a carroceria ou semi-reboque que se apóia
sobre o eixo motriz na extremidade frontal (onde existe uma articulação) e
em três eixos traseiros em tandem, dotados de quatro rodas cada. Possui
capacidade de carga de aproximadamente 27 t, conforme figura 73. As
dimensões aproximadas da carroceria são:


comprimento: 14,8 m;



largura: 2,5 m.
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Figura 73 – Semi-reboque com cavalo mecânico
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

d) Bitrem – possuem diversas configurações, mas basicamente são
constituídos por cavalo mecânico com 3.o eixo e duas carrocerias
articuladas, cada uma com 6,5 m de comprimento, aproximadamente. A
capacidade de carga varia, conforme a configuração, de 34 t a 46 t no
total, conforme figura 74. Caso as peças da estrutura não ultrapassem os
6,5 m de comprimento e possua pequeno índice de vazios, o bitrem será
vantajoso sempre que o peso total transportado ultrapassar a capacidade
das carretas convencionais. Este tipo de veículo não é considerado
normal e só poderá circular com a Autorização Especial de Trânsito (AET)
(PINHO, 2005) (ANEXO H).
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Figura 74 – Bitrem
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

5.1.2 Pesos e dimensões máximas

Segundo Pinho (2005), nos veículos rodoviários existem cinco termos que
definem os pesos e as capacidades de carga, conforme figura 75:
•

Lotação (L): peso útil máximo permitido para o veículo; é a sua
capacidade de carga;

•

Tara (T): é o peso do veículo sem carga, com tanque cheio e o
motorista;

•

Peso Bruto Total (PBT): Lotação somada com a Tara de um veículo
com cabina e carroceria em um mesmo chassis;

•

Peso Bruto Total Combinado (PBTC): é a lotação somada às Taras
dos veículos combinados, quando a cabina está em um veículo e
a(s) carroceria(s) em outro(s) chassi(s);

•

Capacidade Máxima de Tração (CMT): é a capacidade de tração do
veículo trator, normalmente fornecida pelo fabricante.
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Figura 75 – Peso Bruto Total Combinado = 48,5 t
Fonte: Pinho (2005)

As capacidades máximas dos veículos são definidas pelas autoridades
rodoviárias em termos de Peso Bruto Total (PBT), conforme figura 76:
•

por eixo simples;

•

por conjunto de eixos;

•

por veículo (PBT);

•

por combinação de veículos (PBTC).

Segundo a Resolução n.o 12/98 do Contran (apud DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2006) as dimensões
autorizadas para veículos, considerados normais, são as seguintes:


largura máxima: 2,60 m;



altura máxima com relação ao solo: 4,40 m;



comprimento total:



veículos simples: 14,00 m (exemplo: caminhão trucado);



veículos articulados: 18,15 m (exemplo: carreta);



veículos com reboque: 19,80 m (exemplo: bitrem).
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Figura 76 – Dimensões máximas
Fonte: Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (2006)

Para efeito das instruções, define-se carga indivisível, segundo o Art. 4.º
da Resolução nº 2264 do Conselho de Administração do DNER:
I - Carga indivisível: a carga unitária, representada por uma única
peça estrutural ou por um conjunto de peças fixadas por rebitagem,
solda ou outro processo, para fins de utilização direta como peça
acabada ou, ainda, como parte integrante de conjuntos estruturais de
montagem ou de máquinas ou equipamentos, e que, pela sua
complexidade, só possa ser montada em instalações apropriadas;
II- Conjunto transportador: a composição de veículo transportador
mais carga;
III - Combinação de veículos: a composição de 1 (um) ou 2 (dois)
veículos tratores, com semi-reboque(s) e/ou reboque(s);
IV- Veículo especial: aquele constituído com características especiais
destinado ao transporte de carga indivisível e excedente em peso
e/ou dimensão, incluindo-se entre esses os semi-reboques dotados
de mais de 3 (três) eixos com suspensão mecânica, assim como
aquele dotado de equipamentos para prestação de serviços
especializados, que se configurem como carga permanente;
V - Comboio: o grupo constituído de 2 (dois) ou mais veículos
transportadores, independentes, realizando transporte simultâneo e
no mesmo sentido, separados entre si por distância mínima de 30 m
(trinta metros) e máxima de 100 m (cem metros);
VI - Excessos de Comprimento, Largura e Altura: são os excessos
respectivos do conjunto veículo e carga, referida aos limites máximos
admitidos;
VII - Excesso Longitudinal Dianteiro: é o excesso da carga medido a
partir do plano vertical que contém a linha superior do pára-brisa do
veículo trator;
VIII - Excesso Longitudinal Traseiro: é o excesso da carga medido a
partir do plano vertical transversal que contém o limite posterior da
carroceria;
IX - Excesso Lateral Direito ou Esquerdo: é o excesso da carga em
relação ao lado correspondente da carroceria;
X - Batedores: veículos de apoio. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE
ESTRADAS E RODAGEM, 1981)
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As figuras 77, 78 e 79 mostram como exemplo veículos especiais para
transportes.

Figura 77 – Veículo especial com viga a transportar
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 78 – Detalhe da placa com comprimento do veículo
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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Figura 79 – Transporte de Viga
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

As vigas são transportadas por cavalos mecânicos acoplados em “doles”
ou carretas onde a própria viga atua como chassis, apoiadas e travadas sobre o
cavalo e o “dole”, como mostram as figuras 80 e 81.

Figura 80 – Doles
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 81 – Transporte de viga
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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Quando se tratar de obra de arte em curva, iguais cuidados deverão ser
tomados, devendo os veículos passar centrados na pista de rolamento, nas
proximidades dos apoios e pelo lado interno da curva, nas proximidades dos meios
dos vãos curvos.
No transporte de carga indivisível, de acordo com a resolução no 2264,
deverão ser atendidos, rigorosamente, os seguintes limites máximos de peso por
eixo ou conjunto de eixos:
I – Eixo simples: 2 rodas – até 7,5 t
4 rodas – até 12 t
8 rodas – até 16 t
II – Eixo duplo: com distância entre eixos igual ou superior a 1,35 m:
4 rodas por eixo – até 22 t
8 rodas por eixo – até 24 t
III – Eixo duplo: com distância entre eixos igual ou superior a 1,50 m:
4 ou 8 rodas por eixo – até 24 t
IV – Eixo triplo: com distância entre eixos igual ou superior a 1,35 m:
4 rodas por eixo – até 28,5 t
8 rodas por eixo – até 34,5 t
V – Eixo triplo: com distância entre eixos igual ou superior a 1,50 m:
4 rodas por eixo – até 30 t
8 rodas por eixo – até 36 t
VI – Quatro ou mais eixos em tandem, com distância entre eixos
igual ou superior a 1,35 m:
4 rodas por eixo – até 9,3 t
8 rodas por eixo – até 11,3 t por eixo;
VII – Quatro ou mais eixos em tandem, com distância entre eixos
igual ou superior a 1,50 m:
4 rodas por eixo – até 10 t por eixo
8 rodas por eixo – até 12 t por eixo;
VIII – Eixos separados entre si por distância superior a 2,40 m: serão
considerados como eixos simples isolados, para efeito de limite de
peso. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGEM,
1981).

a)

Tandem – Tipo de suspensão em que o veículo trabalha em
conjunto, quando passa em alguma depressão, o primeiro eixo
desce enquanto que o outro sobe (igual a uma balança), vantagem
de que sempre os pneus estão em contato com o solo, conforme
figura 82;

b)

Não Tandem – os eixos são independentes e a capacidade de pesos
para as duas configurações é diferente.
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Figura 82 – Tandem e Não Tandem
Fonte: Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (2006)

O Art. 15 da Resolução nº 2264 do Conselho de Administração do
Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (1981) explicita que na travessia de
obras de arte especiais deverão ser fielmente observados os seguintes itens:
I – No transporte de cargas indivisíveis, cujo peso bruto total exceda
50 t (cinqüenta toneladas), o trânsito será obrigatoriamente
controlado, isto é, centrado e com velocidade reduzida, fixada na
respectiva 'AET' – Autorizado Especial de Trânsito,
II – A distância mínima entre veículos com trânsito controlado por
'AET' é de 200 m (duzentos metros);
III – Nos casos em que não sejam ultrapassados os limites de peso
por eixo e o número de eixos e que sejam, também, respeitadas as
distâncias mínimas entre eixos e conjuntos de eixos esquematizados
a seguir, o fornecimento da “AET” depende, apenas, do
conhecimento do estado das obras de arte especiais, sendo
dispensável qualquer verificação estrutural;
IV – Nos casos em que não sejam atendidos quaisquer dos limites
fixados no item III, a 'AET' somente será fornecida após completada
a seqüência de procedimentos relacionados a seguir:
a) Viabilização do percurso;
b) Identificação e vistoria das obras de arte especiais;
c) Exame dos projetos estruturais, de suas memórias de cálculos e
de detalhamento;
d) Relatório conclusivo permitindo o transporte da carga, ou
indicando providências necessárias para possibilitar o transporte.
(DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGEM,
1981).

