Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Jefferson de Menezes Torres

Fôrmas Estruturadas de Polipropileno Reciclado para Produção de
Lajes e Vigas nas Pequenas Obras

São Paulo
2016

Jefferson de Menezes Torres

Fôrmas Estruturadas de Polipropileno Reciclado para Produção de Lajes e Vigas
nas Pequenas Obras

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo - IPT, como parte dos requisitos
para a obtenção do título de Mestre em
Habitação: Planejamento e Tecnologia.

Data da aprovação ____/_____/_______

___________________________________
Prof. Dr. Daniel Mariani Guirardi (Orientador)
IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Daniel Mariani Guirardi (Orientador)
IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Claudio Vicente Mitidieri Filho (Membro)
IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Antonio Domingues de Figueiredo (Membro)
Universidade de São Paulo - Escola Politécnica

Jefferson de Menezes Torres

Fôrmas Estruturadas de Polipropileno Reciclado para Produção de Lajes
e Vigas nas Pequenas Obras

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo - IPT, como parte dos requisitos
para a obtenção do título de Mestre em
Habitação: Planejamento e Tecnologia.
Área de concentração: Tecnologia
Construção de Edifícios - TCE
Orientador: Prof. Dr. Daniel Mariani Guirardi

São Paulo
2016

de

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT

T693f

Torres, Jefferson de Menezes
Fôrmas estruturadas de polipropileno reciclado para produção de lajes e vigas nas
pequenas obras. / Jefferson de Menezes Torres. São Paulo, 2016.
158p.
Dissertação (Mestrado em Habitação: Planejamento e Tecnologia) - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Tecnologia
em Construção de Edifícios.
Orientador: Prof. Dr. Daniel Mariani Guirardi

1. Fôrma modular 2. Polipropileno reciclado 3. Viga 4. Laje 5. Parede estrutural
6. Edifícios 7. Tese I. Guirardi, Daniel Mariani, orient. II. IPT. Coordenadoria de
Ensino Tecnológico III. Título
16-23

CDU

69.057.52(043)

EPÍGRAFE

Se todas as pessoas anotassem
diariamente num caderno seus juízos,
pensamentos, motivos de ação e as
principais ocorrências de que foram parte,
muitos, a quem um destino singular
impeliu, poderiam igualar as maravilhosas
fantasias descritas nos livros de aventuras
dos escritores da mais rica fantasia
imaginativa. O aparente prosaísmo da vida
real é bem mais interessante do que
parece. Lembrei-me que, se anotasse
diariamente, com lealdade e sinceridade,
os fatos da minha vida como quem
escreve para si mesmo, e não para o
público, teria aí um largo repositório de
fatos a examinar e uma lição contínua da
experiência a consultar.
Getúlio Vargas

DEDICATÓRIA
Aos meus irmãos Jose Teles e Eurípedes Teles por não permitirem sentir-me
órfão de pai. De personalidades distintas e complementares, pude vivenciar a
disciplina do barulho. Tudo muito junto e misturado com amor, compaixão e
sentimento de pertença.
À minha irmã Normélia pelas sessões de análise - longos papos regado a
água gelada -, e pela surpreendente televisão preto e branco de minha infância.
Com ela tivemos momentos de surpresa e orgulho. Surpresa ao ver Hermínia, minha
irmã, numa propaganda de biscoito Maria. Orgulho de ver Safira, também minha
irmã, jurada de programa de televisão.
À minha irmã Safira, pela interação, envolvimento e cumplicidade, foi
merecedora de um capítulo à parte.
Ao meu irmão Juvenal pelas lições involuntárias dos conceitos de preço e
valor que parece se materializar neste trabalho. A primeira quando do seu primeiro
lugar num concurso de redação promovido pela Petrobrás. Torcíamos, os irmãos
mais novos, pelo segundo lugar, cujo prêmio era uma bicicleta Monark Olé 70. Ele
ganhou uma radiola portátil – certamente de maior preço --. O segundo quando
vendeu um fusca seminovo para custear noventa dias de imersão nos Estados
Unidos.
À minha mãe (in memoriam), bem, a ela prestei a minha homenagem ainda
em vida.
A meus filhos Arthur e Aline, razão de minha determinação ao longo desses
anos.
À Monica, minha esposa, parceira incondicional, incentivadora e cúmplice
desses últimos 14 anos, com quem pratico e aperfeiçoo o exercício da vida com
carinho e dedicação.

AGRADECIMENTOS
Ao Prof. Dr. Daniel Mariani Guirardi pela competência e pelo privilégio de tê-lo
como orientador.
Ao Prof. Dr. Antonio Domingues de Figueiredo pela contribuição a este
trabalho quando de suas intervenções na qualificação e defesa do mesmo.
Aos professores doutores Maria Akutsu e André Luiz Gonçalves Scábia pela
oportunidade concedida para realização deste mestrado.
À parceria e contribuição do Engenheiro Péricles de Menezes Torres na
concepção, desenvolvimento e implementação do Sistema de Fôrmas Modulares em
Polipropileno Reciclado.
Ao Felipe Madeira Pinto que gentilmente cedeu espaço em seu estúdio para
os ensaios práticos necessários a este trabalho.
Ao Engenheiro Renato Simões pela contribuição nas simulações com
software de cálculo estrutural.
À Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), pelo apoio por Subvenção
Econômica ao projeto do Sistema de Fôrmas Modulares em Polipropileno Reciclado
- a gravata incorporada.

RESUMO
As obras de pequeno porte, caracterizadas por edifícios de até cinco
pavimentos e vãos de até quatro metros, normalmente são produzidas com paredes
estruturais ou sistema reticulado (pilares, vigas e lajes). Essas obras são divididas
em três segmentos: o primeiro, vinculado a incorporadoras e ao programa
habitacional “Minha Casa Minha Vida”, faz uso de tecnologia de lajes maciças e/ou
pré-fabricadas. O segundo, em sua maioria produzida em regime de autoconstrução,
prioritariamente utiliza tecnologia de lajes pré-fabricadas, considerando apenas a
logística e praticidade. O terceiro extrato deste mercado, o das obras públicas,
emprega ambas as tecnologias citadas acima. Em todos os casos, o procedimento
operacional padrão é a execução do perímetro e posteriormente a laje, com
escoramento convencional, escoras (metálicas ou de madeira), travessas e
travessões. A superfície da fôrma, quando laje maciça, é constituída de compensado
plastificado ou resinado. O presente estudo tem como objetivo a estruturação de
fôrmas para a produção de lajes e vigas, com redução e/ou eliminação de
elementos de escoramentos para vãos de até 4,00 m, que compreenda as seguintes
características: configuração telescópica do elemento de estruturação, de modo a
flexibilizar a utilização da fôrma em diferentes vãos de laje e viga, e cabeceira
retrátil, de modo a conferir praticidade na montagem e desmontagem da mesma nas
obras de pequenos vãos, fazendo uso do Sistema de Fôrmas Modulares em
Polipropileno Reciclado (SF). A metodologia aplicada nesta pesquisa
compreendeu a concepção e desenvolvimento de protótipo, simulação de cargas,
avaliação de esforços e validação ou não dos elementos inicialmente concebidos,
valendo-se de software de cálculo estrutural, definição de novas seções teóricas
e finalmente realização de testes práticos de modo a ratificar o resultado teórico.
O resultado desta pesquisa é a disponibilização para a sociedade de fôrmas para a
produção de lajes e vigas, de comprimento limitado a 4,00 m, com redução e/ou
eliminação de elementos de escoramentos convencionais, e de largura variando de
0,60 m a 0,70 m.
Palavras-chave: Pequenas obras; Fôrmas modulares; Polipropileno reciclado.

ABSTRACT
Polypropylene Recycled Structural formwork for slabs and beams Production
in Small Works
Small size construction projects - buildings smaller the five floors and interspaces
smaller then four meters-, are made of structured walls and reticulated systems
(pillars, beams and slabs). These projects are divided in three segments: the first
segment is the projects made by incorporators and for the housing program from the
government “Minha casa, Minha vida” and uses solid and/or pre molded slabs. The
second, using pre-made slabs, considering only the logistic factors. The third group
includes public projects and uses both techniques. But, despite the difference, all the
groups use the same standard procedure: build the perimeter and then execute the
slabs with convention shoring - anchors (wood or metal) and sleepers. The surface of
the plates, used to build solid slabs, is made of plasticized or resinated compensated
wood. the present study aimed at the structuring of molds for the production of slabs
and beams, with a reduction and / or elimination of shoring elements for spans of up
to 4.00 m, comprising the following features: telescopic configuration of the
structuring element in order to ease the use of the panel in different spans of the slab
and the beam and head of the retracing and demountable panel, providing
convenience on mounting and unmounting panels on the construction small gaps,
using Modular Form System in Recycled Polypropylene (FS).The methodology used
in this work includes design and prototype development, simulation of loads,
evaluation of efforts and validate or invalidate the elements designed, making use of
structural design software, setting new theoretical sections and finally realization of
practical test so to ratify the theoretical result. The result of this work is to provide to
society formwork panels for the production of slabs in beam, limited length 4,00 m,
with a reduction and / or elimination of conventional shoring elements and width
ranging from 0.60 m 0.70 mIs.
Key-words: Small works; Modular formwork; Recycled polypropylene.
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1 INTRODUÇÃO
A fôrma é um molde provisório que serve para dar ao concreto fresco a
geometria e a textura desejada. Já o cimbramento, é constituído por todos os
elementos que servem para sustentar a fôrma até que o concreto atinja resistência
suficiente para autossuportar os esforços que lhe são impostos (ZORZI, 2002).
A importância das fôrmas na atividade de construção civil teve um aumento
significativo com a implementação da NBR 16.055:2012 – Parede de concreto
moldada no local para a construção de edificações – Requisitos e procedimentos,
devido a aplicação dessa tecnologia em larga escala em programas habitacionais.
O trabalho mais sistêmico de fôrmas para a construção civil é realizado por
meio de empresas especializadas, quando se destinam a grandes obras – obras de
infraestrutura e incorporações. Isso decorre da necessidade de acompanhamento
técnico, do emprego de grandes quantidades e consequentemente do valor
financeiro do empreendimento.
No processo tradicional de produção de edifícios (elementos estruturais
moldados in loco) a execução da estrutura sempre faz parte do caminho crítico na
composição do cronograma físico.
O programa do Governo Federal “Minha Casa Minha Vida”, criado para
atender o déficit de moradia urbana de famílias de baixa renda, tem exigido do
mercado soluções alternativas para diminuir o prazo e o custo da execução de
habitações, o que inclui a racionalização das fôrmas para moldagem da estrutura de
concreto armado.
Ainda hoje, nas obras de pequeno porte (edifícios de até cinco pavimentos e
vãos de laje de até quatro metros), a madeira é a matéria prima predominante na
moldagem de peças em concreto armado. Como características de obras de
pequeno porte, pode-se citar: pequenos volumes de fôrmas, fragmentação
geográfica e pouco acompanhamento técnico. No sistema reticulado (constituído de
pilares, vigas e lajes) como também nas obras de paredes murais (executadas em
blocos estruturais ou parede de concreto), as lajes correspondem a 30% do total da
estrutura.
Em relação ao impacto ambiental de fôrmas de madeira, a Análise do Ciclo de
Vida Energético (ACVE) mostra que 75% de seu volume é consumido antes mesmo
de chegar à obra (extração, transporte e produção da serraria) (VIDAL et al., 1997).
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O consumo de madeira na atividade de moldagem de estrutura de concreto armado
(fôrma e escoramentos), estimado em 1/3 da produção de madeira do país, vai
contra outro vetor de sustentabilidade: o confisco de carbono resultante da
manutenção da floresta em pé (PLANTE ÁRVORE, 2014).
Como alternativa à madeira, foi desenvolvido o Sistema de Fôrmas Modulares
em Polipropileno Reciclado (SF) – produto disponível no mercado e com patente
requerida. A matéria prima do SF, o polipropileno reciclado, foi escolhida a partir das
comprovações

estabelecidas

por

Strapasson

(2004),

em

“Valorização

do

Polipropileno através de sua Mistura e Reciclagem”.
O presente estudo pretende contribuir para a evolução do SF, de modo a
viabilizar a produção de lajes e vigas de maneira eficaz. A relevância do tema está
intimamente relacionada à indústria da construção civil.
O referido sistema usa a armadura da peça a ser concretada como elemento
de suporte e sustentação do painel de fôrma. No caso específico da laje, a armadura
em questão é a treliça metálica dimensionada para a estruturação de lajes préfabricadas de concreto.
Na concepção original, as placas do SF, com furações compatíveis com a
distância entre os eixos da armadura longitudinal do banzo inferior das treliças de
estruturação da laje, acoplam-se à referida treliça de modo a constituir um painel
– Figuras 1 e 2. Dessa maneira, valendo-se da configuração tradicional de
escoramento para

lajes pré-fabricadas, esperava-se produzir painéis de

comprimento igual ao do menor vão da laje considerada e larguras compatíveis
com uma configuração ergonômica, de modo a viabilizar a concretagem de lajes
treliçadas, inclusive substituindo-se os elementos de enchimento (blocos
cerâmicos ou de Expanded Poli-Styrene - EPS), pelas placas de fôrma
reutilizáveis (Figuras 3 a 5).
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Figura 1 - Vista de um módulo de placa indicando as furações compatíveis
com o banzo inferior da treliça e o mesmo módulo sendo acoplado
a uma treliça de estruturação da laje. No detalhe a perspectiva
(frente e verso) da placa do sistema

Fonte: Autor (2004)
Figura 2 - Vista de vários módulos de placa acoplados à treliça, formando um
painel

Fonte: Autor (2004)
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Figura 3 - Vista de um painel sendo aplicado em obra – a) as placas do SF
usadas também como elemento de enchimento A; b) espaço
reservado para armadura de enrijecimento B e c) escoramento C

B

A

C

Fonte: Autor (2004)
Figura 4 - Vista do segundo painel sendo transportado

Fonte: Autor (2004)

23

Figura 5 - Vista da área de laje totalmente formada

Fonte: Autor (2004)
Embora estruturalmente viável essa configuração não se mostrou eficiente na
prática – o peso do concreto provocava ondulações na superfície da fôrma na linha
perpendicular às treliças metálicas e a transferência do peso próprio da laje a ser
concretada para o apoio nas vigas de bordo também não foi eficiente (exigia a
intervenção em cada uma das treliças), o que inviabilizou a sua utilização como
concebida originalmente.
Neste trabalho, pretende-se, com a experiência obtida com a configuração
anteriormente descrita, aprimorar a estruturação do painel a ser concebido de
maneira a obter eficiência na prática. Dessa maneira, o objetivo deste trabalho é a
estruturação das fôrmas do SF para a produção de lajes e vigas, que compreenda
as seguintes características: configuração telescópica do elemento de estruturação
de modo a flexibilizar a utilização do painel em diferentes vãos de lajes e vigas de
até 4,00 m e cabeceira do painel retrátil, de modo a conferir praticidade na
montagem e desmontagem do referido painel, nas obras de pequenos vãos, fazendo
uso do SF. O elemento de cabeceira tem a função de transferir a carga do painel
para o apoio externo. A referida função tem como premissa a utilização das paredes
e/ou vigas do perímetro da obra como suporte de parte ou de todo o peso da laje a
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ser concretada. No caso de vigas, essa função é atribuída aos pilares previamente
concebidos para a estrutura. É importante salientar que em relação às vigas, o SF já
é eficiente na estruturação dos painéis laterais de fôrma referindo-se o painel
estruturado, portanto, ao painel de fundo da viga.
A metodologia aplicada nesta pesquisa compreendeu a concepção e
desenvolvimento de protótipo, simulação de cargas, avaliação de esforços e
validação ou não dos elementos inicialmente concebidos, valendo-se de software de
cálculo estrutural, definição de novas seções teóricas e finalmente realização de
testes práticos de modo a ratificar o resultado teórico.
O resultado esperado com esse trabalho é a estruturação de fôrmas do SF
para a produção de lajes no comprimento limitado a 4,00 m, com eliminação de
elementos de escoramentos convencionais para vãos de até 3,00 m e redução de
60% dos elementos de escoramento para vãos compreendidos entre 3,00 m e 4,00
m, de largura variando de 0,60 m a 0,70 m. O que se busca é o incremento da
produtividade nesse segmento de obras através da disponibilização de um produto
competitivo às lajes pré-moldadas.
Esta Dissertação está dividida em seis capítulos. No segundo capítulo é
apresentada uma revisão da literatura sobre fôrmas em estruturas de concreto
armado, no terceiro capítulo é mostrado o sistema de fôrmas modulares em
polipropileno reciclado, no quarto é mostrado o desenvolvimento do protótipo, no
quinto são feitas as discussões dos resultados e finalmente no sexto as conclusões
deste trabalho.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
Apresenta-se neste capítulo uma revisão da literatura sobre fôrmas para
estruturas de concreto armado. Para este trabalho é necessário dividir a revisão da
literatura em itens que permitam uma visão ampla das características do produto e
exigências de mercado com vistas a eficácia do mesmo.
2.1 Sistemas de fôrmas - concepção
Uma visão clara dos elementos que compõem um sistema de fôrmas
permitirá a análise das ações a serem realizadas neste trabalho. Dessa maneira, é
demonstrada a nomenclatura sugerida por Freire (2000) e sintetizada por Zorzi
(2002), conforme Figura 6, onde um sistema de fôrmas é subdividido em molde,
cimbramento e acessórios.
Figura 6 - Nomenclatura para elementos de um sistema de fôrmas

Fonte: Zorzi (2002)
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No tocante à qualidade, são imprescindíveis que os elementos para qualquer
sistema se provem adequados, bem como sua mão de obra, qualificados e
disciplinados (ASSAHI, 1985).
A despeito das evidências acadêmicas quanto à preocupação com critérios de
qualidade, geralmente as fôrmas têm a sua execução atribuída aos mestres de obra
ou encarregados de carpintaria, que executam o serviço a partir do conhecimento
empírico, resultando estes procedimentos ora em fôrmas superdimensionadas consumo intenso de materiais e mão de obra, ora em fôrmas subdimensionadas
(FAJERSZTAJN, 1992).
O conceito de construtibilidade publicado por Construction Industry Research
and Information Association (CIRIA), em 1983 apud Zorzi (2002), define que:
-

boas condições de construtibilidade conduzem à redução no custo de
construção;

-

conseguir

boas

características

de

construtibilidade

depende

dos

projetistas e dos construtores serem capazes de contemplar o processo
de construção por meio dos olhos do outro;
Ainda com o foco na construtibilidade, algumas recomendações de eficiência
de um produto devem ser observadas (ZORZI, 2002):
-

usar a experiência para tentar entender as obras do público alvo;

-

análisar e difundir dimensões padronizadas de modo a atender a
demanda do público alvo;

-

viabilizar a utilização de um maior número possível de repetições.