As alíneas b, c e d somente serão consideradas atendidas se houver
participação de engenheiro(s) de reconhecida capacidade técnica, especializado(s)
em estruturas.
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O horário normal de trânsito para os veículos transportadores de que
tratam estas instruções, quando devidamente autorizados, será do amanhecer ao
pôr do sol, inclusive sábados, domingos e feriados, atendidas as condições
favoráveis de visibilidade.
A expedição de “AET” para conjuntos de carga indivisível deverá atender
aos seguintes limites máximos (Art. 24 do Capítulo IV):
I – Comprimento total: até 40 m (quarenta metros);
II – Largura total: até 6 m (seis metros);
III – Altura total: até 6,5 m (seis metros e meio);
IV – Excesso longitudinal dianteiro: até 3 m (três metros), além do
pára-brisa do veículo trator;
V – Excesso longitudinal traseiro: até 3 m (três metros), além da
carroceria;
VI – Peso total: até 100 t (cem toneladas). (DEPARTAMENTO
NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGEM, 1981).

As figuras 83, 84 e 85, mostram as distâncias mínimas entre eixos e
conjuntos:

Figura 83 – Distâncias mínimas entre eixos e conjuntos (10 x 12 t)
Fonte: Portal Guia do Transportador (2008)
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Figura 84 – Distâncias mínimas entre eixos e conjuntos (12 x 12 t)
Fonte: Portal Guia do Transportador (2008)

Figura 85 – Distâncias mínimas entre eixos e conjuntos (14 x 12 t)
Fonte: Portal Guia do Transportador (2008)

5.2 Planejamento de transporte

Apesar de haver a possibilidade de produzir os componentes prémoldados no próprio canteiro, é mais comum que as peças sejam produzidas na
fábrica. Para tanto, o planejamento de transporte é essencial para o sucesso da
obra, pois depende de disponibilidade de peças prontas na fábrica que possam ser
enviadas à obra. Depende igualmente, de uma análise do trajeto e de limitações
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dimensionais e de peso. Portanto, podem-se enumerar os aspectos mais relevantes
para o planejamento e execução do transporte das peças da estrutura:

a)

Escolha da modalidade de transporte mais adequada para vencer a
distância entre a fábrica e a obra. Para esta escolha deve ser
analisada a disponibilidade de meios e vias de transporte no trajeto;

b)

Análise do veículo mais conveniente para o transporte, verificandose limitações dimensionais, capacidade de carga e rendimento.
Define-se por rendimento a quantidade de peças transportadas por
viagem ou mesmo o menor custo por tonelada transportada,
conforme figuras 86 e 87);

Figura 86 – Transporte adequado ao tamanho das peças (estacas)
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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Figura 87 – Transporte de peças menores com carretas (pilares)
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

c)

Definição do ritmo de embarques levando-se em consideração as
disponibilidades de peças prontas e de espaço de armazenagem no
local da montagem. Não se devem embarcar mais peças do que se
consegue armazenar adequadamente na obra. As peças devem ser
embarcadas para a obra de acordo com o planejamento da
montagem. Nos casos em que não se dispõe de área para
estocagem de todas as peças no canteiro, o transporte deverá ser
programado com grande precisão. Nestes casos, excesso de
embarques significaria falta de espaço na obra, atraso nos
embarques significaria paralisação da montagem;

d)

Análise da ordem de embarque das peças em função da seqüência
de montagem e da maneira de se estocarem as peças no canteiro.
Pode ser mais adequado embarcar antes um grupo de peças que
serão montadas após outro grupo. Isto ocorre quando a área de
armazenagem é restrita e as peças serão empilhadas umas sobre as
outras. As primeiras a serem montadas devem ficar no alto da pilha,
o que é obtido embarcando-as após.
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A dinâmica do transporte da fábrica ao canteiro-de-obras, do canteiro ao
estoque, e do estoque ao lançamento na obra está ilustrada abaixo, conforme
figuras 88 e 89 a seguir:

Figura 88 – Transporte de peças menores com carretas (estacas)
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 89 – Transporte de peças menores com carreta (guarda rodas)
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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6 MOVIMENTAÇÃO E LANÇAMENTO

Para a montagem de quaisquer estruturas, sempre serão utilizados
equipamentos mecânicos que possibilitem o içamento e lançamento das peças. A
necessidade de se deslocar peças para posições elevadas em relação ao solo,
requer um ponto de içamento acima destas. Outra necessidade é o deslocamento
horizontal de peças de um ponto ao outro do canteiro que exigem certos tipos de
veículos para esta finalidade.

6.1 Equipamentos para movimentação e lançamento

No processo de fabricação das peças, existem equipamentos que são
utilizados para a movimentação das mesmas dentro do Layout da Indústria. Após a
determinação das dimensões e pesos das peças a serem produzidas, deverão ser
dimensionados os pórticos móveis para possibilitar o saque das peças das fôrmas,
bem como sua movimentação e estocagem. Para esta movimentação, são utilizados
os seguintes equipamentos:

6.1.1 Pórticos móveis

Os equipamentos, são compostos de uma estrutura metálica com
capacidade de carga e vão livres dimensionados conforme disposição das peças a
serem produzidas. Após a definição do Layout da Indústria, este equipamento
deverá ser definido. Devem ser considerados fatores como largura necessária para
movimentação (vão livre), altura de elevação da carga, número de talhas,
capacidade de carga das talhas, sistema de controle da movimentação (velocidade
de elevação, estágios de elevação, etc.), necessidade de balanço transversal e
comprimento dos trilhos de locomoção da estrutura, dentre outros. As figuras de 90
a 94 a seguir apresentam alguns destes equipamentos.
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Figura 90 – Movimentação de vigas para estoque
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 91 – Pórtico móvel de 20 t
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

110

Figura 92 – Pórtico móvel de 20 t (montagem)
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 93 – Pórtico Móvel (carregamento de aço)
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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Figura 94 – Pórtico Móvel
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

6.1.2 Equipamentos de içamento vertical

Os dois tipos mais comuns de equipamentos de içamento vertical são as
gruas e os guindastes. As gruas se caracterizam por possuírem uma torre vertical na
qual se apóia uma lança horizontal. Os guindastes mais comuns são formados por
um veículo de deslocamento sobre o solo, do qual parte uma lança que se projeta
para cima formando variados ângulos com a horizontal.

6.1.2.1 Gruas

São utilizadas principalmente na montagem e manuseio de estruturas e
materiais no canteiro-de-obras e na indústria. Existem modelos estacionários,
ascensionais (que se elevam junto com a estrutura) e móveis. As gruas
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estacionárias são as mais comuns e devem ser localizados em determinado ponto,
permanecendo durante toda a obra. As gruas móveis se deslocam sobre trilhos e
são aplicáveis na montagem de estruturas lineares e na movimentação de peças
horizontalmente em pátios de estocagem.

6.1.2.1.1 Gruas estacionárias

A grua fixa ou estacionária é o tipo mais comum de grua, onde a lança
gira sobre a torre que é fixada no solo sobre um bloco de fundação de concreto
dotado de chumbadores para ancoragem. Dependendo da altura, a grua poderá
operar livre, sem travamentos laterais. A torre pode ser formada de diversos
estágios, que são instalados à medida das necessidades da montagem, variando
sua altura, conforme mostram as figuras de 95 a 98.
A lança é dividida em duas partes opostas, com a cabina do operador no
centro. Na porção mais longa da lança é instalado um trole, que desliza ao longo de
seu comprimento. O gancho de levantamento das cargas está suspenso pelo trole
por duas ou mais pernas de cabo de aço. Outro conjunto de cabos de aço é
responsável pela translação do trole ao longo da lança. A outra parte da lança é
mais curta, onde fica o contrapeso e o guincho. Este peso está instalado
diametralmente oposto à carga em relação à torre para proporcionar equilíbrio ao
conjunto.
As capacidades das gruas são fornecidas pelos fabricantes em momento
máximo de tombamento, que é o produto do raio pelo valor da carga, expresso em t
x m, ou fornecendo a carga máxima na ponta da lança em cada comprimento de
lança. As gruas possuem grande versatilidade, pois operam em um raio de 360o.
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Figura 95 – Montagem de Grua (Base de concreto)
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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Figura 96 – Montagem de Grua (parcial 1)
Fonte: Construtora Triunfo (2007

Figura 97 – Montagem de Grua (parcial 2)
Fonte: Construtora Triunfo (2007
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Figura 98 – Montagem de Grua (Final)
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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6.1.2.1.2 Grua ascensional

A grua ascencional é montada dentro do edifício. Sua torre de pequena
altura é apoiada em alguns pontos dos últimos pavimentos montados. À medida que
o edifício progride na vertical, a grua é içada mais um pavimento por um mecanismo
telescópico, conforme figuras 99, 100 e 101 que envolve a torre.

Figura 99 – Grua Ascensional
Fonte: Staidel (2008)
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Figura 100 – Telescópio
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 101 – Cabine
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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6.1.2.1.3 Grua de lança móvel (Luffing)

A lança parte da mesa giratória e assemelha-se a de um guindaste treliçado. Não há
trole, pois a carga pende da ponta da lança, que varia de inclinação, conforme
mostra a figura 102.

Figura 102 – Grua de lança móvel
Fonte: Pinho (2005, p. 39)

6.1.2.1.4 Grua automontante

Grua automontante – Esta grua tem a base de sua torre instalada sobre
um chassis dotado de pneus ou patolas. A torre é formada por estágios telescópicos
ou treliçados dobráveis, que acionados pelo guincho passam a ter o comprimento
final. A lança, da mesma forma, é formada por dois estágios articulados entre si
(telescópicos em alguns modelos) que quando desdobrados, resultam no
comprimento final, as gruas de menor capacidade são montadas por acionamento
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remoto. A base da torre gira sobre o chassis, permitindo a operação em 360º. A
lança não gira em relação à torre, e o contrapeso fica localizado na base, de acordo
com a figura 103.

Figura 103 – Grua automontante sobre trilho
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

6.1.2.2 Operação das gruas

As gruas possuem uma característica que as diferenciam dos guindastes
que é o fato da lança nascer em uma cota acima do solo. Esta característica reduz o
número de interferências, pois as cargas sempre pendem de um ponto acima de
qualquer ponto da estrutura. Um estudo adequado de sua localização torna
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virtualmente impossível algum choque entre a grua e a estrutura, conforme mostra a
figura 104.

Figura 104 – Considerações geométricas quanto ao posicionamento da grua
Fonte: Souza e Franco (1997)

6.1.2.3 Escolha das gruas

A grua deve cobrir toda a projeção da estrutura, com capacidade de içar
as cargas mais distantes. A área de estocagem de peças deve estar dentro de seu
raio de operação. O que comanda nas gruas é o momento de tombamento. Por isso,
deverá ser feito um exame detalhado de toda a estrutura ou local de trabalho,
determinando as peças e situações de içamento mais exigentes, para se especificar
a capacidade necessária para a grua. Para auxiliar nesta análise, observemos
alguns dos principais parâmetros que devem ser levados em consideração, segundo
Pinho (2005).
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Cargas máximas e dimensões da grua:

a)

altura máxima da estrutura;

b)

determinar a maior carga a ser içada, considerando os acessórios
necessários para o içamento como estropos, como mostra a figura
105, etc ;

c)

melhor localização da grua, que deve ficar o mais próximo possível
ao centro de gravidade do local a ser movimentado;

d)

o maior raio de operação que deve cobrir toda a projeção da obra;

e)

o maior momento de tombamento, dado por: carga X raio;

f)

interferência com vizinhos.

Figura 105 – Estropos de aço
Fonte: Cabopec Cabo de Aço e Peças (2008)

A seguir são apresentadas algumas especificações de montagem,
alcance e capacidade de uma grua que é na maioria das vezes utilizadas de um
modo geral em construções de vários tipos.
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Figura 106 – Detalhes de uma grua
Fonte: Pingon Elevadores & Gruas (2008)
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Figura 107 – Seqüência de montagem
Fonte: Pingon Elevadores & Gruas (2008)

Figura 108 – Lança completa
Fonte: Pingon Elevadores & Gruas (2008)

A grua de lança horizontal é a mais difundida no segmento da construção,
devido a sua versatilidade e velocidade de operação, como mostram as figuras 106,
107 e 108.
Este tipo de equipamento é o que oferece a melhor relação entre
dimensões estruturais e capacidade de carga, de acordo com a figura 109.
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Figura 109 – Raio e capacidade
Fonte: Pingon Elevadores & Gruas (2008)

6.1.3 Guindastes

Os guindastes são equipamentos de içamento de cargas montados sobre
um veículo. Por isso são também chamados de guindastes móveis. Possuem uma
lança conectada à base do veículo que se projeta para adiante do equipamento. A
lança possui variados movimentos, podendo formar diversos ângulos com relação a
um plano horizontal, variando sua inclinação. Isto permite que o guindaste levante
cargas em diferentes posições sobre o solo. Outro movimento possível é o giro da
lança segundo um eixo vertical, com um raio de ação que pode estender-se a 360º
ao redor do guindaste, conforme mostra a figura 110.
O içamento da carga se faz pela elevação proporcionada por cabos de
aço que pendem da ponta da lança e que transferem o peso da peça para o guincho
do equipamento. A distância horizontal entre o centro da máquina e a projeção
vertical da carga chama-se raio de operação, que é determinado pelo tamanho do
ângulo da lança. A capacidade máxima de um guindaste depende de fatores que
combinam a resistência da estrutura do equipamento, a capacidade do guincho e a
sua tendência de tombar sob o efeito da carga. A resistência ao tombamento é
propiciada pelo contrapeso, que representa o momento equilibrante que deve
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superar o momento de tombamento causado pela carga. Ambos os momentos são
calculados em relação à distância até os apoios do guindaste sobre o solo. O
primeiro do centro de gravidade dos contrapesos, e o segundo do centro de
gravidade da carga.

Figura 110 – Determinação de raio de operação e
comprimento da lança
Fonte: Pinho (2005)

Os guindastes geralmente são dotados de mecanismos de içamento
formados por um grupo de roldanas instalado na ponta da lança e outro grupo junto
ao gancho, conforme mostra a figura 111. Esta instalação, com diversas voltas do
cabo de aço, promove uma redução da carga aplicada no guincho, permitindo o
içamento de grandes cargas com redução da velocidade de içamento.

Figura 111 – Roldanas
Fonte: Pinho (2005)
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Um guindaste é identificado pelo seu tipo e por sua capacidade máxima.
Esta capacidade é obtida quando a lança está na configuração de “pé-e-ponta”, ou
seja, com o raio mínimo, menor comprimento das lanças e o maior ângulo desta com
a horizontal.
Este equipamento é composto de um veículo trator e um guindaste
propriamente dito, conforme mostram as figuras de 112 a 116. Tem grande precisão
no deslocamento, podendo ser lançado exatamente no local destinado com o
aparelho de apoio de neoprene, conforme detalhes das figuras 117 a 121, onde se
encontra também o apoio para o macaco hidráulico. O guindaste deverá ser
dimensionado de acordo com a carga a ser lançada, a altura de lançamento e o raio
de giro. Deverá ser escolhido o guindaste que melhor atender a necessidade do
lançamento, com a maior segurança possível e o melhor custo benefício. Poderão
ser utilizados guindastes com lança telescópica, conforme figura 117 e 118, que são
equipamento de maior agilidade de mobilização e desmobilização, ou guindastes
com lança treliçada que são guindastes bem mais ágeis para serviços onde não é
necessária a alteração seqüencial de posicionamento.
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Figura 112 – Guindastes
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 113 – Guindaste (lançamento de viga transversal)
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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Figura 114 – Guindaste (lançamento de viga)
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 115 – A viga sai do veículo que a transportou e é lançada diretamente
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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Figura 116 – Guindaste (lançamento de pilar)
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 117 – Guindaste com lança telescópica
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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Figura 118 – Lançamento de vigas
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 119 – Viga colocada
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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Apoio para
macaco hidráulico

Figura 120 – Detalhe dos apoios
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 121 – Lançamento de pré-lajes
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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6.1.3.1 Tipos de guindastes

Existem alguns tipos de guindastes conforme descrição a seguir:

6.1.3.1.1 Guindastes treliçados

Os guindastes treliçados ganharam esse nome devido à lança treliçada
que possuem, de seção quadrada ou triangular, composta por tubos ou cantoneiras.
A lança não varia de comprimento por acionamento do operador. Ela exige prémontagem, pois é dividida em seções: a primeira, conectada ao guindaste, é o “pé”,
e a última, de onde pende o cabo de aço de içamento, a “ponta”. Entre o pé a ponta,
podem

ser

instaladas

diversas

seções

treliçadas

de

comprimento

fixo,

intercambiáveis, unidas de forma a dotar a lança do comprimento total desejado. O
comprimento é escolhido para a situação mais exigente de cada obra, e com este
comprimento permanecerá do início ao fim da montagem. O levantamento e
abaixamento da lança são feitos por cabos de aço acionados pelo guincho. Os
guindastes treliçados sobre esteiras, conforme mostrado na figura 122, são
operados com mais segurança em terrenos difíceis.