A melhoria de desempenho em custos pode ser buscada por melhoria de
processos, melhoria de qualificação do quadro funcional, integração com fornecedores
e distribuidores e avanços tecnológicos em gestão (VENDRAMINE et al., 2011).
O foco mais importante em relação aos processos produtivos é o de se
eliminar desperdícios, ou seja, atividades que não adicionam valor ao produto final,
sendo esse valor observado no fato de o consumidor querer adquirir o produto em
seu estado final. Quanto maior o valor agregado, maior a eficiência da operação
(NAKAGAWA, 2000, SHINGO, 2008).
No que se refere à segurança de obra, a atividade de

lançamento de

concreto e moldagem é considerada atividade de risco. A avaliação de 85 casos de
colapso em diversos tipos de estruturas, ocorridos no período 1963-1986, constatou
que 49% aconteceram durante a fase de concretagem. Adicionalmente, 48% dos 46
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casos de colapsos observados em edifícios ocorreram em sistemas de escoramento
do tipo vertical, formado por escoras verticais de madeira, muito adotados na
construção civil brasileira (HADIPRIONO; WANG,1986).
2.2 Sistemas de fôrmas - lajes e vigas
No tocante a lajes e fundos de viga, o estudo do processo construtivo deve
levar em consideração principalmente a análise de escoramento e escoramento
remanescente. Essa consideração é tão importante quanto o próprio molde, visto
que fatores como prazo de desenforma e módulo de deformação ou módulo de
elasticidade do concreto devem ser verificados (NAZAR, 2006).
Nazar (2006) evidencia este fato quando descreve o índice de consumo do
equipamento metálico. Esse índice é obtido por uma média de consumos em
edifícios habitacionais e é decorrente da multiplicação da área de projeção de cada
peça estrutural (laje ou viga) pelo pé direito e pelo índice médio abaixo especificado
(Quadro 1).
Quadro 1 - Média de consumo de escoramento metálico em edifícios
habitacionais
VIGA
Escoramento principal (torres)
Perfil principal
Barrotes
TOTAL
LAJES
Escoramento principal (torres)
Perfil principal
Barrotes
TOTAL
Escoramento remanescente

kg/m3
5,0
1,3
2,0
8,3
kg/m3
5,3
1,3
2,7
9,3
1,5

Fonte: Nazar (2006)
Os índices acima demonstram a ordem de grandeza dos elementos no
processo. Em especial o escoramento remanescente representa 18% e 16% do
custo total na execução de vigas e lajes respectivamente.
O Gráfico 1 demonstra a distribuição percentual em peso, do escoramento
metálico, e permite uma visualização adequada da distribuição dos custos.
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Gráfico 1 - Composição percentual em peso do escoramento metálico

Fonte: Nazar (2006)
Segundo Nazar (2006), no contexto do custo, a visão da amortização de valor
da fôrma pelo número de utilizações se sobressai como variável determinante. É o
que demonstra o gráfico de um pavimento atípico, que se assemelha à condição de
obra em geral - Gráfico 2.
Gráfico 2 - Composição de custo do pavimento atípico

Fonte: Nazar (2006)

29

Devido a um número reduzido de publicações relacionadas a fôrmas
direcionadas a obras de pequena escala, a literatura analisada neste trabalho, sobre
o tema, dá ênfase a obras de múltiplos pavimentos. Este fato ratifica o foco de
pesquisa a ser desenvolvida, qual seja: mitigar as peculiaridades das obras de
pequena

escala

-

pequenos

volumes,

fragmentação

geográfica

e

pouco

acompanhamento técnico.
É uma característica do mercado de fôrmas a venda para obras de grande
escala e locação para obras de pequena escala. Uma visão sobre a rede de
empresas de locação de equipamentos é um vetor de mitigação das peculiaridades
das obras de pequena escala.
O mercado da construção civil é refratário à inovação. O fato do mercado de
incorporação (edifícios multipavimentos) ainda usar predominantemente um sistema
concebido na década de 1960, ratifica essa constatação. Este sistema, denominado de
“FÔRMA PRONTA”, foi desenvolvido pelo engenheiro Toshio Uena, conforme Figura 7.

Figura 7 - Sistema fôrma pronta

Fonte: Nazar (2006)
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Lima (2002) realiza uma revisão dos sistemas de fôrmas e escoramentos para
estruturas de concreto armado. O autor faz uma análise comparativa e sintetiza de
maneira objetiva os diversos sistemas disponíveis no mercado.
Nessa análise, as características do empreendimento consideradas relevantes
são: projeto estrutural; aparência superficial do concreto; prazo de execução da
estrutura; localização geográfica e porte do empreendimento – este permite avaliar se
existe vantagem na compra dos equipamentos ao invés de locá-los.
Outros fatores a serem considerados são:
a) índice de produtividade (hh/m2);
b) custo do sistema (R$/m2).
Este trabalho será focado na análise de Lima (2002) apenas para vigas e
lajes. Nesse grupo, sobressaem as cargas verticais oriundas do concreto,
acrescidas de cargas acidentais de pessoas e equipamentos. Surge a necessidade
de estruturas capazes de absorver estes esforços e transferi-los ao piso com
segurança - os escoramentos. Assim, é transcrita a análise comparativa por ele
elaborada, conforme Quadro 2.

Grande

Não pode ser
fabricado no
canteiro de obras
Necessita de
equipamento para
movimentação

Atende todas Quatro ou mais
Apenas em alguns
reutilizações
as
centros urbandos
por mês
necessidades

Indicado para
estruturas
protendidas

Mesas voadoras

Fonte: Lima (2002)

Médio

Não pode ser
fabricado no
canteiro de obras
Com equipamento
aumenta a
produtividade

Apenas em alguns
centros urbandos

Seis ou mais
reutilizações
por mês.

Atende
algumas
necessidades

Médio

Com equipamento Pode ser fabricado
no canteiro de
aumenta a
obras
produtividade

Indicado para
lajes planas

Médio

Não necessita de Pode ser fabricado
no canteiro de
equipamento para
obras
movimentação

Escoras e paineis de
alumínio

Apenas em alguns
centros urbandos

Três ou mais
reutilizações
por mês

Atende todas
Estrut.
as
Convencionais e
necessidades
lajes planas

Médio

Não necessita de Pode ser fabricado
no canteiro de
equipamento para
obras
movimentação

Não depende de
disponibilidade

Apenas em alguns
centros urbandos

Três ou mais
reutilizações
por mês

Atende todas
as
necessidades

Indicado para
estruturas
convencionais

Pequeno

Indicativa

Não necessita de Pode ser fabricado
no canteiro de
equipamento para
obras
movimentação

Indicativa

Porte do
empreendimento

Atende todas Quatro ou mais
reutilizações
as
por mês
necessidades

Não depende de
disponibilidade

Duas ou tres
reutilizações
por mês

Atende todas
as
necessidades

Indicado para
estruturas
convencionais

Restritiva

Disponibilidade
Espaço
do equipamento
disponível no
para
canteiro de obras
movimentação

Indicado para
lajes planas

Indicativa

Indicativa

Restritiva

Localização
geográfica do
empreendimento

Restritiva

Prazo de
Aparência
Características
superficial do execução da
do projeto
estrutura
concreto
estrutural

Escoras e vigas de
alumínio

Escoras metálicas e
vigas "H20"

Escoras e vigas
metálicas

Fôrma Pronta

Status da característica

Sistemas

Caracteristicas

Quadro 2 - Análise comparativa dos sistemas de fôrma existentes em 2002 (lajes e vigas)

Alta

Alta

Alta

Alta

Média

Baixa

Indicativa

Produtividade
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Quadro 2 - Análise comparativa dos sistemas de fôrma existentes em 2002 (lajes e
vigas)
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Permite-se, neste trabalho, valer-se do Quadro 2 de modo traçar um paralelo
com o SF. Saliente-se que o SF já é utilizado na produção de lajes e fundos de viga,
fazendo uso do escoramento convencional.

Quadro 3 - Análise do sistema SF
Caracteristicas
Disponibilidade
Características Aparência
Prazo de
Localização
do equipamento
do projeto superficial do execução da geográfica do
para
estrutural
concreto
estrutura
empreendimento
movimentação

Espaço
disponível
Porte do
Produtividade
no canteiro empreendimento
de obras

SFMPR
Status da característica

SFMPR

Restritiva

Restritiva

Indicativa

Indicativa

Restritiva

Indicativa

Indicativa

Indicativa

Indicado para
estruturas
convencionais

Atende a
obras com
concreto
revestido

Independe do
prazo

Não depende de
disponibilidade

Não necessita de
equipamento para
movimentação

Pode ser
montado no
canteiro de
obras

Pequeno

Alta

Fonte: Autor (2015)
Algumas considerações são necessárias à análise do Quadro 3. São elas:





no tocante a aparência superficial, o sistema SF foi concebido para ter o seu
uso em obras com concreto revestido de pelo menos 5,0 mm de espessura.
Como os conectores ficam incorporados à massa de concreto com 2,0 mm de
saliência em relação a superfície do concreto, de cor preta, inviabiliza sua
utilização como concreto aparente;
o sistema SF, viável economicamente para interação com empresas de
locação de equipamento, em todas as regiões do país, não depende de
disponibilidade, podendo ser transportado inclusive entre diferentes cidades.
a área necessária para a operacionalização no canteiro de obras é da ordem
de 50,00 m².
Neste trabalho foram levadas a efeito as seguintes considerações técnicas:
- racionalidade do sistema, facilidade de montagem e desmontagem;
- disponibilidade de dimensões;
- rigidez dos sistemas de apoio e travamento de lajes e vigas;
- durabilidade dos componentes/número de reaproveitamentos;
- estanqueidade dos painéis.
O ponto de inflexão (condição econômico/financeira) para a decisão quanto ao

uso da tecnologia de laje maciça ou pré-fabricada é definido como sendo o de
consumo de aço de 75 kg/m3 (NAZAR, 2006). Segundo o referido autor, um consumo
superior a 75 kg/m³ deve induzir o profissional a avaliar economicamente a utilização
da tecnologia de laje pré-fabricada treliçada. Esta informação foi embasada em um
estudo de caso de um edifício com dois subsolos e um pavimento térreo - não
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descreve a situação de vãos e sobrecargas das lajes considerados na análise dos
pavimentos atípicos. Relata apenas que a laje pré-fabricada utilizaria EPS.
2.3 Sistema de fôrmas - desmoldante
Libessart et al. (2015) expuseram a necessidade de se ter em conta várias
propriedades das interfaces de modo a coincidir com as especificações de
desmoldagem. São propriedades das interfaces: a molhagem sobre os suportes; a
tensão superficial e a tensão resultante da energia de adesão.
O papel de um agente de desmoldagem aplicado sobre uma superfície de
fôrma é crítica, uma vez que envolve três interfaces. São elas: óleo / concreto, óleo /
fôrma, e óleo / ar. O referido agente tem como função evitar que o concreto adira à
fôrma e visa também permitir eliminar as bolhas de ar presas na superfície durante o
processo de endurecimento do concreto.
Em virtude da sua estrutura extremamente fina e a alta lubricidade, a pasta de
cimento gerada se espalha ao longo da superfície da fôrma e fica embutida mesmo
nas menores irregularidades da superfície, criando, assim, um vínculo real.
À medida que o nível de contato entre pasta de cimento e superfície melhora,
este vínculo torna-se mais sólido e adesões máximas mais eficazes (COURARDA;
MICHEL; MARTIN, 2011).
Segundo Djelal et al. (2008), num estudo envolvendo desmoldantes de base
mineral e vegetal, dois mecanismos podem, de fato, estar atuando na interface. Para
óleos de base mineral, um filme repelente a água previne que o concreto adira
fisicamente à fôrma proporcionando um chamado efeito “barreira”. Para os óleos à
base de vegetais, por outro lado, a formação de sabão facilita a liberação da fôrma.
Ele conclui que a afinidade do óleo com o suporte é uma propriedade significativa,
uma vez que a película de óleo atua como um revestimento protetor para a fôrma e
um lubrificante durante o lançamento do concreto.
2.4 Sistemas de fôrmas - fôrmas permeáveis
Liu et al. (2013) estudaram o efeito e mecanismo de adsorção controlada de
água no concreto em fôrmas permeáveis. A permeabilidade controlada em fôrmas é
obtida pela utilização de um tipo de não-tecido contraposto à fôrma. O não tecido é
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um produto amplamente utilizado no sector de fiação. No referido trabalho foi
estudado o efeito da permeabilidade controlada na propriedade de adsorção de
água

do

concreto. A

aparência

superficial, morfologia mesossuperfície

e

microestruturas de blocos de concreto foram caracterizadas para analisar o
mecanismo que afeta a permeabilidade controlada na adsorção do concreto.
Verificou-se que, aplicando-se o não tecido à superfície da fôrma, a permeabilidade
do concreto foi marcantemente reduzida devido à melhoria da superfície do concreto
e suas microestruturas. Além disso, a estrutura do não tecido foi estudada por
varredura micrográfica MES, o que permitiu concluir que o não tecido é um material
benéfico e promissor para a melhoria do desempenho do concreto. Dai et al. (2010)
e Ibrahim et al. (1997) debruçaram-se sobre esse trabalho em laboratório obtendo os
seguintes resultados:
Segundo Dai et al. (2010) a adsorção de água de concreto pode ser
restringida, pelo uso do não tecido na fôrma - a permeabilidade controlada. Isso
pode ser explicado por vários aspectos, incluindo: desaparecimento de defeitos
visíveis, redução da relação água/cimento da capa do concreto, redução de meso
poros na superfície do concreto e melhoria da estrutura dos poros.
Já Ibrahim et al. (1997) concluíram que as superfícies de concreto
decorrentes da aplicação de não tecido à fôrma, a permeabilidade controlada,
tiveram: aberturas sem influência maléfica, superfícies livres de manchas e ausência
de grandes poros sobre a superfície do concreto.
No entanto, devido à superfície não uniforme do não tecido, isso não ocorreu
de forma regular, mesmo em meso ou microníveis.
Assim, a conclusão final do referido artigo é que o não tecido pode ser
considerado um material promissor para a engenharia civil. Contudo, ele precisa
evoluir para poder produzir benefício ainda maior no concreto.