Figura 122 – Guindaste sobre esteiras
Fonte: Pinho (2005, p. 41)
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Os guindastes sobre pneus tipo “American” que variam de 45 a 125
toneladas são mais indicados para terrenos planos, conforme figuras 123 e 124.

Figura 123 – Guindaste Treliçado sobre pneus
Fonte: Gonçalves Guindastes (2008)

Figura 124 – Guindaste Treliçado carregamento
Fonte: Pinho (2005)

6.1.3.1.2 Guindastes veiculares

Trata-se de um caminhão que possui montado sobre o chassis, junto à
cabina do motorista, um braço hidráulico telescópico tipo “Tadano” com capacidade
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de levantar cargas e carregá-las sobre sua própria carroceria, em torno de 25 a 120
toneladas. É um equipamento bastante versátil e de baixo custo, capaz de executar
a montagem de pequenas estruturas, conforme figura 125.

Figura 125 – Guindaste Veicular
Fonte: Gonçalves Guindastes (2008)

6.1.3.1.3 Guindastes hidráulicos

Estes guindastes possuem esta denominação porque as mudanças de
comprimento e de ângulo da lança são feitas por acionamento hidráulico. Também
recebem a denominação de guindastes telescópicos, devido à sua capacidade de
variar o comprimento da lança. Dispensam a montagem da lança que já vem
acoplada

ao

equipamento.

Apresentam

acentuada

queda

de

capacidade

aumentando-se o comprimento da lança. Existem três tipos principais de guindastes
hidráulicos: os Auto-Propelidos, os industriais e os montados sobre caminhão,
conforme figuras 126 a 129:
Guindastes auto-propelidos: são montados sobre um chassis exclusivo,
possuindo somente uma cabina e dois eixos, conforme figura 126.
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Figura 126 – Guindaste hidráulico auto-propelido
Fonte: Gonçalves Guindastes (2008)

Guindastes industriais: são montados sobre um chassis especial e
possuem a capacidade de se deslocarem com uma carga içada, conforme figuras
126 e 127.

Figura 127 – Guindaste Industrial
Fonte: Gonçalves Guindastes (2008)
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Figura 128 – Guindaste Industrial - Cargas
Fonte: Vem-Guindastes (2008)

Guindastes sobre caminhão: são montados sobre o chassis de um
caminhão, normalmente com cabinas independentes para o caminhão e para a
operação. O chassis é ocupado pelo mecanismo de içamento e giro, conforme
mostra a figura 129.
Guindastes sobre caminhão – operam do lado oposto à cabina do
caminhão, ou seja, à ré. Não é permitido o içamento de cargas sobre a região que
contém a cabina do caminhão.
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Figura 129 – Guindaste sobre caminhão
Fonte: Gonçalves Guindastes (2008)

6.1.3.2 Operação de guindastes

Para especificação de um guindaste, é necessária uma análise de toda a
estrutura, verificando se o mesmo atende às exigências em todas as situações da
obra ou canteiro, conforme figura 130.
Os fabricantes fornecem tabelas de operação e características de seus
equipamentos, que serão objeto de análise para a escolha do equipamento principal
de montagem. As tabelas fornecidas pelos fabricantes apresentam as capacidades
de carga em função de quatro variáveis, assim classificadas:
a)

o raio de operação;

b)

o comprimento e o ângulo que a lança alcança;

c)

e a altura máxima alcançada pelo gancho de içamento.

Fixando-se dois destes, os demais serão determinados. Por exemplo,
fixando-se os valores do comprimento e do ângulo da lança, obtém-se o raio e a
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altura máxima a ser alcançada. Se forem fixados o raio e a altura máxima, serão
obtidos valores para o comprimento de lança e o ângulo resultante.
Para determinar o guindaste mais adequado para a montagem de uma
estrutura é necessário (PINHO, 2005):
a)

Calcular a carga líquida, ou seja, o peso da peça mais pesada a ser
içada;

b)

Calcular a carga bruta, determinando o peso de todos os acessórios
de içamento como moitão, cabos de aço, ganchos, manilhas, etc.;

c)

Escolher a melhor posição para o guindaste levando-se em conta as
condições de acesso, o menor raio possível nas posições inicial e
final da peça;

d)

Anotar os valores do maior raio no trajeto, carga bruta e da altura de
montagem, considerando os acessórios;

e)

Levar estes parâmetros para diversas tabelas de guindastes e
escolher aquele que atende com uma folga de pelo menos 20%. O
coeficiente de segurança do equipamento não deve ser levado em
conta nesta margem;

f)

Repetir os itens a) a d) acima para a peça mais distante, levando-se
em conta as dificuldades de acesso do guindaste, a altura de
montagem e o comprimento de lança resultante;

g)

Levar estes novos parâmetros para a tabela do guindaste escolhido
e verificar se continua atendendo com uma folga de pelo menos
20%;

h)

Caso contrário, repetir o procedimento para um guindaste de maior
capacidade.

A capacidade dos guindastes é determinada pela resistência de seus
elementos estruturais e pela sua resistência ao tombamento, conforme mostra a
figura 131. Estas resistências são levadas em consideração na elaboração das
tabelas de capacidade de cada equipamento. Entretanto, tais valores são admitidos
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em condições ideais de operação, sem ocorrência de forças laterais ou impactos.
Existem diversas situações que podem influir na estabilidade e, conseqüentemente,
na capacidade de um guindaste. Estas situações podem ocorrer por imperícia da
operação ou por forças externas, como por exemplo (PINHO, 2005):
a)

Solo incapaz de resistir ao peso do equipamento nos pontos de
aplicação das patolas e pneus. Para se promover um alivio desta
pressão, colocam-se peças de madeira sob as patolas para aumento
da superfície de contato com o solo;

b)

Solo desnivelado aumentando o raio de operação e causando forças
laterais;

c)

Ventos fortes causando forças laterais;

d)

Carga fora do prumo causando forças laterais;

e)

Impacto ou balanço da carga;

f)

Patolas mal estendidas diminuindo a largura da base.

140

Figura 130 – Condições que afetam a capacidade
dos guindastes móveis
Fonte: Pinho (2005)

Figura 131 – Situações que afetam as condições dos
guindastes móveis
Fonte: Pinho (2005)
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6.1.3.2.1 Recomendações de segurança para operação com guindaste móvel

a)

A grande maioria dos acidentes envolvendo os guindastes atinge
trabalhadores embaixo ou próximos a cargas suspensas, quando as
mesmas caem devido à amarração, ganchos e estropos inseguros;

b)

Os cabos e os prendedores devem ser examinados diariamente e
inspecionados completamente pelo menos uma vez por semana e
mais freqüentemente ao aproximar o final de sua vida útil;

c)

Os ganchos deterioram devido à fadiga e à má prática de içar a
carga em um ponto, o que faz com que o gancho se abra. Se for
encontrado um gancho nestas condições, deve ser substituído;

d)

O guindaste deve estar sempre nivelado antes de ser colocado em
operação;

e)

As sapatas de apoio dão uma estabilidade confiável somente
quando usadas em terreno firme;

f)

Todos os fabricantes estabelecem os limites de carga de segurança
para diferentes ângulos de inclinação da lança;

g)

Os limites especificados na tabela de carga nunca devem ser
excedidos, além de que as instruções de operações devem ser
fielmente seguidas;

h)

Antes de sair do guindaste, por qualquer razão, aplicar os freios,
calçar as rodas, travar a lança e colocar alavancas e controle em
neutro;

i)

Observar antes de iniciar os trabalhos as condições do terreno,
inclinações e posicionamento do guindaste em relação à fiação
aérea.
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6.1.3.3 Caminhão Munck

O Caminhão Munck, a seguir nas figuras 132 a 135, trata-se de um
equipamento móvel com capacidade de carga definida conforme fabricante. Poderá
ser utilizado para agilizar a movimentação e transporte de peças pré-moldadas de
pequeno porte e movimentação interna de insumos de grande peso. Devido à sua
agilidade, funciona como uma “válvula de escape” dos pórticos, uma vez que se
pode otimizar estes apenas para movimentação de peças de grandes dimensões e
cargas.

Figura 132 – Caminhão Munck (carregamento de estacas)
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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Figura 133 – Caminhão Munck (carregamento de peças)
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 134 – Caminhão Munck
Fonte: Gonçalves Guindastes (2008)
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Figura 135 – Gráfico de cargas
Fonte: Argos guindastes (2008)

6.1.3.4 Treliça Lançadeira

A treliça lançadeira, conforme demonstrado na figura 136 é um
equipamento para lançamento de peças de grande comprimento e peso, em locais
onde não existe a possibilidade da utilização do guindaste. Geralmente, esta
estrutura é utilizada para lançamento de peças em pontes, justamente pela
dificuldade da execução destes serviços sobre a água.
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Figura 136 – Treliça Lançadeira
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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7 RECOMENDAÇÕES PARA MONTAGEM

Seguem abaixo algumas recomendações para montagem, utilizando
peças pré-moldadas de grande porte, baseadas em experiências do autor:

a)

Verificar no desenho o local e a posição da passarela ou viaduto,
amarrando o eixo longitudinal e transversal de cada base com
pontos, bandeirolas, etc. Essas marcações serão de preferência em
cor vermelha;

b)

Alinhar, nivelar e conferir o vão de eixo a eixo entre os pontos de
apoios definitivos, verificando seu alinhamento e nivelamento antes
de liberar para a montagem;

c)

Todas as medidas deverão ser exatas, de acordo com as cotas
contidas no desenho da obra. Assentar corretamente os calços de
apoio das placas de base, dentro da cota do projeto;

d)

Montagem sobre via com trânsito pesado deve-se minimizar ao
máximo as interrupções e a permanência no local;

e)

Os parâmetros de montagem devem ser indicados pelo projetista e
dependem da particularidade de cada obra ou cada peça. Em geral
se usa um desvio de precisão de 2,0 cm, porém, em casos especiais
de montagem pode-se adotar precisões de apenas alguns
milímetros.

7.1 Processos de montagem

As montagens de pontes e viadutos estão entre as mais complexas e
exigentes em termos operacionais e de engenharia.
As peças envolvidas são de peso elevado, o acesso de equipamentos é
dificultado (principalmente nas pontes) e os riscos são grandes.
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7.1.1 Montagem pelo solo

Esta técnica de montagem aplica-se aos viadutos, passarelas e aos
trechos secos das cabeceiras das pontes. É o processo mais simples, pois,
normalmente, não exige estruturas auxiliares, e o pessoal e os equipamentos
permanecem em terra firme. Esta montagem é feita por meio de guindastes
localizados no solo, na posição mais favorável possível, ou seja, próxima da posição
a ser ocupada pelas vigas da estrutura, em sua projeção, conforme figura 137.

Figura 137 – Montagem pelo solo
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Dependendo das cargas envolvidas, as longarinas são montadas uma a
uma ou em duplas, sobre os apoios definitivos, em seu comprimento final ou em
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partes sobre apoios provisórios. Nesta técnica é desejável que a pré-montagem se
faça sob o vão, o mais próximo possível da posição final, para facilitar o içamento
em uma só operação. Caso isto não seja possível, se faz necessária a prémontagem em um canteiro centralizado.

7.1.2 Montagem por balsa

Sempre que a estrutura estiver sobre um curso d’água, este tipo de
montagem deve ser analisado. A montagem se faz transportando-se as peças e um
equipamento de içamento sobre uma balsa chata. Em determinados casos o
equipamento ocupa uma balsa e as peças outra balsa, de acordo com a figura 138.
Existem equipamentos marítimos flutuantes fabricados exclusivamente
para as operações de içamento no mar: as cábreas.
Uma atenção suplementar deve ser dada ao equilíbrio da chata
quando o guindaste estiver com a carga içada. Algumas balsas
especiais possuem compartimentos estanques no casco que são
lastreados com água para manterem o equilíbrio em qualquer
situação de distribuição de cargas. A água será bombeada para
dentro, para fora ou de um compartimento para outro em função da
necessidade. Em balsas mais sofisticadas este processo é feito
automaticamente (PINHO, 2005, p. 101).

Figura 138 – Montagem por balsa
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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A montagem por balsa quase sempre se faz em locais onde há ondas ou
correnteza. Nesta situação, as balsas devem ser ancoradas às margens ou à base
da ponte para manter a posição e a estabilidade, principalmente quando a peça da
ponte estiver para ser depositada sobre os pilares. Qualquer movimento imprevisto
neste momento pode representar grave risco para os montadores. Estes mesmos
cabos de contenção e ancoragem, muitas vezes, são também utilizados para
rebocar as balsas mais simples que não possuem propulsão própria desde a
margem de um rio até a posição de montagem. Os cabos serão puxados por
guinchos localizados nas margens. Quando o trajeto a ser percorrido pela balsa for
longitudinal ao curso d’água, um rebocador será necessário.

7.1.3 Montagem por lançamento

A montagem por lançamento consiste em pré-montar as longarinas da
ponte sobre o terreno em uma das margens, e fazer a ponte inteira se deslocar
sobre apoios deslizantes até sua posição final sobre o rio. Normalmente é
necessário um bico de lançamento que é usado como prolongamento provisório da
ponte, em conjunto com um contrapeso para evitar o tombamento da ponte sobre a
água. O tabuleiro, normalmente de concreto, será instalado após o lançamento da
ponte.
Existem diversos processos de lançamento, conforme ilustrado nas
figuras de 139 a 143:
a)

A ponte desliza sobre roletes estacionários - para a utilização deste
processo de lançamento, as longarinas deverão possuir a superfície
da mesa ou da corda inferior isentas de quaisquer saliências;

b)

A ponte é dotada de rodas e desloca sobre trilhos; pontes com vigas
de inércia variável ou com parafusos salientes na corda inferior
serão lançadas por este método. Nestes casos irão necessitar de
peças agregadas às longarinas para promover o nivelamento dos
troles com as rodas. Os trilhos chegam somente até a primeira
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margem, sendo este um processo utilizado para vencer somente um
vão por vez;
c)

A ponte é dotada de roletes e estes deslizam sobre canaletas –
Semelhante ao anterior;

d)

São executados pilares para sustentação das longarinas onde irá
correr a treliça.

O processo de montagem por lançamento apresenta diversas vantagens,
sendo a principal o fato de exigir equipamentos de pequeno porte para o içameto
das peças, pois a pré-montagem se faz junto a uma das margens do curso d’água. A
descarga das peças da estrutura será feita nesta mesma margem, eliminado a
necessidade de transportar as peças sobre a água.
Apesar destas facilidades, se fazem necessárias diversas verificações da
estrutura frente aos esforços que agirão sobre a mesma durante o lançamento.
Quando a ponte é autoportante durante o lançamento, é indiferente a altura dos
pilares e consequentemente das longarinas ao solo. Entretanto, se as estruturas não
resistirem

ao

lançamento,

serão

necessários

reforços

estruturais,

apoios

intermediários ou ambos ao mesmo tempo. Estes apoios serão localizados entre os
pilares da ponte de forma a promover a redução do vão livre e dos esforços sobre as
longarinas. Ora, dependendo da altura da estrutura ao solo (ou à superfície da
água), estes apoios intermediários encarecerão muito este processo. O ideal é que a
ponte seja projetada pensando-se no processo de montagem, evitando-se que se
descubra tardiamente a necessidade de apoios ou outras estruturas provisórias.
O exemplo exposto pelo autor mostra bem a responsabilidade que se
deve ter ao planejar a obra, pois do planejamento decorre o sucesso, o fracasso e
prejuízos decorrentes. O planejamento bem estruturado idealiza a obra, calcula
pesos e medidas para possibilitar formatos e resistência às peças, estabelece o
trajeto da indústria ao canteiro bem como o lançamento na obra com todos os
equipamentos e pessoal necessários.
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Figura 139 – Pilares de apoio da treliça
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 140 – Descarregamento de viga
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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Roletes