2.5 Análise do problema e contribuição do trabalho
2.5.1 Da análise do problema
2.5.1.1

Lajes

Nas obras de pequena escala, via de regra, as lajes são executadas com
elementos pré-fabricados treliçados. Quando se executa a tecnologia em laje maciça
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as lajes são moldadas com forro de chapas de compensado, resinadas e/ou
plastificadas, apoiadas sobre transversinas mistas, compostas de perfis metálicos e
de madeira maciça ou sobre vigas treliçadas de madeira. As peças de apoio dessas
transversinas são longarinas do mesmo material, ou seja, treliças ou vigas
compostas, que são responsáveis pela transmissão dos esforços ao escoramento. A
Figura 8 representa uma configuração de escoramento metálico, com barrotes com
configuração de treliça, de modo a reduzir o número de escoras metálicas pelo
maior distanciamento entre linhas de escoras - Calil Junior (2005). A Figura 9
representa uma configuração de escoramento em madeira, com os barrotes
(transversinas) constituídos de barrotes de madeira convencional de seção
trapezoidal (MARANHÃO, 2000).
Figura 8 - Fôrma para laje maciça - configuração de escoramento metálico,
com barrotes em forma de treliça

Fonte: Calil Junior (2005)
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Figura 9 - Fôrma para laje - configuração de escoramento em madeira, com
os barrotes (transversinas) constituídos de barrotes de madeira
convencional de seção trapezoidal

Fonte: Maranhão (2000)
Para a laje treliçada, segue descrição nas Figuras 10 e 11 (HEIDTMANN
JUNIOR, 2015).
Figura 10 - Perspectiva ilustrativa da montagem de uma laje treliçada

Fonte: Heidtmann Junior (2015)
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Figura 11 - Corte esquemático de uma laje executada com escoras metálicas

Fonte: Heidtmann Junior (2015)
Como já descrito, o uso da tecnologia de laje pré-fabricada é determinante nas
pequenas obras por que concorre com sistemas de fôrma concebidos para uma taxa
de reutilização de apenas três vezes. Dessa maneira, ciente de que o SF tem como
destaque a sua capacidade de reutilização em até 200 vezes (ANEXO A), a meta é
desenvolver acessórios que agreguem valor ao referido sistema (o painel estruturado)
para a produção de lajes que se adaptem a qualquer dimensão, na obra de pequenos
vãos.
Para efeito de dimensionamento, foi considerada uma laje padrão, de
espessura de 0,12 m, largura de 0,60 m e comprimento máximo de 4,00 m,
conforme Figura 12.
Figura 12 - Seção de laje de 0,12 m de espessura, 0,60 m de largura e até
4,00 m de comprimento

Fonte: Autor (2015)
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2.5.1.2 Vigas
Os painéis de viga são confeccionados com chapas de madeira compensada,
tanto para os painéis laterais quanto para os de fundo. Os painéis laterais são
apoiados por meio desses sarrafos nos gastalhos. O conjunto de apoio é constituído
por dois braços verticais de madeira (gastalho), ligados por uma haste metálica em
forma de “U”. Os ajustes dos painéis são feitos por meio de cunhas de madeira
colocadas entre a travessa inferior e a peça metálica, conforme Figuras 13 a 15
(MARANHÃO 2000; CALIL JUNIOR, 2005; COSTA JUNIOR; SILVA FILHO, 2008).

Figura 13 -

Fôrma de uma viga com escoramento metálico

Fonte: Calil Junior (2005)
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Figura 14 - Fôrma de viga tipo “fôrma pronta”

Fonte: Maranhão (2000)
Figura 15 - Fôrma de viga com reforço através de gravatas a meia altura

Fonte: Maranhão (2000)
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Comparando-se a seção de vigas e lajes observa-se que se tratam, ambas,
de paralelepípedos, dispostos (apoiados) em diferentes lados.
No caso de vigas, o sistema SF permite a sua condição autoportante em
relação aos painéis laterais de fôrma. A meta é, portanto, desenvolver acessórios
que agreguem valor ao referido SF (o painel estruturado) de modo a produzir
fundos de viga que se adaptem a qualquer dimensão.
Por questões de praticidade, é conveniente que se padronize a concepção
do painel estruturado, de modo que o mesmo elemento possa produzir lajes ou
fundos de viga.
Neste projeto, para a produção de lajes, foi concebido um painel
estruturado de largura 0,60 m e comprimento de até 4,00 m. Esse painel, para
efeito de dimensionamento, viabiliza a produção de lajes de até 0,12 m de
espessura. Assim, mantendo-se a mesma configuração do painel para a
produção de laje (0,60 m x até 4,00 m), para efeito de dimensionamento, deve-se
manter o mesmo peso do elemento viga a ser produzido, o que conduz a um
elemento de 0,12 m de largura; 0,60 m de altura e comprimento de até 4,00 m,
conforme Figura 16.
Figura 16 - Seção de uma viga a ser moldada de 0,12 m de largura; 0,60 m
de altura e até 4,00 m de comprimento, fazendo uso do painel
estruturado de seção 0,60 m de largura x até 4,00 m de
comprimento

Fonte: Autor (2015)
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2.5.2 Da contribuição deste trabalho
A contribuição é o desenvolvimento de componentes e acessórios que
agreguem valor ao SF (o painel estruturado), especificamente para a produção de
lajes e fundo de vigas, até 4,00 m de vão, com a readequação de peças de
escoramento, nas obras de pequenos vãos.
Neste trabalho, foi feito o dimensionamento segundo a NBR 6118/2014 de lajes
maciças e NBR 14860-1/2002 de lajes pré-fabricadas para quatro diferentes vãos,
limitados a 4,00 m, para as finalidades de uso em forro e piso. Para a definição da
sobrecarga mínima foi seguido a NBR 6120/80. Essa análise encontra-se resumida
nos Quadros 4 e 5, sendo possível produzir, com o uso do painel estruturado do SF
lajes com quaisquer das tecnologias descritas.
No entanto, da análise do Quadro 4, infere-se um consumo máximo de aço de
61,28 kg/m3 que, contraposta a afirmação de Nazar (2006) (75 kg/m³) – ponto de
inflexão para a tomada de decisão quanto à escolha da tecnologia a ser usada na
produção de lajes, induz a preferência pela tecnologia de laje maciça de concreto
armado.
Quadro 4 - Dimensionamento de lajes maciças – indicações válidas para
lajes apoiadas em todos os lados.

Fonte: Autor (2015
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Quadro 5 - Dimensionamento de lajes Treliçadas H8

Fonte: Autor (2015)
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3 APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE FÔRMAS MODULARES DE

POLIPROPILENO RECICLADO - SF
3.1 Apresentação do sistema
O SF tem como objetivo substituir a madeira na atividade de moldagem das
peças de concreto armado, de acordo com a NBR 15.575 e NBR 15.696, fazendo
uso da armadura da peça a ser concretada como elemento de suporte e sustentação
do painel de fôrma e assegurar o seu cobrimento.
A matéria prima do SF é o polipropileno reciclado, cujas principais
características são: inércia química; resistência à tração e compressão, vida útil,
preço, disponibilidade para reciclagem, processo de transformação e parque
industrial instalado. O sistema é constituído de placas de fôrma, conectores, arruelas
e tampa furos.
O polipropileno (PP) é branco e opaco, sendo de baixo custo e densidade, de
elevada resistência química a solventes e grande versatilidade (BONELLI et al.,
2001), normalmente utilizado em aplicações como recipientes para embalagem,
sacaria, pisos tipo carpete, seringas de injeção descartáveis, peças automotivas
(Guerrica-Echevarria et al., 1998), carcaças de eletrodomésticos; brinquedos; tubos
para cargas de canetas esferográficas; bocal de pistolas para aplicação de
aerossóis; material hospitalar (MANO, 1985; MANO, 1996).
Blom et al. (1998) estudaram o efeito da adição de compatibilizantes em
blendas físicas PP/Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e PP/Polietileno de Baixa
Densidade (PEBD) pós consumidos. Esse estudo serviu de subsídio ao trabalho de
Strapasson (2004) que, em suma, embasou o desenvolvimento do SF.
A inércia química das peças embutidas [Gravata Incorporada (GI)] em relação
aos compostos do concreto armado é garantida pela natureza do polímero. Todo o
sistema (placas de fôrma, conectores e arruelas) foi dimensionado para as cargas
resultantes da pressão do concreto fresco, em conformidade com: Jansen; Gardner;
ACI; CEB e DIN.
A avaliação dos elementos do sistema foi feita a partir de ensaios de fluidez,
tração, compressão e envelhecimento acelerado.
A conclusão do estudo demonstrou benefícios ambientais positivos quanto
aos seguintes aspectos: energia; residuos; reuso e mão de obra.
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O princípio básico do sistema é a utilização da armadura da peça como
elemento de suporte e sustentação dos painéis de fôrma. O sistema consiste em:
conectores simples - GI; conectores duplos; placas de fôrma rígida; placas de fôrma
flexíveis; arruelas e tampa furos.
3.1.1 Conector Simples (GI) - Produzido em polipropileno copolímero reciclado,
funcionam como elementos de ligação e fixação da armadura de estribo da peça aos
módulos de fôrma, trabalhando sob esforço de tração. Com diâmetros que variam de
5.0 mm a 8.0 mm, unem-se à armadura da peça, garantem o seu perfeito
cobrimento, de 15 mm a 40 mm, e sua regularidade dimensional. Dessa maneira,
substituem os elementos de sustentação e enrijecimento dimensionados de fora
para dentro – gravatas e tirantes, ficando incorporados ao concreto. Têm, ainda, a
função de elemento de ligação entre as placas de fôrma o que permite o
desenvolvimento de painéis de qualquer dimensão, conforme Figuras 17 a 19.

Figura 17 - Conector simples (GI)

Fonte: Autor (2013)
Figura 18 - Conector acoplado a armadura e à placa de
fôrma do SF, definindo o cobrimento da
armadura

Fonte: Autor (2013)
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Figura 19 - Seção de uma viga, composta por: 1 – placa de fôrma do
SF; 2 – conector simples acoplado à placa – submetido a
esforço de tração provocado pelo peso do concreto fresco;
3 – armadura de estribo da viga; 4 – armadura longitudinal
da viga; 5 – cobrimento da armadura.

Fonte: Autor (2013)
No estado da técnica vigente, a definição do cobrimento das armaduras dos
elementos de concreto armado está prevista na norma brasileira NBR 6118/14 Concreto armado, projeto, dimensionamento e procedimentos, item 7.4.7.5 e 7.4.7.6
e resumido na tabela 7.2 da referida norma (correspondência entre classe de
agressividade ambiental e cobrimento nominal para Δc = 10 mm). Como a garantia
do recobrimento é sempre respeitada em virtude da pressão exercida pelo concreto
sobre a fôrma, admite-se considerar a condição de controle rigoroso e adotar o Δc =
5 mm. Na biografia citada e no estado da prática vigente a definição do cobrimento
das armaduras dos elementos de concreto armado é garantida por elementos
denominados espaçadores, produzidos em argamassa de cimento e areia, concreto
ou mesmo plásticos de engenharia, concebidas e dimensionadas para trabalhar a
compressão, não influenciando no posicionamento e contenção das fôrmas.
3.1.2 Conector Duplo - Produzido em polipropileno copolímero reciclado, destinamse à estruturação de fôrmas de vigas e paredes e independem da armadura da
peça. Atendem inicialmente à produção de vigas e paredes de largura 100 mm, 120
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mm e 140 mm. O cobrimento, neste caso, deve ser garantido pelo uso adicional de
conectores simples (GI) (Figura 20).
Figura 20 - Conector duplo para vigas e paredes de 100 mm, 120 mm e 140
mm de largura

Fonte: Autor (2013)
Cumpre salientar aqui a razão de se utilizar o PP copolimero - uma blenda como matéria prima dos conectores simples e duplos descritos anteriormente. A
configuração do sistema tem seu dimensionamento aferido a partir da seção crítica
do conector – simples e duplos. Estes elementos são os mais vulneráveis a ações
de tração e impacto. Além disso, a configuração do conector simples exige
flexibilidade do mesmo de modo a permitir o perfeito acoplamento à armadura da
peça a ser concretada – ação melhor atendida pelo PP copolímero.
Segundo Strapasson (2004), uma substituição parcial de PP por PEBD
máxima da ordem de 10% a 15% em peso não gera ônus à tensão de escoamento e
ao módulo elástico. Isso se reflete numa maior resistência ao impacto o que foi
constatado em seu trabalho e realçado por Tselius (1998). No tocante a ações de
tração, Strapasson (2004) conclui que o alongamento na ruptura teve seus valores
severamente alterados quando se compara o PP virgem e o reprocessado no sétimo
ciclo, com uma queda de 800% a 18%. Para contornar essa deficiência o SF foi
dimensionado concebendo-se um coeficiente de segurança incorporado de quatro,
distanciando-se portanto das condições de ruptura.
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3.1.3 Placa de fôrma - Concebida com furações e tampa furos, todos em
polipropileno homopolímero reciclado, de concepção modular: a) módulos fixos de
200 mm x 300 mm e 200 mm x 100 mm destinados à formação de painéis - Figura
21; b) módulos flexíveis de 200 mm x 100 mm destinados à modelagem de cantos
internos e externos - Figuras 22 a 24. Na conformação de cantos, utiliza-se uma
composição de placas rígidas e flexíveis de 200 x 100 mm. A placa flexível
encontrar-se-á sempre entre duas placas rígidas (Figura 22). Na Figura 23, a placa
central (flexível) tem um design em “V” na borda e um ligeiro brilho na linha central.
Isto decorre do alívio de massa da superfície da placa, deixando-a com 2,0 mm de
espessura. O polipropileno tem como característica permitir a conformação a frio até
a espessura de 2,00 mm, o que permite a modelagem de cantos internos e externos.
A placa flexível permite a modelagem de cantos com ângulos variando de zero a
180º - Figura 24.
As placas de fôrma valem-se da GI como elemento de ligação à armadura de
estribo da peça, de maneira ajustável e com flexibilidade. Podem ser cortadas,
furadas e soldadas na própria obra - Figura 25.
Figura 21 - Módulos de fôrma 200 mm x 300 mm

Fonte: Autor (2013)
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Figura 22 - Composição de placas de 200 mm x 100 mm para conformação
de cantos. Vista frontal

Fonte: Autor (2013)
Figura 23 - Composição de placas de 200 mm x 100 mm para conformação
de cantos - vista do verso

Fonte: Autor (2013)
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Figura 24 - Composição de placas de 200 mm x 100 mm para conformação de
cantos - vista da modelagem de canto interno e externo

Fonte: Autor (2013)
Figura 25 - (A) indicação de corte da placa do SF; (B) Módulo de placa
seccionado; (C) Seções de (B) unidas pela (GI) e (D) operação de
solda por cordão de PP

(C)

(D)

(A)

(B)

Fonte: Autor (2013)
3.1.4 Arruelas - Destinada a fazer a ligação dos módulos de fôrma ao conector, é
produzida em polipropileno homopolímero reciclado e garante a característica
monolítica do conjunto. Também propicia a fixação do tampa furo à fôrma (Figura 26).
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Figura 26 - Arruela do SF

Fonte: Autor (2013)
3.1.5 Tampa Furo – Tem a função de obturar furos não utilizados em determinada
operação de concretagem. É produzido em polipropileno homopolímero reciclado e é
fixado à fôrma pela arruela (Figura 27).
Figura 27 - Tampa furo do SF

Fonte: Autor (2013)
Quanto às cargas impostas ao SF, para cumprir as funções propostas, os
conectores e placas foram dimensionados para os esforços decorrentes da pressão
do concreto fresco, conforme os critérios estabelecidos por cinco organizações
normativas internacionais. Os limites preconizados e o número de conectores por
placa para atender às normas com uma altura de lançamento de concreto de 2,85 m
estão demonstrados no Quadro 6.
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Quadro 6 - Dimensionamento de conectores por placa, segundo normas
Pressão lateral na
Carga no conector (kgf)
Métodos
fôrma para alt h =
NÚMERO DE CONECTORES
de Cálculo
2,85 m
4
6
9
(kgf/cm2)
JANSEN
0,1037
15,6
10,4
6,9
GARDER
0,48
72,0
48,0
32,0
ACI
0,55
82,5
55,0
36,7
CEB
0,60
90,0
60,
40,0
DIN
0,88
132,0
88,0
58,7
Fonte: Autor (2013)
3.2 Características físicas da matéria prima do SF (PP)
3.2.1 Seção crítica do SF - O cálculo da seção crítica das peças que compõem o SF
foi definido segundo a tensão de escoamento e módulo de elasticidade do
polipropileno. Ensaios com sucessivos ciclos de extrusão demonstraram a
regularidade dessas características mecânicas, evidenciada na curva tensão x
deformação e demonstrada no Quadro 7. É possível observar a baixa variação para
o módulo elástico, (ɤ ≤ 10%), resultado corroborado pela análise do índice de
cristalinidade (STRAPASSON, 2004).

Quadro 7 - Influência dos ciclos de extrusão nas propriedades mecânicas do PP

0

Tensão de
escoamento
(Mpa)
30,4

Alongamento no
escoamento
(%)
10,3

1

31,4

9,8

1.767

2

31,6

9,5

1.805

3

31,1

9,5

1.791

4

32,4

9,4

1.853

5

31,5

9,2

1.749

6

31,3

9,3

1,718

7

29,6

9,5

1.625

Ciclos de
extrusão

Fonte: Strapasson (2004)

Módulo elástico
(Mpa)
1.718
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3.2.2 Reciclagem do PP x Propriedades Mecânicas do PP - Strapasson (2004)
evidencia que dentre os resultados apresentados para a reciclagem do polipropileno,
talvez o mais significativo foi a comprovação de que o mesmo pode ser utilizado sem
detrimento das suas propriedades mecânicas e de resistência térmica até pelo
menos 3 ciclos de extrusão - qualidade suficiente para competir com outros produtos
oriundos do PP virgem. Os resultados do índice de fluidez, índice de cristalinidade e
temperatura de fusão apontaram um início de degradação para os ciclos 4 e 7, que
está de acordo com a leve tendência de diminuição da tensão de escoamento e
módulo elástico para o polipropileno reprocessado. No SF, a incorporação de
coeficiente de segurança sublima essa variação, o que evidencia a possibilidade de
reprocessamento da matéria prima usada no referido sistema em até sete ciclos.

3.2.3 Ensaios de Caracterização quanto a Reciclagem de PP
3.2.3.1 - Índice de Cristalinidade
Segundo Strapasson (2004), o referido índice é a medida da análise de
difração de raios-X, frequentemente utilizada para a determinação de quantidades
relativas das fases cristalina e amorfa nos compostos poliméricos, de tamanho e
perfeição de cristais, de orientação, de ordem e de empacotamento.
Esse índice é expresso como fração mássica do componente cristalino. Na
verdade, um índice de amorticidade por DRX:

Onde: At é a área abaixo da linha da região
amorfa e Aa é a área remanescente abaixo dos
picos cristalinos.

3.2.3.2 - Análise Termogravimétrica (TGA)
O TGA é uma técnica de análise térmica que avalia a estabilidade térmica de
materiais por medida de porcentagem e velocidade de perda de massa do material
como uma função do tempo ou da temperatura, sendo muito utilizada na
caracterização de termoplásticos entre outros materiais. No trabalho de Strapasson
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(2004), a estabilidade térmica das amostras de PP submetidas a ciclos múltiplos de
extrusão foram avaliadas através de análise termogravimétrica sob atmosfera de
nitrogênio, de 20 a 600 ºC sob uma taxa de aquecimento de 20 ºC/min.
Strapasson (2004) também apresentou a influência da reciclagem sobre a
densidade do PP (Quadro 8), bem como os índices de fluidez, de cristalinidade e
temperatura de fusão médios do PP para os ciclos 0, 4, e 7 (Quadro 9).

Quadro 8 - Influência da reciclagem sobre a densidade do PP
Densidade (gcm3)
0,9017
0,8904
0,8888
0,8886
0,8852
0,8930
0,9020
0,8938

Ciclo
0
1
2
3
4
5
6
7

Desvio padrão
0,0114
0,0123
0,0016
0,0073
0,0072
0,0120
0,0097
0,0057

Fonte: Strapasson (2004)
Quadro 9 - MFI, índices de cristalinidade e temperatura de fusão médios do PP para
os ciclos 0, 4 e 7
Ciclos
0
4
7

MFI
9,9
11,6
12,1

IC%
62,3
63,1
63,5

Temperatura de Fusão (ºC)
167,1
166,2
165,9

Fonte: Strapasson (2004)
3.3 - Critérios de validação do dimensionamento
A garantia do dimensionamento pode ser comprovada pelo atendimento do
item 4 da norma NBR 15 696 (ABNT, 2009).
As cargas de dimensionamento das fôrmas levam em conta as pressões do
concreto fresco, majoradas em 10% para resistir à vibração do concreto, com base
na literatura técnica reconhecida (MOLITERNO, 1989; JUNIOR, CALIL et al., 1998) e
acrescenta ainda uma sobrecarga de trabalho de 2 kN/m²;
São atendidas as condições do Anexo D da NBR 15 696 (ABNT, 2009), quais
sejam: determinação do valor da pressão do concreto fluido; distribuição da pressão
do concreto fluido pela altura e fatores que influenciam a pressão do concreto fluido.
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O método de cálculo considera os valores resultantes de cinco critérios de
dimensionamento – Jansen, Gardiner, ACI, CEB e DIN e ratificado pela literatura
(MARANHÃO, 2000; PRÁVIA, 2008)
3.3.1 - Caracterização da matéria prima do SF
Os ensaios a seguir descritos foram executados pelo Instituto Falcão Bauer
da Qualidade (IFBQ) e compõem o relatório de avaliação técnica de desempenho
em conformidade com as normas NBR 15.575:2008 - Partes 2 e 4 e NBR 15
696:2009.
3.3.1.1 Índice de fluidez (IF) - Os testes de índice de fluidez seguiram a norma ASTM
D – 1238:01 (ASTM, 2013), peso 2.160 gramas e temperatura de ensaio de 230 ºC.
É uma maneira indireta de avaliar as propriedades reológicas do polímero, que é
relacionada à viscosidade do mesmo. Segundo Strapasson (2004) esta análise
possibilita a verificação de cisão de cadeias do polímero pela degradação decorrente
de altas temperaturas e/ou por ação mecânica. O equipamento utilizado foi o
plastômero DSM. Na prática a especificação da compra da matéria prima para uso
no SF deve determinar os limites para o referido índice.
Os resultados de ensaios de fluidez demonstrados no Quadro 10 indicam
nítida uniformidade do polímero, havendo diferença entre as peças feitas com
homopolímero e copolímero. O homopolímero mostrou-se adequado e é usado nas
placas e arruelas do sistema, onde as tensões de tração são muito menores que as
aplicadas em conectores, decorrentes naturalmente do volume superior de massa
de plástico envolvido. Já o copolímero é usado nos conectores simples GI e
conectores duplos.

Quadro 10 - Resultados de índice de fluidez em amostras de copolímero e
homopolímero
Índice de fluidez
Identificação dos conectores
(g/10min)
Diâmetro 8.0 mm, recob, 20 mm homopolímero
11,23
Diâmetro 6.3 mm, recobrimento 40 mm copolímero
6,84
Diâmetro 6.3 mm, recobrimento 20 mm copolímero
7,29
Diâmetro 6.3 mm, recobrimento 30 mm copolímero
7,77
Diâmetro 5.0 mm, recobrimento 15 mm copolímero
7,17
Diâmetro 5.0 mm, recobrimento 20 mm copolímero
7,67
Diâmetro 5.0 mm, recobrimento 30 mm copolímero
7,49
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Fonte: Autor (2008)
3.4 Qualidade e durabilidade do SF
3.4.1 Ensaios de tração em diversos ciclos de extrusão e para o SF

Strapasson (2004) executou ensaios de tração de zero até sete ciclos de
extrusão, em corpos de prova como os mostrados na Figura 28, e Gráficos de 6 e 7.
Também foram ensaiados tração a diferentes velocidades, diferentes temperaturas
e diferentes composições de blenda.

Figura 28 - Corpos de prova antes e após o ensaio de tração: (a) Corpo de
prova original utilizado para o ensaio de tração; (b) Corpo de prova após
deformação a 800% para ciclo zero; (c) Corpo de prova tracionado para o
ciclo quatro, e (d) para o ciclo sete

Fonte: Strapasson (2004)

O Gráfico 03 demonstra o comportamento do PP em ensaio de tração
uniaxial, para diferentes velocidades de carregamento.
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Gráfico 03 - Efeito da velocidade de ensaio na resposta do PP de tração uniaxial

Fonte: Costa et al., (2000) apud Strapasson (2004)
A temperatura é determinante no comportamento do polipropileno. O Gráfico
04 demonstra a influência da variação de temperatura no comportamento, de um
polipropileno homopolímero.

Gráfico 04 - Curvas típicas tensão-deformação para o PP (100%) em
diferentes temperaturas de injeção

Fonte: Strapasson (2004)
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Segundo Strapasson (2004), a adição de 25% em peso de polietileno de
baixa densidade - PEBD a um polipropileno provoca considerável variação na
relação tensão x deformação. Isso pode ser constatado no Gráfico 05. Ele concluiu,
contudo, que essa variação é da mesma ordem da variação de temperatura de 10 ºC
num ensaio de PP puro. O mesmo trabalho permitiu inferir que a adição de 10% a
15% de PEBD não gera ônus para a tensão de escoamento e módulo elástico.

Gráfico 05 - Curvas típicas tensão-deformação para a blenda PP/PEBD
(75/25) em diferentes temperaturas

Fonte: Strapasson (2004)

Como já descrito anteriormente, Strapasson (2004), concluiu ser viável o
processamento do polipropileno reciclado em até sete ciclos. Isto fica evidenciado na
análise dos Gráficos 06 e 07. Para o projeto do SF, coeficientes de segurança
embutidos asseguram essa afirmação.
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Gráfico 06 - Curvas típicas tensão-deformação para os ciclos 0, 4 e 7 de PP

Fonte: Strapasson (2004)
Gráfico 07 - Região inicial da curva tensão-deformação para os ciclos 0, 4 e 7 de
PP

Fonte: Strapasson (2004)
No SF, o elemento crítico do ponto de vista de resistência à tração é o
conector. Ele foi dimensionado a partir das características mecânicas do PP, que
devido ao seu desenho técnico, resultou numa seção circular de 6 mm de diâmetro.
Essa configuração projeta uma capacidade resistente do conector de 73 kgf.
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Incorporou-se um coeficiente de segurança de 5 no desenvolvimento do sistema
sendo razoável mensurar, em condição de obra, uma carga máxima de 15 kgf no
conector. Os ensaios de tração têm por objetivo aferir essa eficácia. Os testes foram
realizados em laboratório, seguindo as condições a seguir descritas: usada máquina
universal de ensaio Kratos, célula de carga de 5000 kgf e velocidade de ensaio de
50 mm/min, norma de referência ISO 527-2:96 (ISO, s/d). Os conectores foram
avaliados isoladamente, um a um, e cada modelo teve 5 amostras avaliadas. Numa
segunda avaliação, os conectores foram ensaiados em conjunto com as placas,
numa simulação de uma obra real. Para cada configuração de conectores por placa
foram feitos nove ensaios. Três ensaios foram realizados com conector
homopolímero na configuração de quatro conectores por placa.
Efetivamente o objetivo desse ensaio foi aferir a eficácia do projeto dos
conectores, situação crítica do sistema. A matéria prima dos mesmos é PP
copolímero, já indicado pelo ensaio de fluidez e ratificado por este ensaio. A
premissa de projeto é uma expectativa de 73 kgf de capacidade de resistência do
conector, para uma condição de carregamento máxima em obra de 15 kgf,
decorrente do concreto lançado a 2,85 metros de altura. Nessa condição, o
coeficiente de segurança é da ordem de 5. A análise dos Quadros 11 e 12
demonstra a eficácia do produto, porém com coeficientes de segurança da ordem de
4 e 3 respectivamente. A análise minuciosa dos dados nos permite concluir: a - no
processo de injeção do PP existe sempre uma deformação residual de retração.
Essa deformação, no caso dos conectores, é sempre acompanhada de uma
diminuição da seção crítica dos dois semicírculos projetados e, consequentemente,
de sua capacidade resistente; e b - no ensaio representado no Quadro 11, a
simulação da condição real de obra não foi plenamente atingida. Em obra, a
superfície da placa encontra-se em contato direto com o concreto (carga distribuída)
mantendo-se completamente rígida na região de ação do conector. No ensaio,
pequena deformação da superfície da placa aconteceu induzindo tensões de torção
no conector, reduzindo a sua eficiência. No ensaio conjunto (Quadro 12), a ruptura
sempre se deu no conector. Isso se explica pela superior massa de PP da superfície
da placa se comparada à seção crítica do conector. Este superávit de resistência da
placa qualifica o homopolímero como matéria prima para a produção de placas,
arruelas e tampa furos.
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Conclui-se que, ensaiados todos os modelos de conectores, sempre em
relação a sua condição crítica – a seção de conexão, é correto afirmar a capacidade
resistente do mesmo, atribuindo-se um coeficiente de segurança 4.
Ensaios de tração são representados nas Figuras 29 a 32.

Quadro 11 - Ensaios de tração de conectores isolados
Identificação dos conectores

Número de
amostras

Resistência média
à tração (kgf)

D 8,0 mm R 20,0 mm homopolimero

5

40,30

D 6,3 mm R 40,0 mm copolimero

5

59,10

D 6,3 mm R 20,0 mm copolimero

5

57,77

D 6,3 mm R 30,0 mm copolimero

5

57,00

D 5,0 mm R 15,0 mm copolimero

5

57,98

D 5,0 mm R 20, 0 mm copolimero

5

57,18

D 5,0 mm R 30,0 mm copolimero

5

61,36

Fonte: Autor (2008)

Quadro 12 - Ensaios de tração conjunto (conectores e placas)

Identificação dos
conectores
D 8.0 mm R 20,0 mm
homopolímero
D 8,0; 6,3 e 5,0 mm R
20,0 mm copolimero
D 8,0; 6,3 e 5,0 mm R
20,0 mm copolimero
D 8,0; 6,3 e 5,0 mm R
20,0 mm copolimero
D 8,0; 6,3 e 5,0 mm R
20,0 mm copolimero

Numero de
conectores
por placa

Número
de
amostras

Carga de
arrancamento
do conjunto
(kgf)

Resistência
unitária
média à
tração (kgf)

4

3

86,33

21,58

4

9

188,67

47,17

6

9

290

48,33

3

9

145,77

48,59

2

6

89,66

44,83

Fonte: Fonte: IFBQ. Avaliação Técnica de Desempenho da Gravata Incorporada Fôrmas para Estrutura de Concreto Armado (2009)

61

Figura 29 - Ensaio de tração com dois conectores acoplados à placa
de fôrma

Fonte: IFBQ. Avaliação Técnica de Desempenho da Gravata
Incorporada - Fôrmas para Estrutura em Concreto Armado (2009)
Legenda: A placa metálica perfurada simula a ação de carga
distribuída aplicada pelo concreto fresco à superfície da fôrma. O
concreto distribui-se sobre toda a superfície da fôrma, gerando tensões
de tração nos conectores.
Figura 30 - Ensaio de tração envolvendo três conectores acoplados à
placa de fôrma

Fonte: IFBQ. Avaliação Técnica de Desempenho da Gravata
Incorporada - Fôrmas para Estrutura em Concreto Armado (2009)
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Figura 31 - Ensaio de tração envolvendo
acoplados à placa de fôrma

quatro

conectores

Fonte: IFBQ. Avaliação Técnica de Desempenho da Gravata
Incorporada - Fôrmas para Estrutura em Concreto Armado (2009)

Figura 32 - Ruptura do conector em ensaio de tração

Fonte: IFBQ. Avaliação Técnica de Desempenho da Gravata
Incorporada - Fôrmas para Estrutura em Concreto Armado (2009)
Legenda: As rupturas nos ensaios de tração sempre se deram no
conector, decorrentes da menor seção de PP
3.4.2 Ensaios de compressão - Este ensaio, executado em equipamento Kratos
modelo EC e capacidade de 50 toneladas, segundo a norma de referência ASTM E-
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9, foi carregado sucessivamente a intervalos regulares de tempo, teve por objetivo
aferir a capacidade de carga das placas do sistema nas condições horizontal e
vertical.
Os ensaios de compressão em placas do SF, Quadro 13, resultaram em
capacidade de carga muito superior aos esforços previstos em norma, impostos pela
montagem das fôrmas, concretagem e desenforma. A discrepância entre os valores
para a posição vertical e horizontal decorre das condições de flambagem e do maior
enrijecimento na direção horizontal. Os ensaios de compressão são representados
pelas Figuras 33 e 34.

Quadro 13 - Ensaio de compressão nas placas do sistema
Elemento do
sistema
Placa 200 x 300
mm
Placa 200 x 300
mm
Fonte: Autor (2008)

Posição de
ensaio

Números de
ensaios

Carga média
(kgf)

Vertical

2

468

Horizontal

2

756

Figura 33 - Ensaio de compressão vertical da placa de fôrma do SF

Fonte: IFBQ. Avaliação Técnica de Desempenho da Gravata Incorporada
- Fôrmas para Estrutura em Concreto Armado (2009)
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Figura 34 - Ensaio de compressão horizontal da placa de fôrma do SF

Fonte: IFBQ. Avaliação Técnica de Desempenho da Gravata Incorporada Fôrmas para Estrutura em Concreto Armado (2009)

3.4.3 Ensaio de envelhecimento acelerado - Para a caracterização da durabilidade
da matéria prima (polipropileno reciclado) a avaliação das propriedades mecânicas
das placas de fôrma do SF foi aferida mediante retirada de corpos de prova das
mesmas, de regiões específicas, antes e depois do tratamento de envelhecimento
acelerado. No ensaio de envelhecimento acelerado seguiu-se a norma ASTM G 154
(ASTM, 2012) e foi usado como equipamento, câmara de radiação ultravioleta QUV,
marca q-panel, modelo QUV spray, nas seguintes condições: lâmpada fluorescente
UVA 340 mm; ciclo de oito horas de UV a 60 ºC e quatro horas de condensação a 50
ºC; irradiância de 0,63 w/m² e tempo de exposição de 600 horas (equivalente a três
anos em condições ambiente). Segundo Saron C, et al, 2000, o fator de aceleração
em relação ao envelhecimento natural, é da ordem 14 vezes em relação ao
envelhecimento natural. Os ensaios de tração seguiram a norma de referência ISO
527-2-96 ISO (s/d), tendo sido usado a máquina universal de ensaios kratos, célula
de carga 500 kgf e velocidade de ensaio de 5 mm/min.
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A avaliação visual dos elementos ensaiados mostrou alteração de cor, perda
de brilho, gizamento e fissuras, porém, mantiveram adequadas as propriedades
mecânicas das placas, conforme Quadro 14. O ensaio reproduz uma degradação
em condição ambiente da ordem de três anos. É correto, portanto, atribuir uma taxa
de reutilização do produto superior a 200 vezes.