Figura 141 – Posicionamento da treliça nos roletes
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

Figura 142 – Lançamento da primeira viga
Fonte: Construtora Triunfo (2007)
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Roletes

Figura 143 – Vista geral
Fonte: Construtora Triunfo (2007)

O sistema, formado por um par de treliças, desloca-se longitudinalmente
e transversamente, sendo a viga ser posicionada suportada por guinchos que, por
sua vez, possuem um sistema de deslocamento longitudinal independente, sobre a
treliça. O posicionamento de uma viga é feito através do deslocamento inicial da
treliça para o vão de lançamento, com viga ancorada na região correspondente ao
vão anterior, após ancoragem da treliça no pilar subseqüente, a viga é deslocada
entre o par de treliças e colocada na sua posição definitiva, conforme mostram as
figuras 144 e 145.
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Figura 144 – Fases do lançamento
Fonte: Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (1996)

Figura 145 – Seção transversal
Fonte: Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (1996)
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7.1.4 Montagem por balanço sucessivo

O processo consiste da construção da obra em segmentos, denominados
de aduelas, que podem ser pré-moldadas ou moldadas no local, constituindo
balanços que avançam sobre o vão a ser vencido. As aduelas pré-moldadas são
fabricadas no canteiro e transportadas por meio de guindastes até a extremidade do
balanço, onde são protendidas longitudinalmente, conforme figuras de 146 a 148.
A obra-de-arte é constituída em balanços sucessivos, partindo de cada
apoio até a metade do vão, onde é feito o fechamento central evitando articulações
que seriam locais de possíveis patologia futuras. A execução deve ser muito bem
controlada, principalmente com relação às deformações, para que os trechos
cheguem ao centro do vão simultaneamente e coincidentemente.
Sempre que possível, projeta-se a obra para que os balanços sejam feitos
simetricamente em relação ao apoio, evitando grandes desequilíbrios entre as
cargas.
O sistema construtivo de balanço sucessivo é recomendado quando
ocorrerem os seguintes fatores:
a)

existência de dificuldades de escoramento direto (rios profundos,
greides elevados, etc.);

b)

necessidade de grandes vãos, seja por imposição de gabaritos ou
para evitar fundações muito dispendiosas (vãos entre 60 e 240 m);

c)

execução de viadutos sem a interdição do trânsito em zona urbana.
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Figura 146 – Içamento de aduelas
Fonte: Protende Sistemas e Métodos (2007)

Figura 147 – Lançamento das aduelas pelo chão
Fonte: Protende Sistemas e Métodos (2007)
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Figura 148 – Lançamento das aduelas em parte
Fonte: Protende Sistemas e Métodos (2007)

7.1.5 Montagem por balanço sucessivo com treliça

São estruturas provisórias deslizantes utilizadas em montagens por
balanços sucessivos. São utilizadas para o içamento e sustentação das novas
peças, além de proporcionarem uma plataforma de trabalho aos montadores. O
traveller, como é chamado, se apóia sobre a extremidade já montada da ponte e se
projeta em parte sobre o vazio para o início do próximo ciclo, conforme demonstrado
nas figuras 149, 150, e 151.
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Figura 149 – Lançamento de peças pré-moldadas
Fonte: Protende Sistemas e Métodos (2007)

Figura 150 – Movimentação de peças pré-moldadas
Fonte: Protende Sistemas e Métodos (2007)
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Figura 151 – Traveller
Fonte: Pinho (2005)

7.1.6 Plano de “rigging”
Ao elaborar o planejamento de montagem de um viaduto, ponte ou
passarela, deve-se compatibilizar o peso das peças a serem içadas com a
capacidade dos equipamentos disponíveis e com a localização destes no canteiro de
obras. Isto induzirá à elaboração de um plano específico denominado plano de
“rigging”, na forma de um procedimento, onde a movimentação vertical das peças
desde o local da armazenagem até a sua posição final na estrutura é detalhada.
Para a elaboração do plano são necessárias as seguintes informações básicas:
a)

planta de situação do canteiro e locação das fundações;

b)

projeto da estrutura com dimensões e especificação das peças:

c)

listas de material com o peso das peças;

d)

acesso para a peça e o equipamento;

e)

seqüência de montagem;

f)

pré-dimensionamento do equipamento com tabelas de carga.
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7.2 Recomendações

Baseado nas experiências do autor podemos citar as seguintes
recomendações para o planejamento da produção, transporte e lançamento de prémoldados de grande porte.

7.2.1 Canteiro-de-Obras

a)

O espaço destinado ao canteiro deve estar de acordo com as
características da construção a ser realizada, sendo previsto o
correto armazenamento de materiais e equipamentos, bem como as
instalações necessárias para escritórios e dependências para a
permanência de operários durante a execução da obra;

b)

Os materiais a serem utilizados devem permanecer armazenados na
obra ou na central de dosagem, separados fisicamente desde o
instante do recebimento até o momento de utilização;

c)

No planejamento do canteiro, a experiência e a criatividade

dos

profissionais são fundamentais, pois, através de proposições para a
organização do canteiro em cada uma de suas fases, os
responsáveis pelo mesmo procurarão, da melhor maneira possível,
compatibilizar as necessidades com as disponibilidades de áreas e
ter a definição geral e detalhamento do “layout”.

7.2.2 Pátios de vigas

a) A localização, o dimensionamento e o “layout” do pátio de vigas, pela sua
importância no processo de produção, devem ser objeto de rigoroso
planejamento, em que o plano de ataque da obra deve condicionar a ordem
de fabricação e estocagem, pois, em princípio, a primeira viga concretada
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deverá ser a primeira a ser transportada pra montagem, e, assim,
sucessivamente.
b) O deslocamento de vigas para armazenamento na pista de estocagem, dá-se
ao fato de as mesmas não poderem ser lançadas diretamente sobre os
pilares, evitando-se assim possíveis quebras na sua movimentação.

7.2.3 Cura Térmica

a)

No sistema de cura térmica que é constituído por uma caldeira e
pela rede distribuidora do vapor, deve-se isolar com tratamento
térmico a tubulação da rede de distribuição e instalar a caldeira de
maneira que evite o contato com o ambiente externo e a circulação
de pessoas;

b)

É importante executar uma contenção de concreto ao redor da
caldeira, caso ocorra vazamento do combustível;

c)

O objetivo principal da cura térmica é tornar mais rápido o processo
de cura dos concretos e obter uma resistência mecânica mínima
desejada, em um curto período de tempo.

7.2.4 Pilares e outras peças

a) No armazenamento dos pilares é importante o posicionamento de uma
prancha no local do apoio da cabeça do pilar.
b) As pré-lajes, guarda rodas, estacas, transversinas, aparelhos de apoio,
devem ser também armazenados em lugares definidos e planejados para não
tumultuar no seu carregamento.
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7.2.5 Transporte

a)

Os transportes das estruturas e matérias-primas serão realizados
por algum meio de transporte, seja rodoviário, ferroviário, marítimo
ou fluvial. Conforme o meio de transporte adotado, existirão
determinadas limitações das peças, tanto a respeito de seus pesos
individuais e peso total, quanto pelas dimensões máximas e o
volume disponível;

b)

Além dos cuidados pertinentes quanto à segurança da operação de
transportes, é importante que todo o trajeto necessário seja feito em
pistas sem ondulações e com satisfatórias condições de tráfego, de
forma a não comprometer a integridade das peças.