Quadro 14 - Características mecânicas das placas antes e depois do ensaio de
envelhecimento acelerado
Identificação
Peça nova
Peça com envelhecimento

Corpo de prova

Resistência a tração (kgf)

2

20,50

4

20,88

Fonte: Autor (2008)
Considerando-se que ao final de sua vida útil as placas do SF podem retornar
ao início do ciclo do processo de extrusão, como matéria prima reciclável em até
sete ciclos, amparado na constatação dos (Quadros 7, 8 e 9) - características físicas
para até sete ciclos de extrusão projeta-se uma taxa de reutilização superior a 1400
vezes, ao longo de 21 anos. Essas características (número de utilizações e vida útil)
qualificam o SF como uma importante ferramenta de geração de crédito de carbono
e manutenção da floresta em pé.
Essas conclusões sobre envelhecimento acelerado são corroboradas por
Oliveira, J. M. e Ferrari, V. M, (2009) em seu artigo: Influência do teor de negro de
fumo nas propriedades mecânicas do polipropileno após envelhecimento. O SF
utiliza o negro de fumo na composição de sua matéria príma.
No referido artigo, as amostras foram expostas no Wheater-o-Meter por 1500
horas. Após, foram realizados ensaios de índice de fluidez, tração, flexão e impacto
e comparados com amostras sem negro de fumo.
O Gráfico 08 indica uma amostra mais estável já com 0,5% de negro de fumo.
O aumento da fluidez (amostra sem negro de fumo é uma indicação indireta
da diminuição da massa molar). Houve quebra das cadeias do polímero. As demais
amostras indicaram variações não significativas.
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Gráfico 08: Índice de fluidez antes e após o envelhecimento

Fonte: Oliveira, Jaminilton. M. e Ferrari, Vanessa. M, (2009)

Os resultados de resistência ao impacto izod são os mostrados no Gráfico 09.
Pode-se perceber que as perdas de resistência diminuem com o aumento percentual
do negro de fumo. A amostra com 0,5% de negro de fumo apresentou fratura dúctil.

Gráfico 09 Resistência ao Impacto Izod antes e após o envelhecimento

Fonte: Oliveira, Jaminilton. M. e Ferrari, Vanessa. M, (2009)
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Ensaios de tração foram realizados. As amostras com negro de fumo não
sofreram perdas significativas na resistência à tração. Percebe-se um aumento muito
pequeno em sua tensão devido ao material apresentar comportamento muito mais
rígido. Contudo houve alteração significativa no seu alongamento. Isso pode ser
visualizado no Gráfico 10.

Gráfico 10: Tensão versus deformação após o envelhecimento em amostras com
negro de fumo.

Fonte: Oliveira, Jaminilton. M. e Ferrari, Vanessa. M, (2009)

A resistência à flexão foi aumentada com relação às amostras sem
envelhecimento – tornaram-se mais rígidas. Para verificar essa rigidez das amostras,
calculou-se o módulo de elasticidade em flexão, onde os resultados são
apresentados no Gráfico 11. A análise do Gráfico 11 mostra um aumento do seu
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módulo devido ao aumento de sua rigidez, causados por alterações químicas. No
entanto, as alterações químicas não foram do tipo reticulação, pois o índice de
fluidez mostra uma diminuição da massa molar.

Gráfico 11: Tensão de flexão após o envelhecimento em amostras com negro de
fumo.

Fonte: Oliveira, Jaminilton. M. e Ferrari, Vanessa. M, (2009)

3.5 Critérios de validação operacional do sistema:
-

foi desenvolvido manual técnico em PDF e CD ROM com imagens e
filmes de montagem de peças específicas;

-

de acordo com o item 3.1 do anexo f da NBR 15 696 (ABNT, 2009), é
indicado um engenheiro responsável pelo SF e é aplicado um programa
de treinamento de equipes onde consta critérios de segurança, medicina
e saúde ocupacional;
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-

o manual de operação considera a inspeção de peças entregues que
garanta seu funcionamento e as cargas admissíveis, conforme o item
4.3.1 da norma NBR 15 696 (ABNT, 2008);

-

o dimensionamento do cimbramento para sustentação das fôrmas será
incluído no memorial descritivo, por obra, e terá como base os valores da
referida norma.

3.6 Avaliação técnica de desempenho – o SF foi submetido a avaliação técnica em
conformidade com a norma NBR 15.575, partes 2 e 4 (ABNT, 2008) e a norma NBR
15.696, em 27 de agosto de 2009, pelo IFBQ.
3.7 Certificação voluntária – o SF obteve a Certificação de Desempenho nº 2581/09
em conformidade com a norma NBR 15.575, partes 2 e 4 (ABNT, 2008) e a norma
NBR 15.696, em 27 de agosto de 2009, emitida pelo IFBQ.
3.8 Aplicação prática do SF em obra – o SF foi submetido a condições reais de
trabalho, onde se comprovou a eficácia quanto a resistência mecânica, deformação
lenta e resistência a intempéries.

A Figura 35 mostras: a) dois painéis de fôrma 1 destinados à moldagem de
uma parede de concreto armado. É possível visualizar os conectores duplos 2
instalados em um dos painéis de fôrma; b) dois painéis de fôrma 1 unidos e
espaçados pelo conector duplo 2, definidor da largura da parede de concreto
armado a ser concretada; e c) o modelo de parede de concreto armado produzido,
com a incorporação de instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas. O conector
duplo 2 é formado por dois conectores simples unidos pelo elemento de ligação 3.
Uma evolução do sistema fez surgir o conector duplo sem elementos de ligação,
destinado a produção de paredes e/ou vigas de larguras de 100 mm, 120 mm e 140
mm.
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Figura 35 - Sequência de montagem de placas de fôrma para a geração de
uma parede de concreto armado

Fonte: Autor (2013)

A figura 36 corresponde à demonstração da montagem de uma fôrma
destinada a produção de uma casa popular padrão 1.0 de 42,00 m², montada para
um curso de difusão da tecnologia do SF estruturado em parceria com o SENAI SE.
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Figura 36 - Casa popular moldada com o SF - Fôrma para casa popular

Fonte: Autor (2013)
As figuras 37 a 40 representam a sequência de aplicação do SF na produção
de uma casa popular no estado de Pernambuco. .
Figura 37 Casa popular moldada com o SF meia altura.

Fonte: Autor (2013)

lançamento do concreto a
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Figura 38 - Casa popular moldada com o SF - Perspectiva de casa popular
concretada, ainda com parte da fôrma

Fonte: Autor (2013)
Figura 39 - Casa popular moldada com o SF - Fachada da casa popular

Fonte: Autor (2013)
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Figura 40 - Casa popular moldadas com o SF - Vista interna da casa popular
concretada, com detalhe em concreto na janela

Fonte: Autor (2013)
As Figuras 41 e 42 referem-se ao uso das fôrmas do SF na produção de
cisternas de pequeno diâmetro. Essa condição exige a utilização das fôrmas
apoiadas no menor lado (o de 20 cm). Para diâmetros inferiores a 100 cm, exigese a utilização das fôrmas de 100 mm x 200 mm, apoiadas no menor lado.
Figura 41 - Cisterna circular moldada e concretada

Fonte: Autor (2013)
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Figura 42 - Cisterna desenformada

Fonte: Autor (2013)
O sistema de fôrmas SF permite a produção de pilares e vigas retas e
curvas de qualquer largura e altura, fazendo uso do conector simples. As Figuras
43 a 46 demonstram a viabilidade.
Figura 43 - Vigas retas

Fonte: Autor (2013)
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Figura 44 - Vigas retas e curvas

Fonte: Autor (2013)
Figura 45 - Viga curva de 0,40 x 1,15 m executada sem qualquer enrijecimento
externo

Fonte: Autor (2013)
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Figura 46 - Pilares e vigas em execução – estrutura para reservatório elevado

Fonte: Autor (2013)
Para a produção de vigas, argolamentos e paredes de largura padrão
de 100 mm, 120 mm e 140 mm, o sistema de fôrmas SF faz uso do conector
duplo. As figuras 47 a 51 demonstram essa aplicação,
Figura 47 -

Argolamento – obra de escola pública

Fonte: Autor (2013)
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Figura 48 -

Reservatórios - Locação de filtro e dafa com as próprias fôrmas
do SF

Fonte: Autor (2013)
Figura 49 - Reservatórios - Filtro e dafa

Fonte: Autor (2013)
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Figura 50 - Reservatórios - Piscina de formato irregular

Fonte: Autor (2013)
Figura 51 - Reservatórios – Paredes de piscina desenformada

Fonte: Autor (2013)
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A Figura 52 demonstra a facilidade com que é possível desenformar o
sistema de fôrmas SF. Duas técnicas podem ser utilizadas para a operação de
desenforme. São elas: a - com um martelo provocar impacto diretamente na
cabeça do conector. Essa operação provoca o rompimento do conector na sua
menor seção. Esta operação tem o inconveniente de espalhar pela obra as
arruelas do sistema o que invariavelmente conduz a um índice de perda das
mesmas; e b - remover as arruelas usando o alicate apropriado para tal
operação. Essa operação garante a coleta integral das arruelas. Em ambas as
técnicas a liberação das fôrmas se dá sem a geração de tensões no concreto.
Figura 52 - Desenforme

Fonte: Autor (2013)
- O caso de Centro de Produção
O SF foi testado na execução de um centro de produção de leite na cidade de
Nossa Senhora Aparecida Se - zona rural. Todo o projeto foi executado em paredes
monolíticas de concreto, incluindo-se também a execução de cisternas, fossas e
sumidouros. As Figuras 53 a 60 demonstram a obra. Executada com conectores
duplos.
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Figura 53 - Locação das paredes do galpão armazém com as próprias
fôrmas do SF

Fonte: Autor (2013)
Figura 54 - Vista da locação do laboratório, galpão, escritório e farmácia do
centro de produção de leite, fazendo uso das próprias fôrmas do
SF

Fonte: Autor (2013)
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Figura 55 - Posicionamento das paredes do pavimento superior (residência)

Fonte: Autor (2013)
Legenda: Detalhe para colocação de tubulação elétrica e indicação de posterior
travamento do esquadro das paredes por treliça metálica
Figura 56 - Vista da obra do centro de produção de leite ainda com fôrmas do
SF, no pavimento superior

Fonte: Autor (2013)
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Figura 57 - Vista da obra do centro de produção de leite já desenformada

Fonte: Autor (2013)
Figura 58 - Fôrma para execução de cisterna de 22 m³ do centro de produção
de leite

Fonte: Autor (2013)
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Figura 59 - Vista da área do galpão de alimentação de animais e duas
cisternas de 22.00 m³ cada uma

Fonte: Autor (2013)
Figura 60 - Vista interna dos ambientes de sala e cozinha da residência do
centro de produção de leite – fase de acabamento

Fonte: Autor (2013)
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4.0 CONCEPÇÃO, DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DO PROTÓTIPO

A concepção, desenvolvimento e validação do protótipo foram obtidos em
duas fases (1 e 2). Em cada uma das fases a base teórica foi formulada,
incluindo-se a concepção de protótipo e estimativa de cargas a que o protótipo
seria submetido. Uma simulação utilizando software de cálculo estrutural foi
executada previamente de modo ratificar exigências de norma e gerar elementos
para aferição em teste prático.
Na fase 1, a partir da experiência com o desenvolvimento do SF, foi
possível conceber o protótipo estruturado em treliças TR 08645 (designação
conforme NBR 14862). Com a hipótese de se valer do perímetro da laje como
elemento de suporte e sustentação do peso do concreto fresco da laje e viga,
uma configuração com design de ferrolho foi concebida e a bitola das chapas
envolvidas simplesmente arbitradas. A estruturação das treliças de modo a tornar
o painel eficiente para um vão de até 4,00 foi concebida à semelhança de obras
de arte – pontes estaiadas -. Assim bitolas de cabos de aço e acessórios foram
definidas a partir de manuais técnicos de fornecedores. Essa configuração foi
aprovada em simulação teórica por software de cálculo estrutural e não ratificada
nos testes práticos.
Na fase 2, a experiência da fase 1 permitiu inferir eficiência do elemento de
cabeceira do painel como também possibilitou visualizar uma nova configuração
para o protótipo. Essa nova configuração, avaliada de forma teórica e prática,
mostrou-se eficiente.
A visualização da metodologia é apresentada na Figura 61.
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Figura 61 - Delineamento da metodologia
Premissas

Normas e critérios
adotados

Concepção e desenvolvimento
do protótipo

Definição do Modelo
de protótipo - fase 1

Definição de cargas,
elementos
e acessórios - fase 1

Avaliação
teórica por
software

Avaliaçã
o
prática
do

*Sim

**Não

Definição do modelo de
protótipo - fase 2

Definição de cargas,
elementos
e acessórios - fase 2

Não

Sim

Aceitação
do modelo
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*sim – caracteriza que a avaliação teórica por software está em conformidade
com as normas técnicas. A mesma consideração vale para a condição de
avaliação prática.
**não – caracteriza que a avaliação teórica por software não está em
conformidade com as normas técnicas. A mesma consideração vale para a
condição de avaliação prática.
4.1 Análise da experiência piloto
O presente trabalho visa uma evolução do SF, de modo a produzir lajes e
fundos de viga de maneira eficaz, conforme relatado na introdução. Assim, a
concepção do protótipo começou a se configurar a partir das respostas às questões
que contribuíram para o insucesso na produção de lajes pelo SF. Essas questões
podem ser melhor interpretadas pela análise da Figura 62.
Figura 62 - Fôrma estruturada com treliças TR 08644 sobre escoramento
convencional

Fonte: Autor 2009
Análise e considerações sobre a experiência prática da proposição teórica
definida pelas Figuras 1 a 5 e análise da Figura 62:
-

a treliça era inadequada como elemento de estruturação? Não. O
problema estava na localização da treliça. Na Figura 62, a treliça foi
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colocada sob o painel de fôrma e deslocada para coincidir com a junta de
ligação das placas. Isso deu estabilidade ao painel, conforme resultado
prático;
-

a configuração da treliça permite a concepção de ajuste telescópico? Sim;

-

a vida útil da treliça pode ser aumentada por algum processo químico ou
físico que seja economicamente viável? Sim, pelo processo de
galvanização a quente;

-

estudando a linha de escoramento junto à cabeceira da treliça, justaposta
à viga de bordo, Figura 62, é possível tirar alguma conclusão? Sim. É
possível visualizar que, se concebido um elemento retrátil incorporado à
treliça de estruturação do painel, a carga dela oriunda pode ser
transmitida diretamente à viga de bordo, o que torna obsoleta a linha de
escoramento correspondente (escoras e travessões). Isso também é
válido para a cabeceira oposta;

-

estudando detalhadamente a Figura 62, especificamente em relação às
linhas de escoras intermediárias, é possível imaginar uma alternativa a
essa condição de escoramento? Sim. As escoras metálicas agem como
reação às cargas impostas pela operação de concretagem. Se for
possível gerar reação equivalente nos pontos considerados das escoras,
será possível substituir as escoras por esse outro elemento. Num primeiro
momento, foi possível visualizar o painel estruturado como uma
configuração de ponte estaiada.

A Figura 63, mostra a laje concretada fazendo uso das fôrmas da Figura 62.
Figura 63 - Laje executada conforme moldagen da Figura 62

Fonte: Autor (2009)
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Dessa maneira foi delineada a concepção inicial do protótipo.

4.2 Normas e critérios adotados
4.2.1 Normas
Na modelagem, foram consideradas as condições de carregamento,
características físicas dos materiais e normas vigentes.
Das normas utilizadas:
-

NBR 8800:2008 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de
aço e concreto de edifícios;

-

NBR 8681:2003 – Ações e segurança nas estruturas – Procedimentos;

-

NBR 6120:1980 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;

-

NBR 15696:2003 – Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto –
Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos.

4.2.2 Critérios adotados.
O critério adotado para aferição teórica e prática é a deflexão nos pontos de
apoio intermediário. Segundo a NBR 15696:2009, item 4.3.2, o dimensionamento de
elementos de um sistema de fôrmas deve ser realizado pelos estados limites de
utilização. Estes são estados que pela sua ocorrência, repetição ou duração,
provoquem efeitos incompatíveis com as condições de uso da estrutura, tais como:
deslocamentos excessivos, vibrações e deformações permanentes.
A condição para dimensionamento estabelecida na NBR 15696/2009 é:

U(total) ≤ U(limit)
U(total) é definida como a máxima flecha que ocorre no painel, calculada com
carga de peso próprio do concreto (0,12 x 2500 = 300 kgf/m²) e sobrecarga de 1,0
kN/m² (100 kgf/m²), sem aplicação do coeficiente de segurança.

U(limit) é a deformação limite, definida pela equação: U(limit) = 1 + L/500 e
expressa em mm.

A Figura 64 mostra o esquema de deformação aplicada em função da
distância entre apoios, sendo L a distância entre os apoios do painel considerado.
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Figura 64 - Esquema de deformação aplicada em função da distância entre os
apoios

Fonte: ABNT (2009)
Assim, a carga de 400 kgf/m² está relacionada a deformação limite dada pela
fórmula já descrita em função do vão considerado. A partir dela a análise das
deformações estará relacionada à segurança. Admitir-se-á deformações acima do
limite estabelecido na norma, desde que o elemento avaliado não entre em colapso.
Assim, no tocante à condição de colapso, considerou-se: peso próprio; sobrecarga
de 200 kgf/m² e coeficiente de segurança de 1,4 (majoração das cargas exigida pela
NBR 6118/2014).
Dessa maneira, a avaliação teórica e prática consideram carregamentos de
150 kgf/m²; 300 kgf/m²; 400 kgf/m² (exigência de norma quanto a deformações nos
apoios considerados); 550 kgf/m² e 700 kgf/m² (condição limite para avaliação
quanto ao colapso da estrutura).
Para a definição do peso próprio da estrutura foi considerado a espessura da
laje de 0,12 m.
No tocante a definição da deformação limite de acordo com a NBR
15696/2009 foi considerada 6,20 mm; 8,00 mm e 9,00 mm para os vãos máximos de
2,60 m; 3,50 m e 4,00 respectivamente.
Quanto à largura do painel, foi estabelecido 0,60 m que, na condição de obra,
permite a sua variação para mais até a largura de 0,70 m – ajustados de 10 mm em
10 mm.
No tocante a durabilidade da estrutura metálica a ser concebida, o critério
adotado foi o do tratamento químico por galvanização a quente. O Gráfico 12 ilustra
o tempo de vida esperado do revestimento de acordo com sua espessura e o
ambiente onde está inserido. A área hachurada representa as espessuras mínimas
requeridas encontradas na norma ASTM NBR 6323.
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Gráfico 12: Vida útil para estruturas de aço galvanizado

Fonte: AGA – American Galvanizers Association
4.3 Concepção e desenvolvimento do protótipo
O modelo apresentado nas Figuras 65 a 68 antecipa as premissas de
É possível observar na concepção do protótipo que o elemento escolhido para
a estruturação das placas do SF foi a treliça metálica.

Na análise do modelo é possível identificar:

a) painel de dimensões 0,60 m x 4,00 m;
b) acessórios (manilhas e esticadores), onde é possível inferir a estruturação
do painel por cabos de aço;
c) cabeceiras retrateis em aço;
d) treliças metálicas longitudinais e transversais.
e) padrão de vãos de apoios intermediários.
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Figura 65 - Protótipo em três dimensões

Fonte: Autor (2014)

Figura 66 - Perspectiva isométrica

Fonte: Autor (2014)
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Figura 67 - Cortes longitudinais

Fonte: Autor (2014)

Figura 68 - Detalhamento do elemento de conexão painel x apoio

Fonte: Autor (2014)
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4.3.1 Hipóteses para realização do protótipo
1) Estruturação das placas do SF com perfis metálicos de modo a configurar
painéis de comprimento até 4,00 m e que confiram:
- resistência a flexão do painel de modo a vencer vãos até 4,00 m;
- ajuste telescópico;
- peso compatível, tendo-se como referência o SF;
- preço compatível, ainda como referência o SF;
- disponibilidade comercial;
- durabilidade compatível com a vida útil das placas do SF, estimada
em três anos;
- trabalhabilidade - característica que permita interação com outros
elementos, produtos e/ou processos que lhe agreguem valor.
- largura do painel de 0,60 m a 0,70, compatível com ergonomia.
2) Desenvolvimento de elementos de ligação dos painéis aos suportes
externos (vigas/paredes/pilares), com característica retrátil;
3) Utilização dos equipamentos e acessórios no universo das obras de
pequenos vãos;
4) Configuração dos painéis estruturados, utilizando as treliças metálicas.
5) O sistema de transferência de cargas:
- realizado por estaiamento. Cabos de aço ou cinta de carga;
6) Condições de apoio intermediário:
- Vão ≤ 2,60 m - um apoio intermediário;
- 2,60 m< vão ≤ 3,50 m - dois apoios intermediários;
- 3,50 m < vão ≤ 4,00 m - três apoios intermediários.

A situação arbitrada limita o vão livre intermediário máximo a 1,20 m, como
constatado no Quadro 15.
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Quadro 15 - Orientação quanto a vãos livres entre linhas de escoramento (entre
escoras, guarda-se a mesma proporção)
Altura padronizada
das lajes
Treliças
STE 8

13 cm

14 cm

16 cm

18 cm

21 cm

24 cm

25 cm

30 cm

Vãos livres padronizados entre linhas de escoramento (m)
1,00

1,00

STE 12

1,20

STE 16

1,20
1,20

STE 20

1,20

STE 25

1,20
1,30

Fonte: Heidtmann Junior (2015)
8) Definição do software para análise teórica do projeto;

O software utilizado foi o Structural Analysis Program - STRAP 2013. Tratase de um programa de análise estrutural por elementos finitos, que dispõe de
avançados recursos para a elaboração de diversos tipos de modelos estruturais.
Descrição da concepção: a configuração da estruturação descrita visa a
utilização de vigas e/ou paredes do perímetro da construção como elemento de
suporte e sustentação dos painéis de fôrma de laje. Para a condição de fundo de
viga, o elemento de suporte é o pilar de cabeceira. Essa hipótese proporciona
redução considerável de escoras metálicas e/ou de madeira, destinadas ao
suporte da laje e fundos de viga - objetivo deste trabalho.
Para o SF é mais produtivo e, consequentemente, mais econômico a
produção do sistema reticulado em concreto armado - pilares, vigas e lajes -, de
maneira independente entre sí.
Quando da produção das vigas, é possível e indicado deixar-se a fôrma
lateral externa da viga como delineadora da espessura da laje incorporada à
mesma. Concluída a execução da laje, remove-se a fôrma da face externa da
viga. Isso pode ser visualizado na Figura 69.
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Figura 69 - Vista do perímetro de uma laje delimitado pelas vigas

Fonte: Autor (2004)
4.4 Definição das cargas envolvidas
Definição das cargas impostas aos painéis estruturados, para a espessura de
laje de 0,12 m, para vãos de x ≤ 2,60 m; 2,60 m < x ≤ 3,50 m e 3,50 m < x ≤ 4,00 m.
Essa definição será necessária à escolha e especificação de cabos de aço e
acessórios a serem incorporados ao projeto, com majoração definida em norma.
Vão: x ≤ 2,60 m e largura de 0,60 m
200,00 kgf/m2

Sobrecarga
Peso próprio do concreto:
0,12x 2.500 =

300,00 kgf/m2

Majoração de carga: 0,40 x 500 =

200,00 kgf/m2

Total

700,00 kgf/m2

CARGA TOTAL DO PAINEL

1.092.00 kgf
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Vão: 2,60 m ≤ x ≤ 3,50 m e largura de 0,60 m
Sobrecarga

200,00 kgf/m2

Peso próprio do concreto:
0,12x 0 2.500 =

300,00 kgf/m2

Majoração de carga: 0,40 x 500 =

200,00 kgf/m2

Total

700,00 kgf/m2

CARGA TOTAL DO PAINEL

1.470.00 kg

Vão:3,50 m ≤ x ≤ 4,00 m e largura de 0,60 m
Sobrecarga:

200,00 kgf/m2

Peso próprio do concreto:
0,12x 0 2.500 =

300,00 kgf/m2

Majoração de carga: 0,40 x 500 =

200,00 kgf/m2

Total

700,00 kgf/m2

CARGA TOTAL DO PAINEL

1.680,00 kgf

4.5 Definição de elementos e acessórios
4.5.1 Elemento de estruturação do painel - treliça metálica
A treliça, produzida industrialmente em larga escala, adapta-se facilmente a
variadas condições de carregamento e vãos, mediante perfis indicados conforme
Quadro 16.
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Quadro 16 - Opções de treliça metálica disponíveis no mercado
Diâmetros (mm)

TG 8 L

Designação
conforme
NBR14862
TR 08644

TG 8 M

TR 08645

0,821

8

6,0

4,2

5,0

TG 12 M

TR 12645

0,886

12

6,0

4,2

5,0

TG 12 R

TR 12646

1,016

12

6,0

4,2

6,0

TG 16 L

TR16745

1,032

16

7,0

4,2

5,0

TG 16 L

TR16746

1,168

16

7,0

4,2

6,0

TG 16 R

TR 20745

1,111

20

7,0

4,2

5,0

TG 20 R

TR 20756

1,446

20

7,0

5,0

6,0

TG 25 L

TR 25856

1,686

25

8,0

5,0

6,0

TG 25 R

TR 25857

1,855

25

8,0

5,0

7,0

Designação
Gerdau

Peso
(kg/m)

Altura
(cm)

Banzo
superior

Diagonal

Banzo
inferior

0,735

8

6,0

4,2

4,2

Fonte: Gerdau (2015a)
São características das treliças:
-

produzidas em aço CA 60;

-

sua constituição permite a interação com outros perfis metálicos mediante
processo simples e eficaz de solda elétrica;

-

a

sua durabilidade pode

ser aumentada

consideravelmente

por

tratamento químico, a custo viável - galvanização a quente;
-

a sua configuração adapta-se perfeitamente à largura da placa de fôrma
do SF, junto aos nós, o que facilita a sua junção, podendo, inclusive,
valer-se da capacidade resistente da mesma como contribuinte da
resistência do painel.

4.5.2 Elemento de cabeceira da treliça metálica - ferrolho
O conceito da cabeceira com design de ferrolho visa agregar valor ao painel
de fôrma de modo a conferir-lhe versatilidade, obtido pelo caráter retrátil do
elemento. O projeto de detalhamento do ferrolho permitirá a modelagem integrada
entre barras, por elementos finitos, de modo a ratificar e/ou retificar as chapas prédimensionadas.
O pré-dimensionamento do ferrolho é descrito a seguir (Figura 70):
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Figura 70 - Geometria do ferrolho

a

b
Fonte: Autor (2015)
Legenda: a - Barra chata de ¼ “ x 1 ¼ “ (elemento de interligação painel x apoio);
b - Barra chata nº 8 - suporte do ferrolho.

4.5.3 Acessórios
Peças e acessórios foram dimensionadas pelo autor, por catálogos do
fornecedor:
-

cabo de aço - definição do diâmetro;

-

esticador - definição da bitola;

-

manilha de conexão - definição da bitola;

-

grampo de fixação para cabos;

-

grampo de fixação para treliças - bitola de ¼” (função do aço do banzo
superior da treliça);

4.5.3.1 Dimensionamento de peças e acessórios
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O dimensionamento de todas as peças foi definido por manuais técnicos do
fornecedor (SIVA CABOS, 2014).
- Cabo de aço
Quadro 17 - Cabo de aço - definição do diâmetro
Vão do painel
(m)
2,60

Carga no painel
(kgf)
1.092

Número de cabos
(unid.)
3

Carga por cabo
(kgf)
364

3,50

1.470

6

245

4,00

1.680

9

187

Fonte: Silva Cabos (2014)
Foi especificado cabo de aço 3/16” (4,76 mm), com carga de ruptura de 1.359
kgf (coeficiente de segurança 3).
- Esticador
Quadro 18 - Esticador - definição da bitola
Vão do painel
(m)
2,60

Carga no painel
(kgf)
1.092

Número de esticadores
(unid.)
3

Carga por esticador
(kgf)
364

3,50

1.470

6

245

4,00

1.680

9

187

Fonte: Silva Cabos (2014)
Foi especificado esticador DIN 1480, bitola 5/16” (8,00 mm), com capacidade
de carga de 418,00 kg, já considerado um coeficiente de segurança de 5.
- Manilha
Quadro 19 - Manilha - definição da bitola
Vão do painel
(m)
2,60

Carga no painel
(kgf)
1.092

Número de manilhas
(unid.)
3

Carga por manilha
(kgf)
364

3,50

1.470

6

245

4,00

1.680

9

187

Fonte: Silva Cabos (2014)
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Foi especificado “manilha reta pesada, bitola 5/16”, (8,00 mm), com
capacidade de carga de 750 kgf, já considerado um coeficiente de segurança de 5.

- Grampo de fixação para cabos
É possível inferir que o grampo tem a sua definição em função do diâmetro do
cabo de aço. Assim, para todos os vãos, foi especificado “grampo do tipo pesado de
bitola de 3/16”, (4,76 mm), compatível com o diâmetro do cabo de aço já
especificado - três por união.
- Grampo de fixação para treliças
Como definido para o cabo de aço, será especificado “grampo do tipo pesado,
bitola de ¼”, compatível com o diâmetro do aço do banzo superior da treliça.
4.6 Definição dos elementos do protótipo para a avaliação por software
Na modelagem para o STRAP 2013 (FASE 1), será padronizada a utilização
dos seguintes elementos:
-

“cabo de aço 3/16” (4.76 mm) - carga de ruptura de 1359 kgf (coeficiente
de segurança 3);

-

“esticador bitola 5/16” - carga de trabalho de 418 kgf (coeficiente de
segurança 5);

-

“manilha reta pesada bitola 5/16” - capacidade de carga 750 kgf
(coeficiente de segurança 5);

-

“grampo pesado 3/16” (4.76 mm) - união dos cabos de aço;

-

grampo pesado ¼” (6.35 mm) - união das treliças TG8;

-

barra chata de ¼ “ x 1 ¼ “ (pré-dimensionamento do elemento de
interligação painel x apoio);

-

barra chata nº 8 - suporte do ferrolho Figura 70.

-

reforço nas treliças (pré-dimensionamento inicial para TG8 E TG16,
longitudinais e perpendiculares, respectivamente).

4.7 Avaliação teórica por software - STRAP 2013

101

A análise dimensional via software STRAP 2013 se limitou aos elementos que
compõem as treliças metálicas, cujo objetivo é analisar a capacidade resistente das
mesmas, para uso como elemento de estruturação de painéis de fôrma, na fase de
construção de lajes e fundos de viga de concreto armado.
MATERIAIS:
-

treliças metálicas produzidas em aço CA60

-

placas de fôrma do SF, produzidas em polipropileno homopolímero
reciclado, módulo elástico compreendido de 1,1 GPa.

-

chapas metálicas para conformação do ferrolho de cabeceira.

Da finalidade do protótipo para avaliação pelo software:
-

especificar cargas admissíveis dos equipamentos a serem utilizados;

-

definir com exatidão a posição de todos os elementos;

-

definir as cargas nos apoios;

-

ser detalhado com planta, cortes, vistas e fachadas.

Da modelagem pelo software STRAP 2013:
As considerações de modelagem pelo STRAP 2013 preveem a treliça
metálica como elemento estruturante do painel para vão de x ≤ 2,60 m; 2,60 m < x ≤
3,50 m e 3,50 m < x ≤ 4,00 m.
- Painel de 0,60 m x 2,60 m:
- Estruturação - três treliças TR 08645 longitudinais;
-

O comprimento da treliça foi arbitrado - 1,50 m de treliça que se
encaixa em 2,00 m de treliça de mesmo perfil;

- Estaiamento - três cabos de aço tencionados por esticadores;
- Apoio intermediário - uma treliça TR 16746.
- Carga do painel: 1.092,00 kgf (700 kgf/m2)
- Geometria: definida conforme Figuras 71 e 72.
Figura 71 - Geometria para painel com um apoio intermediário, vão 2,60 m

Fonte: Autor (2015)
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Figura 72 - Geometria para painel com um apoio intermediário, vão 2,60 m
(renderizado)

Fonte: Autor (2015)
- Painel de 0,60 m x 3,50 m:
- Estruturação - três treliças TR 08645 longitudinais;
-

O comprimento da treliça foi arbitrado – 2,00 m de treliça que se

encaixa em 2,00 m de treliça de mesmo perfil;
- Estaiamento - seis cabos de aço tencionados por esticadores;
- Apoio intermediário - duas treliça TR 16746.
- Carga do painel: 1.470,00 kgf (700 kgf/m2)
- Geometria: definida conforme Figuras 73 e 74.
Figura 73 - Geometria para painel com dois apoios intermediários, vão 3,50 m

Fonte: Autor (2015)
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Figura 74- Geometria para painel com dois apoios intermediários, vão 3,50 m
(renderizado)

Fonte: Autor (2015)
- Painel de 0,60 m x 4,00 m:
- Estruturação - três treliças TR 08645 longitudinais;
-

O comprimento da treliça foi arbitrado – 2,00 m de treliça que se

encaixa em 2,00 m de treliça de mesmo perfil;
- Estaiamento - nove cabos de aço tencionados por esticadores;
- Apoio intermediário - três treliças TR 16746
- Carga do painel: 1.680,00 kgf (700 kgf/m2)
- Geometria: definida conforme Figuras 75 e 76.