7.2.6 Montagem

a)

Para a montagem de quaisquer estruturas, sempre serão utilizados
equipamentos mecânicos que possibilitem o içamento e lançamento
das peças;

b)

A necessidade de se deslocar peças para posições elevadas em
relação ao solo, requer um ponto de içamento acima destas;

c)

Os pinos metálicos, utilizados para a suspensão de vigas por
pórticos,

guindastes

ou

treliças

lançadeiras,

devem

ser

adequadamente dimensionados;
d)

Deve-se solicitar, sempre, das empresas responsáveis pela
montagem de vigas, com uso de guindastes móveis, a apresentação
de desenhos relativos aos planos de “rigging” propostos, ou fazê-los,
se os guindastes forem de propriedade da construtora;

e)

Devido à complexidade na operacionalização de serviços de
montagem de vigas, com o uso de treliças lançadeiras, recomenda-
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se a contratação de um especialista no assunto, de forma que tais
serviços sejam executados com segurança e com produtividade;
f)

Sempre verificar no desenho o local e a posição da passarela ou
viaduto, amarrando o eixo longitudinal e transversal de cada base
com pontos, bandeirolas, etc;

g)

Alinhar, nivelar e conferir o vão de eixo a eixo entre os pontos de
apoios definitivos, verificando seu alinhamento e nivelamento antes
de liberar para a montagem;

h)

Todas as medidas deverão ser exatas, de acordo com as cotas
contidas no desenho da obra. Assentar corretamente os calços de
apoio das placas de base, dentro da cota do projeto;

i)

Montagem sobre via com trânsito pesado deve-se minimizar ao
máximo as interrupções e a permanência no local;

j)

Nas proximidades de redes elétricas, é imprescindível, para que a
operação seja realizada com a adequada segurança, que haja uma
avaliação prévia do risco envolvido, por meio de consulta à
concessionária local.
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8 CONCLUSÕES

Pode-se concluir que na fase de produção das peças, recomenda-se
fazer o controle de execução, principalmente das características do concreto e do
aço, das dimensões, do cobrimento especificado das armaduras e do acabamento
final.
Uma das diretrizes da racionalização das técnicas executivas em prémoldados de concreto de grande porte é proporcionar condições adequadas ao
transporte

minimizando

o uso

de

mão-de-obra,

já

que foram propostos

equipamentos especiais para içamento.
As indicações do controle da produção apresentadas são particularmente
voltadas à produção de pré-moldados de concreto de grande porte, que por serem
produzidos fora do local definitivo de utilização, apresentam condições favoráveis a
um controle eficaz.
O envolvimento de um número pequeno de operários na montagem das
estruturas, implica em maior segurança, aliada ao fato de que estrutura protendida
resulta em obras desprovidas de escoramentos, causadoras de acidentes estruturais
e humanos. É oportuno esclarecer que os requisitos de segurança no trabalho e
usuários das vias permanentes são melhores atendidos nessa nova abordagem das
obras, reduzindo significativamente os riscos.
Também, pode-se concluir que uma instalação industrial tem que ser
minuciosamente planejada e capacitada para produzir peças pré-protendidas com
sistema de cura térmica, o que traduz em grande produtividade e alta qualidade a
estes elementos. Logicamente, esta metodologia de fabricação, por gozar de uma
certa complexidade, exige cuidados extras, além de materiais propícios e
equipamentos específicos.
O sistema de cura a vapor é muito específico para cada tipo de projeto.
Não há um equipamento padrão e suas características são definidas, próprias,
particulares para cada tipo de situação. O sistema de cura térmica envolve ainda o
somatório de conhecimentos de vários ramos da engenharia para compor um
sistema que atenda uma indústria específica (ex.: desde o traço do concreto,
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transmissão de calor dos agregados, sistema de abastecimento e tratamento de
água, caldeira para aquecimento, ramais de distribuição e dispositivos de retorno,
sistema de controle de temperatura na peças concretadas, etc.), não sendo comum
empresas que façam fornecimento e comissionamento de um sistema completo.
A indústria tem que ser montada em um ponto estratégico, onde todos os
elementos estruturais são, no momento da montagem, transportados para o local de
cada obra.
Por fim, pode-se concluir que o presente trabalho representa uma
contribuição de melhoria do processo de produção e utilização de pré-moldados de
concreto de grande porte em viadutos, passarelas e pontes, bem como
planejamento de canteiro-de-obras, logística de transporte.
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ANEXO A - Layout da fábrica de pré-moldados
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ANEXO B - Liberação de concretagem
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OBRA:

Nº

Liberação de Concretagem
Desenhos/Projetos ref. Nº:

Tipo de concreto:

Volume previsto de concreto:

Peça:

Local:
RESPONSÁVEL

SERVIÇO

ETAPA

LIBERAÇÃO DAS ETAPAS PARA CONCRETAGEM
Status da Liberação

Nivelamento

Data

Hora

Assinatura

Nível do topo das fôrmas com nível de mangueira ou laser (desvio máx. 5mm)
Desvio máx. 5 mm em até 2,5 metros

Encarregado e/ou
Liberador

FORMAS

Prumo

Prumo com prumo de face

Desvio máx. 20 mm a partir de 10 metros
Desvio máx. 20 mm a partir de 10 metros

Encarregado e/ou
Liberador

ARMAÇÃO

Encarregado e/ou
Liberador

INSERTS

FUROS DE PASSAGEM

CONCRETAGEM

DESFORMA

Encarregado e/ou
Liberador

Encarregado e/ou
Liberador

Encarregado e/ou
Liberador

Legenda

Amarração

Amarração firme e em todos os pontos necessários

Cobrimento

Armadura sem contato com as fôrmas e espaçadores posicionados (visualmente)

Posicionamento

Conferência da armadura de acordo com projeto

Tipo

Checar se o insert é do tipo especificado em projeto

Posição

Posicionamento com trena ou topografia (desvio máx. 5mm)

Vedação

Checar se a vedação está adequada (visualmente)

Dimensão

Checar com trena metálica a dimensão do furo (desvio máx. 3mm)

Posição

Posicionamento com trena ou topografia (desvio máx. 5mm)

Vedação

Checar se a vedação está adequada (visualmente)

Nivelamento de
taliscas

Nivelamento das taliscas na laje com topografia ou uso de mangueira de nível (desvio máx. 5mm)

Limpeza

Verificar o local se não há necessidade de limpeza no local da concretagem

Remoção

Verificar o tempo de cura mínimo para a remoção das formas

Falhas de
concretagem

Falhas de concretagem após a desforma visualmente

aprovado O

Anexo B - Liberação de Concretagem

reprovado X

reinspecionado e aprovado V
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ANEXO C - Ciclo considerado para o sistema de cura térmica
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CICLO CONSIDERADO PARA O SISTEMA DE CURA TÉRMICA
(ºC)

Temperatura
Máxima

Temperatura
Ambiente

Término de
Concretagem

T0

T1

T2

T3

Fase(h)
Ciclo
Mínimo

TO

T1

T2

T3

4h

2h

6h

2h

Considerações/Observações:
- Temperatura Ambiente = Cerca de 20ºC.
- Gradiente de Aquecimento = 20º à 30ºC/hora.
- A principal peça a ser curada é a Viga.
- Temperatura máxima permitida será 85 ºC.
- A temperatura mínima considerada em T2 será de 75°C.
- As peças curadas deverão ter fichas de controle de cura individuais.

Responsável Técnico:

Anexo C - Ciclo considerado para o sistema de cura térmica

TEMPO DE CURA
(horas)
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ANEXO D - Controle de campo das medições de cura térmica
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CONTROLE DE CAMPO - MEDIÇÕES DA CURA TÉRMICA
Aplicação :

Aplicação :

Peça estrutural:

Peça estrutural:

N° da Peça:

N° da Peça:

Término concreto
(Data/hora) :

Término concreto
(Data/hora) :

Resistência do concreto
(MPa) :

Resistência do
concreto (MPa) :

Traço :

Traço :

TEMPO
(horas)

HORÁRIO
MEDIÇÕES
(horas)

TEMPERATURA
DO CONCRETO
(°C)

TEMPERATURA
DA ESTUFA
(°C)

HORÁRIO
MEDIÇÕES
(horas)

TEMPERATURA
DO CONCRETO
(°C)

0,5
1
1,5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,5
11
11,5
12
12,5
13

/

/

Responsável :

Anexo D - Controle de campo das medições de cura térmica

TEMPERATURA
DA ESTUFA (°C)
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ANEXO E - Modelo de relatório das medições de cura térmica
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MODELO DE RELATÓRIO - MEDIÇÕES DA CURA TÉRMICA
Obra:

Aplicação :

Resistência do
concreto (MPa) :

Término concreto
(Data/hora) :

Peça estrutural:

Ciclo (t1, t2 e t3) :

Traço :

N° da Peça:

Slump :

MEDIÇÕES
(horas)

TEMPERATURA
DO CONCRETO
(°C)

(°C)

TEMPERATURA
TEMPERATURA
TEÓRICA
DA ESTUFA (°C)
CONCRETO (°C)

TEMPERATURA
AMBIENTE
(°C)

40

TEMPERATURA
NA CALDEIRA (°C)

CICLO DE CURA

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

(h)

0

RELATÓRIO:
Resistência à Comp. Obtida (MPa):
Tempo total de Cura (horas):

Realizado

Teórico

43

Rompimento - (Data / Hora ):

00:00

Percentual obtido em relação fck final:

107,50%

180

ANEXO F - Ficha para controle da aprovação de inspeção das peças
pré-moldadas (Frente e Verso)
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OBRA:

FICHA PARA CONTROLE DA APROVAÇÃO DE INSPEÇÃO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS
Informações da Peça
SERVIÇO

ETAPA

VERIFICAR
Volume:

Peças

Projeto:

Data

Nome da Peça

Numero da Peça

Data de Concretagem Hora

Tipo de concreto:

Dimensões
transversais

Dimensões transversais. Desvio ± 0,5cm para peças isoladas e
± 2,0cm para justaposição. Com trena metálica.

Dimensões
longitudinais

Dimensões longitudinais. Desvio ± 1,0 cm para peças com
comprimento até 5,0 metros, ± 1,5 cm para peças de 5,0m a
15,0 metros e ±2,0 cm para peças maiores de 15,0 metros. Com
trena metálica.

Linearidade

Linearidade. Desvio máximo l/1000. Com trena metálica e linha.
Montagem em planta. Desvio de ± 1,0cm, entre apoios

Montagem em planta consecutivos, não podendo exceder ao valor acumulado de

Lançamento

0,1% do comprimento da estrutura. Com trena metálica.

Legenda

Prumo

Verticalidade. Desvio máximo de ± l/300 da altura, até no
máximo de 2,5cm. Com prumo e trena metálica.

Cota da base

Nível dos apoios. Desvio de ± 1,0cm, não podendo exceder ao
valor acumulado de 3,0cm. Com trena metálica.

Cota do apoio

Altura. Desvio ± 0,5cm para peças isoladas e ± 2,0cm para
justaposição. Com trena metálica.

Pilares

Pilares. Tolerância em planta e em elevação para a montagem
de pilares será de ± 1,0cm. Com trena metálica.

Blocos

Montagem de blocos pré-moldados. Tolerância em planta de ±
5,0cm. Com trena metálica.

aprovado O

reprovado X

Croqui:

Anexo F - Ficha para controle de aprovação de inspeção das peças pré-moldadas (Frente)

reinspecionado e aprovado
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MÓDULO:

FICHA PARA CONTROLE DA APROVAÇÃO DE INSPEÇÃO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS
OCORRÊNCIA DE NÃO-CONFORMIDADE
Problema

Local

Solução

Setor / Empresa Fiscalizadora:

Inspecionado Por:

Limpeza

Embutidos

Armação

Cimbramento/Forma

Segurança do Trab. Topografia

Concretagem

Desforma

Descimbramento

Data :

Data :

Data :

Data :

Data :

Data :

Data :

Data :

Data :

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Hora:

Ass:

Ass:

Ass:

Ass:

Ass:

Ass:

Ass:

Ass:

Ass:

Data da abertura da FVS:

/

Anexo F - Ficha para controle da aprovação de inspeção das peças pré-moldadas (Verso)

Ass:

Data de fechamento da FVS:

/

/

Ass:

/
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ANEXO G - Liberação de peças pré-moldadas
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LIBERAÇÃO DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS

Projeto:

Nº da Peça

Nome da Peça:

Data de
concretagem

Data da Inspeção:

Obra:

STATUS
Dimensões
Transversais

Dimensões
Longitudinais

Linearidade

Prumo

Esquadro

Verificações

Coloração

Dimensões transversais: Desvio ± 0,5cm para peças isoladas e ± 2,0cm para justaposição. Com trena
metálica.
Dimensões longitudinais: Desvio ± 1,0 cm para peças com comprimento até 5,0 metros, ± 1,5 cm para
peças de 5,0m a 15,0 metros e ±2,0 cm para peças maiores de 15,0 metros. Com trena metálica.

Linearidade: Desvio máximo l/1000. Com trena metálica e linha.

Prumo: Desvio de ± 0,5 cm. Utilizar régua metálica.

Esquadro: Desvio de ± 0,5 cm. Verificar as dimensões de projeto. Utilizar trena metálica.

Coloração: Verificar a existência de resíduos de sujeira impregnado no concreto
Legenda:

aprovado O

reprovado X

reinspecionado e aprovado

DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES
Problemas

Inspecionado por:

Nº da Peça

Solução

Assinatura:
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Anexo H - AET Autorização Especial de Trânsito (Frente e Verso)
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MODELO

REQUERIMENTO/AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO N.º ................

PROCESSO N.º .......................................

Senhor Coordenador,
..........................................................................................................................................................................................................................
(nome do requerente)
estabelecido na ...............................................................................................................................................................................................
(Rua/Av., Cidade, Estado, CEP)
telefone ......................................, inscrito no RTRC/ANTT sob o n.º................................................. e indicando como responsável técnico o
Engenheiro .............................................................................................................., registrado no CREA/.............................................., sob o
n.º.........................................................................................................requer a V.S.ª, Autorização Especial de Trânsito "AET" para o veículo
transportando................................................................................................., de propriedade de .....................................................................

VEÍCULO DE TRAÇÃO:
Marca: ........................................................................
Ano de Fabricação: ....................................................
Altura total: ............................................................... m
Largura Total: ........................................................... m
Largura do Veículo: .................................................. m
Excesso lateral direito: ............................................. m
Excesso lateral esquerdo: ........................................ m
Comprimento do veículo: ......................................... m
Excesso dianteiro: .................................................... m
Excesso traseiro: ..................................................... m
e com a configuração indicada no perfil a seguir tracejado:

ITINERÁRIO E HORÁRIO:

Modelo: ................................................................
Placa: ...................................................................
Potência:.....................................................................
CV-CMT: ..............................................................
Direção: Mecânica [

]

-

Hidráulica [

]

Peso total (tara + carga): ..................................... t
Peso da 1.ª Unidade de Tração: .......................... t
Peso da 2.ª Unidade de Tração: .......................... t
Peso da Carreta: .................................................. t
Peso da Carga: ..................................................... t
Peso dos Acess. e Contrapeso: .......................... t
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t/eixo:
n.º de rodas/eixo:
distância entre eixos:

............................
............................
............................

.........................
.........................
.........................

............................................
............................................
............................................

.................................
.................................
.................................

Comp. do conj.:......................m, com excesso de: .........................m Larg. total:.........................m, com excesso de: .............................m
Altura:..............m, com excesso de: ..............m.

Declara o requerente que tem conhecimento e cumprirá o disposto nas Instruções do DNIT, aprovadas pelo seu Conselho

de

Administração por sua Resolução n.° 11/2004 publicada no D.O.U de 25/10/2004, especialmente quanto às medidas necessárias à
garantia da segurança de trânsito e responsabilizando-se integralmente pelos danos.presentes ou futuros que venha a causar às vias
municipais e rodovias, sua sinalização e a terceiros, assim como pela veracidade dos dados fornecidos,

.............................................................
(local e data)
técnico

..............................................................
(assinatura do requerente)

..........................................................
(assinatura do responsável

(habilitado pelo CREA)

--------------------------------------------------- OS CAMPOS ABAIXO SÃO DE USO EXCLUSIVO DA SMTR---------------------------------------AUTORIZAÇÃO

De conformidade com o que consta no respectivo requerimento/processo e nas INSTRUÇÕES aprovadas pela Resolução SMTR n.º
1.498de 07/12/2005, publicada no DOM N.o 180 de 08/12/2005 e pela Resolução DNIT n.º 11/2004, publicada no D.O.0 de 25/10/2004,
AUTORIZO o trânsito do veículo acima referido até a velocidade máxima de .............................Km/h no itinerário acima mencionado, no
horário de............................................................... devendo o serviço de escolta ser feito por [

] PMERJ/CEPTRAN/GM e/ou [

]

CREDENCIADA e, ainda, de acordo com as seguintes observações:

Observar o disposto na referida Resolução do DNIT em seu Art. 11 e Parágrafos (sinalização). A presente autorização é válida
até ........./........./...........
...........................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

(Local),

...............................................................
(data)

....................................................................................................
(assinatura/carimbo)