Figura 75 - Geometria para painel com três apoios intermediários, vão 4,00 m

Fonte: Autor (2015)
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Figura 76 - Geometria para painel com três apoios intermediários, vão 4,00 m
(renderizado)

Fonte: Autor (2015)
- Das considerações:
- A modelagem por STRAP 2013 visa aferir o conjunto formado pelas
treliças/cabeceiras retrateis e placas de fôrma do sistema;
- A nomenclatura a ser utilizada em relação à treliça é:
- Banzo superior - a treliça tem a seção de um “V”. Assim, o
banzo superior corresponde ao vértice dessa seção;
- Banzo inferior - corresponde ao extremo oposto ao vértice

e,

consequentemente, será composto de duas barras longitudinais
posicionadas nesses pontos.
- Do processamento da modelagem por STRAP 2013:
Foi processado os modelos concebidos para painéis e ferrolhos de modo a
obter uma avaliação quanto a eficiência da seção das peças consideradas.
Levaram-se em consideração as características físicas dos componentes e
condições de carregamento.
Os elementos considerados (treliças e ferrolho) tiveram as suas sessões
adaptadas aos resultados obtidos nos relatórios de processamento do STRAP 2013.
Objetivamente o software processou os dados de entrada de treliças e barras
chatas que compõem o elemento de ligação do painel ao suporte externo (dados
arbitrados), previamente modelados em forma de painéis como já descritos, de
modo a fornecer:
-

tipo adequado de treliça longitudinal e seu reforço;

-

tipo adequado de treliça perpendicular e seu reforço;
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-

tipo adequado de barra chata (retrátil) - especificação;

-

tipo adequado de barra chata (suporte do ferrolho) - especificação;

-

deformações nos pontos de apoio intermediário (flecha), para as cargas
de 150 kgf; 300 kgf; 400 kgf; 550 kgf e 700 kgf, consideradas nos ensaios
práticos.

4.8

Resultado da simulação com o software STRAP 2013
Das simulações efetuadas com o software STRAP 2013 foi possível tirar

algumas

conclusões

e

evoluir

nas

simulações

que

culminaram

nos

dimensionamentos para os três vãos considerados.
Numa primeira simulação, sem levar em conta a contribuição das placas de
fôrma do sistema, teve-se as primeiras considerações:
a) a treliça TG16 (treliça transversal de apoio) mostrou-se ineficiente. As
tensões induzidas pelos estais - cabos de aço -, estavam provocando
tensões acima dos limites aceitáveis nas diagonais das mesmas
(sinusoide),

em decorrência de sua elevada altura. A solução foi a

reavaliação com treliças TG12;
b) as treliças longitudinais de estruturação dos painéis de fôrma do SF
mostraram-se

ineficientes

em

decorrência

dos

efeitos

de

flexo-

compressão decorrente das tensões transmitidas pelos estais. O
problema agora aparecia nas barras longitudinais ditas “banzos
inferiores”. Para a solução do problema, uma reunião foi realizada e um
modelo do painel de fôrma em escala reduzida apresentado. Logo, a
solução surgiu com a decisão de utilização da contribuição das placas de
fôrma intimamente ligadas às treliças na resistência do conjunto.

- Definição das treliças longitudinais e transversais de estruturação
Após simulações, foram definidos os reforços de armadura longitudinal, nos
banzos inferior e superior, da treliça. Em todos os casos optou-se pela manutenção
do diâmetro comercial de 4.2 mm para a armadura da sinuzoide da treliça
considerada.
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-

Os três modelos propostos (2,60 m; 3,50 m e 4,00 m de vão) atendem às
condições mínimas de segurança e uso exigidas nas normas vigentes;
-

O modelo de 2,60 m resultou na seguinte configuração:
-

Três treliças TG8M longitudinais, com armaduras de 5.00 mm no
seu banzo inferior. O banzo superior manteve a armadura
comercial de 6.0 mm.

-

Uma treliça TG 12 transversal, com armaduras de 8.00 mm no
seu banzo inferior. O banzo superior manteve a armadura
comercial de 6.0 mm.

-

O modelo de 3,50 m resultou na seguinte configuração:
-

Três treliças TG12 longitudinais, com armaduras de 8.00 mm no
seu banzo inferior; O banzo superior manteve a armadura
comercial de 6.0 mm.

-

Duas treliças TG 12 transversais, com armaduras de 8.00 mm no
seu banzo inferior. O banzo superior manteve a armadura
comercial de 6.0 mm.

O modelo de 4,00 m resultou na seguinte configuração:
-

Três treliças TG12 longitudinais, com armaduras de 8.00 mm no
seu banzo inferior. Nestas, foi exigido um reforço localizado sob
as treliças longitudinais de apoio, que resultou num diâmetro de
8.00 mm, conforme Figura 77;

-

Três treliças TG 12 transversais, com armaduras de 8.00 mm no
seu banzo inferior. O banzo superior manteve a armadura
comercial de 6.0 mm.

A Figura 77 visa demonstrar o reforço no banzo superior da treliça TG12.

Figura 77 - Localização dos reforços longitudinais no banzo inferior da TG12

TG12 - APOIO 1

TG12 - APOIO 2

TG12 - APOIO 3

Onde:

Fonte: Autor (2014)

= Reforço, barras P-2.
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4.8.1 Definição das flechas – deslocamentos - (STRAP 2013)
O software STRAP considera outras normas além da NBR 15696. Assim,
torna-se necessário enfatizar pequena diferença a se apresentar nos Quadros 20, 21
e 22 em relação às deflexões (flechas) relativas ao carregamento de 400 kgf/m²,
referência da NBR 15696. Para a NBR 15696 a deflexão (flecha) para o referido
carregamento é de 6,20 mm, 8,00 mm e 9,00 mm, respectivamente para os vãos de
2,60 m, 3,50 m e 4,00 m. Como o protótipo utiliza esticadores e, portanto, admite
ajuste de tensões, entendeu-se como satisfatório a evolução para a avaliação
prática a partir dos dados gerados pelo STRAP, devendo, contudo, na avaliação
prática testar a correção da discrepância por ajuste nos esticadores.
O Quadro 20 demonstra os deslocamentos em mm, para o painel estruturado
de 2,60 m.
Quadro 20 - Deslocamentos em mm (flechas) - vão 2,60 m
DESLOCAMENTOS (FLECHAS) - Vão 2,60 m
Carregamento (kgf/m²)
150
300
400
550
700

Flecha (mm)
3,04
6,09
8,12
11,16
14,20

Fonte: Autor (2014)
O Quadro 21 demonstra os deslocamentos em mm, para o painel estruturado
de 3,50 m.
Quadro 21 - Deslocamentos em mm (flechas) - vão 3,50 m
DESLOCAMNENTOS (FLECHAS) - Vão 3,50 m
Carregamento (kgf/m²)
150
300
400
550
700
Fonte: Autor (2014)

Flecha (mm)
6,34
9,50
12,67
17,42
22,17
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O Quadro 22 demonstra os deslocamentos em mm, para o painel estruturado
de 4,00 m.
Quadro 22 - Deslocamentos em mm (flechas) - vão 4,00 m
DESLOCAMENTOS (FLECHAS) Vão - 4,00 m
Carregamento (kgf/m²)
150
300
400
550
700

Flecha (mm)
4,02
8,04
10,24
14,08
17,91

Fonte: Autor (2014)

4.8.2 Definição do elemento de cabeceira do painel estruturado
O objetivo da modelagem é analisar as tensões nas chapas do elemento de
cabeceira do painel estruturado (com design de ferrolho).
A tensão limite de referência é 1500 kgf/cm², conforme o método das tensões
admissíveis e a tensão atuante foi calculada segundo a teoria de Von Mises, que
gerou a especificação das mesmas.
A Figura 78 apresenta a configuração do ferrolho, composto de uma chapa
horizontal,

caracterizado

pela

propriedade

20

e

duas

chapas

verticais,

caracterizadas pela propriedade 21. Em ambas, a matéria prima é o aço. As
propriedades 20 e 21 correspondem respectivamente às espessuras de 8,00 mm e
4,00 mm.
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Figura 78 - Propriedades geométricas dos elementos do ferrolho

Fonte: Autor (2014)

- Tensões - Segundo Von Mises
As tensões mostradas na Figura 79 estão determinadas segundo a teoria de Von
Mises e as combinações de carregamentos, pelo American Institute of Steel
Construction Inc. (AISC), método das tensões admissíveis. As tensões que ultrapassam
o limite de 1500kgf/cm², ocorrem devido às concentrações de tensões que surgem no
modelo teórico proposto e, portanto, serão desprezadas, vez que, estas poderão se
redistribuir, sem que as chapas iniciem a plastificação da seção - valor este considerado
igual a 2500 kgf/cm².
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Figura 79 - Tensões em kgf/cm2 - Segundo Von Mises

Fonte: Autor (2014)
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O resultado ratificou os perfis do elemento de cabeceira:
-

Chapa do ferrolho: 11/4" x 5/16" ou 31,75 mm x 7,94 mm;

-

Chapa de suporte do ferrolho: 3/16" x 2" ou 4,76 mm x 50 mm.

O detalhamento das opções de simulação e resultados obtidos na fase 1
indicou a continuidade do trabalho por meio de procedimentos experimentais a
seguir descritos.
4.9 Avaliação experimental prática (FASE 1)
Com

base

no

referencial

teórico

apresentado

pelos

resultados

do

processamento da modelagem para os diferentes vãos de interesse, obtidos pelo
software STRAP 2013 (FASE 1), reproduziu-se a situação de projeto e, em
condições reais, procurou-se ratificar ou não as premissas apresentadas.
Os

ensaios

práticos,

de

superior

importância,

permitem

identificar

considerações de projeto que, eventualmente, comprometam o resultado esperado.
A análise das flechas - deformações nos pontos de apoio intermediários - será
o elemento considerado na aferição dos ensaios.
O software STRAP 2013 forneceu essas deformações pelas cargas já
descritas (150 kgf/m²; 300 kgf/m²; 400 kgf/m²; 550 kgf/m² e 700 kgf/m²). Esses dados
visam permitir traçar um gráfico “tensão x deformação” de modo a visualizar o
comportamento do painel estruturado.
Segundo a NBR 15696, item 4.3.2, o dimensionamento de elementos de um
sistema de fôrmas deve ser realizado pelos estados limites de utilização. Estes, são
estados que pela sua ocorrência, repetição ou duração, provoquem efeitos
incompatíveis com as condições de uso da estrutura, tais como: deslocamentos
excessivos, vibrações e deformações permanentes. Neste projeto, para os vãos de
2,60 m, 3,50 m e 4,00 admite-se deflexões (flechas) de 6,20 mm, 8,00 mm e 9,00
mm respectivamente, considerada a carga de 400 kgf/m².

Para cargas acima de 400 kgf/m² até 700 kgf/m² admite-se deformações
acima do valor limite, desde que o elemento avaliado não entre em colapso.
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- Da perspectiva dos protótipos para ensaio experimental
Foram montados painéis estruturados com os vãos de interesse, com os
elementos definidos pela modelagem teórica (STRAP 2013 - Fase 1).
O ensaio consiste no carregamento da estrutura, gradativamente, até
constantes já definidas, comparando-se as deformações ocorridas com as
deformações calculadas pelo software - STRAP 2013.
A opção adequada para essa simulação de carregamento, amplamente
aplicada em provas de carga, é a utilização da água. O reservatório com seção igual
ao do elemento a ser ensaiado simplifica o processo - a altura da lâmina d’água em
(m) corresponderá à carga distribuída (kgf/m²) aplicada.
Com o SF é possível moldar paredes que, em conjunto com o painel
estruturado (fundo), definem o reservatório de teste.
Assim, um elemento de referência foi incluído no processo de modo a que
fosse possível a definição da lamina d’agua adicionada ao reservatório a 15 cm, 30
cm, 40 cm, 55 cm e 70 cm, correspondentes às cargas que se pretende aplicar - 150
kgf/m², 300 kgf/m², 400 kgf/m², 550 kgf/m² e 700 kgf/m².
Para o acompanhamento das deformações, relógios comparadores foram
utilizados.
- Demonstração do modelo experimental
As Figuras 80 a 82 permitem visualizar os procedimentos operacionais de
ensaio.
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Figura 80 - Vista dos protótipos de ensaio para vãos de 2,60 m, 3, 50 m e
4,00 m, com reservatório de apoio ao fundo e relógios
comparadores

Fonte: Autor (2014)
Figura 81 -

Detalhe do relógio comparador com reservatório de apoio ao
fundo

Fonte: Autor (2014)
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Figura 82 - Ensaio em operação - leitura do relógio comparador

Fonte: Autor (2014)
4.9.1 Resultado dos ensaios práticos experimentais (FASE 1)
Vale ressaltar que a conclusão da avaliação teórica pelo software STRAP 2013
resultou em três soluções distintas para as três diferentes situações de vãos e apoios.
Porém, sendo a padronização uma meta a ser alcançada na difusão da
tecnologia, alguns ajustes foram implementados. São eles:
- padronização das treliças longitudinais pela condição de maior reforço,
para todos os vãos;
- padronização das treliças transversais pela condição de maior reforço, para
todos os vãos;
Cumpre salientar que, na referida avaliação, observou-se que para os vãos de
3,50 m e 4,00 m não foi seguida a premissa de vão livre máximo de 1,20 m na
modelagem. Inferiu-se assim que, na condição bi apoiada, a treliça TG12, com
armadura de 8.00 mm no seu banzo inferior, atende às exigências de norma, para
vão de até 1,70 m.
O ensaio para o vão de 2,60 m mostrou deslocamentos semelhantes aos
obtidos na avaliação teórica (software STRAP 2013), até o carregamento de 400
kgf/m². Não houve ruptura aumentando-se gradativamente a carga até a carga de
700 kgf/m².
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Os vãos de 3,50 m e 4,00 m não se comportaram como na avaliação teórica os deslocamentos mostraram-se elevados, mesmo com a consideração da
compensação das deformações inerentes ao cabo de aço, como demonstrado no
Quadro 23 e Figura 84.
As referências R1, R2 e R3, medidas em cm, indicadas na Figura 83
caracterizam os níveis comparadores sob cada apoio intermediário localizado entre
os apoios extremos A e B e permite avaliar as deflexões (flechas) em relação à
medida registrada em relação ao nível zero de carregamento. As medidas em mm
de “esperado” corresponde às deflexões calculadas pelo software STRAP. As
medidas em mm de “obtido” correspondem às deflexões medidas em relação ao
nível zero, levando-se em consideração a deformação do cabo de aço.

Figura 83: Posicionamento dos níveis de referência.

Fonte: Autor 2015
Quadro 23 - Avaliação de deslocamentos (vão 4,00 m, carregamento até 700
kgf/m²)
Nivel/Apoio
(m)
0,00
0,15
0,30
0,40
0,55
0,70

R1
24,00
22,80
21.5
20,7
19
16.2

Fonte: Autor (2014)

Esper/obtido
(mm)
4,02/-9,25
8,04/3,50
10,24/11,75
14,08/28,75
17,91/56,75

R2
102,2
100,8
99,0
97,7
95.6
91,0

Esper/obtido
(mm)
4,02/-7,50
8,04/10,50
10,24/23,75
14,08/44,75
17,91/66,7

R3
72,1
71,1
70,0
69,0
67,4
64

Esper/obtido
(mm)
4,02/-11,25
8,04/-0,5
10,24/9,75
14,08/59,50
17,91/59,75

116

Figura 84 - Deslocamento excessivo do painel para um carregamento de 700 kg/m²
(vão 4,00 m)

Fonte: Autor (2014)
As Figuras 85 a 91 representam as dificuldades encontradas na realização
dos ensaios práticos.
Foi observado um elevado número de acessórios, o que se mostrou
incompatível com a proposta de trabalho (Figura 84).
Figura 85 - Da concentração de elementos de estruturação

Fonte: Autor (2014)
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Devido à dificuldade de implementação de uma ferramenta de controle capaz
de garantir a tensão adequada a ser aplicada a cada cabo de aço, observou-se
deformações como as apresentadas nas Figuras 85 a 87.
Figura 86 - 1) banzo superior da treliça sofrendo ação de torção decorrente de
grande tensão no cabo de aço; 2) ao fundo, deformação excessiva
num ensaio de carregamento para o vão de 3,50 m, sob
carregamento de 550 kgf/m²

Fonte: Autor (2014)
Figura 87 - Soblevação do painel de fundo em decorrência da tensão nos cabos
de aço, estando o reservatório ainda sem carga

Fonte: Autor (2014)
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Figura 88 - Ilustração de torção do banzo inferior da treliça (ação da tensão no
cabo de aço)

Fonte: Autor (2014)

Substituição dos cabos de aço por cintas de carga:

A concentração de elementos na configuração com cabos de aço foi imposta.
Contudo, esperava-se na prática gerenciar adequadamente a arrumação dos
referidos cabos aplicando-se diferentes tamanhos de laço em cada cabo de aço a
ser instalado. O espaço disponível e ângulo de instalação não se mostraram
adequados.
Assim, substituíram-se os cabos de aço por cintas de carga. Após testes de
carregamento observaram-se deslocamentos na mesma ordem de grandeza –
Figuras 89 a 91.
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Figura 89 - Ilustração de ensaio de carregamento usando cinta/catraca
(vão de 4,00 e 400 kgf/m² de carga)

Fonte: Autor (2014)
Figura 90 - Ilustração do painel
configuração isostática

Fonte: Autor (2014)

com

cinta/catraca

numa

nova
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Figura 91 - Ensaio de carregamento com cinta/catraca (vão 4,00 m e 300
kgf/m² de carga) com a mesma configuração detalhada na Figura
94

Fonte: Autor (2014)
Resultados insatisfatórios conduziram a uma nova configuração do painel
estrutural. O conhecimento adquirido nessa experimentação gerou novas hipóteses.
4.10 Modelagem para reavaliação teórica (FASE 2)
Ciente de que a treliça se caracteriza pela transmissão de esforços de tração
e compressão entre os nós da mesma pelas diagonais (a sinusoide) até alcançar o
apoio extremo, um novo esquema estrutural foi visualizado e deve ser agora
avaliado, definido nas Figuras 92 e 93.
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Figura 92 - Esquema estrutural - perspectiva

Fonte: Autor (2015)
Figura 93 - Esquema estrutural - perspectiva do fundo

Fonte: Autor (2015)
4.10.1 Das hipóteses de estruturação do painel
A premissa agora leva em conta os ensaios práticos experimentais já
realizados. As armaduras longitudinais já foram definidas e foi simulada pelo STRAP
2013 de modo a aferir a sua eficiência.
-

o vão de 2,60 m guardou relação com a simulação teórica (STRAP 2013 fase 1). É possível inferir, portanto, que essa relação seja mantida para
um vão de 3,00 m;

122

-

a meta de 4,00 m de vão para este trabalho foi arbitrada. Esperava-se
alcança-la livre de escoramento. Na impossibilidade face às exigências da
NBR 15696 a avaliação focará o vão de 3,00 m livre de escoras. Uma vez
aprovado, a meta de 4,00 m será atingida com a redução de escoras
metálicas;

-

a altura da treliça foi mantida em 12 cm (H12);

-

a armadura da sinusoide foi mantida com diâmetro comercial para a
treliça H12, de 4,2 mm;

-

foi definida uma armadura dupla de 6.0 mm para o banzo superior das
trelilças longitudinais e transversais de estruturação do painel;

-

para o banzo inferior foi mantido a armadura de 8.0 mm para a
estruturação das treliças longitudinais e transversais;

-

em decorrência das deformações características do cabo de aço e
dificuldades de aferição da tensão aplicada nos mesmos, o estaiamento com
cabo de aço foi substituído pelo uso de barra de aço de 6.0 mm soldada
junto a cabeceira e ligada por manilha à treliça transversal de apoio;

-

para a ligação das treliças transversais de apoio foi utilizado o esticador
de bitola 5/16”.

As considerações são demonstradas na Figura 94.
Figura 94 - Geometria para vão de 3,00 m fase 2

c

b

Fonte: Autor (2015)

d

a
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Legenda: a) banzo superior composto de armadura dupla de 6.0 mm soldada
aos nós da treliça; b) banzo inferior composto de armadura 8.0 mm; c)
estaiamento por barra de aço de 6.0 mm soldada à cabeceira e ligada por
manilha à treliça transversal e d) esticador de bitola 5/16”
4.10.2

Composição do painel estruturado
O sistema com vão de 3,00 m mostrado na Figura 93 é composto por três

treliças longitudinais tipo TR 12646 (H = 12 cm) e duas treliças transversais tipo TR
12646 (H = 12 cm), conforme Figuras 91 e 92.
4.10.3

Avaliação teórica por software STRAP 2013 – fase 2
Os ensaios práticos da fase 1 ratificaram o dimensionamento dos elementos

de cabeceira. O referido elemento foi ensaiado repetidas vezes até a carga de 700
kgf/m² e não apresentou deformações. Uma nova avaliação teórica foi realizada de
modo a gerar informações para uma nova avaliação prática.
4.10.3.1 Resultado da avaliação teórica por software STRAP 2013 - fase 2
O resultado, demonstrado em deslocamentos (flechas), é apresentado no
Quadro 24.
Quadro 24 - Deslocamentos (flechas) para um vão de 3,00 m
DESLOCAMENTOS (FLECHAS) - VÃO 3,00 m
Carregamento (kgf/m²)
Flecha (mm)
150
2,85
300
5,45
400
7,19
500
8,93
Fonte: Autor (2015)

A avaliação teórica por software STRAP 2013 – fase 2, resultou satisfatória e
conduziu a uma nova avaliação prática – fase 2.
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4.11 Avaliação prática - fase 2
4.11.1

Avaliação prática livre - aferida com instrumentos de baixa precisão
Um ensaio prévio até o carregamento de 700 kgf/m² foi realizado antes do

ensaio instrumentalizado. Este ensaio é representado no Quadro 25. Para os valores
dos deslocamentos esperados, foi levado em consideração os deslocamentos para o
vão 3,50 m com cabos de aço da fase 1. O objetivo nesta avaliação é verificar a
desempenho do painel em relação às condições exigidas pela NBR 15696 e
principalmente se a estrutura não entra em colapso. Na fase 2 a simulação por
STRAP limitou-se ao carregamento de 500 kgf/m².

As referências R1 e R2 medidas em cm, indicadas na Figura 95, caracterizam
os níveis comparadores sob cada apoio intermediário localizado entre os apoios
extremos A e B e permite avaliar as deflexões (flechas) em relação à medida
registrada em relação ao nível zero de carregamento. As medidas em mm de
“esperado” corresponde às deflexões calculadas pelo software STRAP. As medidas
em mm de “obtido” corresponde às deflexões medidas em relação ao nível zero,
levando-se em consideração a deformação real ocorrida.

Figura 95: Posicionamento dos níveis de referência.

Fonte: Autor 2015

A coluna tempo corresponde ao tempo decorrido para o carregamento do
reservatório com a lâmina d’água correspondente.
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A coluna nível/apoio relaciona a lâmina d’água à carga distribuída em kgf/m²,
em estágios equivalentes de 150 kgf/m² a 700 kgf/m2.

Quadro 25 - Ensaio de carregamento com esticador, vão 3,00 m
Nivel/Apoio
(m)
0,00

110,0

0,15

110,00

4,02/0,00

30

4,02/0,00

28,25 min

0,30

109,5

8,04/5,0

29,5

8,04/5,00

18,27 min

0,40

108,5

10,24/15,0

28,5

10,24/15,0

13,89 min

0,55

107,5

14,08/25,0

27,5

14,08/25,0

18,32 min

0,70

106,5

17,91/35,0

26,5

17,91/35,0

R1

Esper/obtido
(mm)

R2

Esper/obtido
(mm)

30

Hora
09:00

14:00

Tempo
(min)
22.21 min

18,35 min

Fonte: Autor (2015)
As Figuras 96 a 101 demonstram visualmente os deslocamentos registrados
no quadro 25, para um vão de 3,00 m, por estágio de carregamento (0,00 kgf/m²;
150 kgf/m²; 300 kgf/m²; 400 kgf/m²; 550 kgf/m² e 700 kgf/m²), com a configuração do
protótipo para a fase 2, figuras 92 e 93.
Neste ensaio o nível de precisão foi da ordem de mm - foi instalada uma linha
de referência de nível e os deslocamentos medidos com fita métrica metálica.
Deste ensaio foi possível inferir:
-

a ferramenta de controle (o esticador) permite corrigir o deslocamento
superior ao esperado, adequando-se assim a exigência de norma;

-

a estrutura não entra em colapso mesmo com a carga máxima aplicada
de 700 kgf/m²;

-

o elemento de cabeceira não demonstrou qualquer deformação aparente;

-

o protótipo está apto para ser avaliado em novo ensaio, instrumentalizado
com elementos de precisão (relógios comparadores).
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Figura 96 - Vista lateral do ensaio só com esticadores, vão 3,00 m,
carregamento zero

Fonte: Autor (2015)

Figura 97 - Vista lateral do ensaio só com esticadores, vão 3,00 m,
carregamento de 150 kgf/m²

Fonte: Autor (2015)
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Figura 98 - Vista lateral do ensaio só com esticadores, vão 3,00 m,
carregamento de 300 kgf/m²

Fonte: Autor (2015)
Figura 99 - Vista lateral do ensaio só com esticadores, vão 3,00 m,
carregamento de 400 kgf/m²

Fonte: Autor (2015)
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Figura 100 - Vista lateral do ensaio só com esticadores, vão 3,00 m,
carregamento de 550 kgf/m²

Fonte: Autor (2015)
Figura 101 - Vista lateral do ensaio só com esticadores, vão 3,00 m,
carregamento de 700 kgf/m²

Fonte: Autor (2015)
Este ensaio qualificou o modelo a uma nova avaliação prática, aferida com
elementos de precisão (relógios comparadores). As deformações estavam próximas
da exigência da NBR 15696 em relação ao carregamento de 400 kgf/m² e o painel
foi testado até 700 kgf/m² demonstrando que não entra em colapso.
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A Figura 102 demonstra o nível máximo de água na simulação de
carregamento.
Figura 102 - Ilustração da lamina d’água de 70 cm em ensaio de painel
estruturado com esticadores no vão intermediário

Fonte: Autor (2015)
4.11.2

Ensaio prático instrumentalizado - fase 2
Em decorrência do ensaio anteriormente referido, realizados até um

carregamento 700 kgf/m², ter demonstrado eficiência quanto a condição de colapso
da

estrutura,

optou-se

pela

realização

do

ensaio

de

precisão

(ensaio

instrumentalizado), até o carregamento de 400 kgf/m², conforme demonstrado nas
Figuras 103 e 104.
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Figura 103 - Vista do elemento pronto para instalação dos relógios
comparadores e execução do ensaio instrumentalizado

Fonte: Autor (2015)

Figura 104 - Vista do ensaio instrumentalizado em operação

Fonte: Autor (2015)
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4.11.3 Resultado da avaliação prática - fase 2
A realização do ensaio instrumentalizado resultou no Quadro 26 e nos
Gráficos 13 e 14, o que permite concluir que o painel estruturado atende à norma
com restrição.
Quadro 26 - Ensaio de carregamento e descarregamento em intervalos de
0,00 kgf/m² a 400 kgf/m

Fonte: Autor (2015)

132

Gráfico 13 - Demonstração gráfica - ensaio de carregamento e descarregamento
em intervalos de 0,00 kgf/m² a 400 kgf/m²

0
0

50

100

150
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250
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-2

Deflexão (mm)

-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16

Carregamento (kgf/m2)
Deflexão D1 (mm)

Deflexão D2 (mm)

Fonte: Autor (2015)
Gráfico 14 - Demonstração gráfica - ensaio de carregamento e descarregamento no
intervalo de tempo considerado.

0
-2

9:36

10:48

12:00

13:12
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-4
-6
-8
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-14
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Fonte: Autor (2015)
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Um ensaio que simula as condições de controle de obra também foi realizado.
Uma referência de nível foi instalada definindo-se a condição de nivelamento antes
do carregamento. O objetivo desse ensaio foi o de caracterizar a deflexão máxima
obtida com um carregamento de 400 kgf/m² e, por ação de tensão de torção nos
esticadores reconduzir a deformação à exigida por norma, no caso, 7,0 mm para o
vão de três metros. Na condição real de obra, uma vez concluído o lançamento do
concreto, só age na estrutura o seu peso próprio. Assim, neste ensaio foi feito um
alívio de carga de 100 kgf/m² na estrutura e, novamente por ação de tensão de
torção nos esticadores, reconstituiu-se a estrutura à sua condição de nivelamento
original (sem efeito de carregamento). Esse ensaio é apresentado no Quadro 27 e
Figura 105.

Quadro 27: Ensaio de carregamento de 0,00 kgf/m² a 400,00 kgf/m², traduzida pela
altura da lâmina d’água introduzida no reservatório de ensaio. (1 cm equivale a 10
kgf/m²)

Carregamento
(cm)

Nível 1
(cm)

Deflexão 1
(mm)

Nível 2
(cm)

Deflexão 2
(mm)

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

15,00

9,50

5,00

9,60

4,00

30,00

9,10

8,00

9,10

8,00

40,00

8,70

13,00

8,80

12,00

40,00

9,30

7,00

9,30

7,00

30,00

9,70

3,00

9,70

3,00

30,00

10,00

0,00

10,00

0,00

Fonte: Autor (2015)
Legenda: recuperação do nivelamento por ação de tensão de torção nos
esticadores. Cumpre salientar que para o vão de 3,00 m para as condições de
dimensionamento para lajes de forro e piso, Quadro 04, página 41, a espessura da
laje resulta em 8,00 cm e a exigência da norma para essa condição, um
carregamento de referência de 300 kgf/m² . Para esse carregamento, a deflexão
obtida foi de 8,0 mm frente a mesma exigência de norma de 7,0 mm.
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Figura 105: Vista do ensaio de controle do nivelamento por referência de nível.

Fonte: Autor (2016)
Legenda: um nível de referência (linha de nylon esticada) é instalado lingando os
dois barrotes de madeira de modo a aferir o nivelamento.
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A análise dos resultados foi dividida em duas fases:
A primeira procura discutir as circunstâncias que levaram à conclusão da falta
de efetividade, definido pelos experimentos práticos a partir do resultado da
avaliação teórica (STRAP 2013 - FASE 1);
A segunda trata a evolução do projeto para a concepção posterior (final),
onde serão analisadas:

- as circunstâncias de projeto e da prática;
- as

condições

de

“restrição”

indicadas

no

resultado

do

ensaio

instrumentalizado;
- as relações do produto final com os critérios de produtividade, flexibilidade,
durabilidade, reaproveitamento e relação custo x benefícios.

5.1 Fase 1
A primeira concepção de projeto não logrou êxito no experimento prático face
as seguintes considerações:
a) a modelagem teórica para simulação via software STRAP 2013 visa tão
somente avaliar a condição estrutural das treliças metálicas. Os
elementos e acessórios necessários ao estaiamento foram definidos
através de análise de catálogos do fabricante, considerados os
coeficientes de segurança envolvidos. Assim, deformações nesses
acessórios não foram consideradas nos dados gerados pelo modelo, o
que resulta em diferença nos deslocamentos obtidos pela modelagem
teórica em relação aos dados obtidos na prática.
Na verdade, o elemento cabo de aço admite duas deformações: uma
acomodação estrutural – motivada pelo ajustamento dos arames nas pernas do
cabo e pela acomodação das pernas em relação à alma do mesmo -, e outra
elástica – relacionada às grandezas: carga aplicada; comprimento do cabo; módulo
de elasticidade e área metálica.
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A acomodação estrutural pode ser quase totalmente removida através do
esticamento prévio, em uma operação com carga maior do que a de trabalho do
cabo e inferior à carga correspondente ao limite elástico do mesmo. Ela varia de
0,50 % a 0,75% do comprimento do cabo de aço sob carga. Neste projeto, o produto
utilizado no ensaio não era pré-esticado.
A deformação elástica é diretamente proporcional à carga aplicada e ao
comprimento do cabo de aço, e inversamente proporcional ao seu módulo de
elasticidade e área metálica, onde E= 10.500 kgf/mm² (cabo de aço alma de aço
categoria 6x7).

Onde:

ΔL = deformação elástica
P = carga aplicada
L = comprimento do cabo
E = módulo de elasticidade
Am = área metálica

A área metálica de um cabo de aço é calculada através da seguinte fórmula:
A = F x d²
Onde: A = área metálica em mm²
F = fator de multiplicação dado por tabela
D = diâmetro nominal do cabo de aço

O fator F está definido no Quadro 28.
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Quadro 28 - Fator “F” de multiplicação para a definição da área metálica
Construção do cabo de aço ou cordoalha

Fator “F”

8X19 Deale, 8x25 Filler

0,359

DELTA FILLER/MinePAc

0,374

6x7

0,395

6x19 M

0,396

6x31/ 6x36/ 6x41 Warrington Seale, 6x4 Filler

0,410

6x19 Seale

0,416

6x25 Filler

0,418

18x7 Resistente à Rotação

0,426

Cordoalha 7 Fios

0,589

Cordoalha 37 Fios

0,595

Cordoalha 19 Fios

0,600

Fonte: CIMAF (2015)
Foram estimadas as deformações do cabo de aço e consideradas na
avaliação do resultado de carregamento. Conclusão: mitigar essa deformação não
viabilizou o projeto.
b) a modelagem teórica foi concebida com ligação rígida e íntima entre
placas e treliças, fazendo o painel desfrutar da capacidade de resistência
à compressão das placas do SF. Essa condição, embora desejável, é
difícil de obter na prática - o que justifica as diferenças de flechas
consideráveis entre a simulação e a prática;
c) o arranjo dos cabos de aço se mostrou ineficiente e não foi possível aferir
a condição ideal de tensão que pudesse ser padronizada na obra;
d) a utilização de cintas de carga não representou melhoria nas condições
de deformações por carregamento. Porém, a cinta, por propiciar uma
configuração de melhor visualização, permitiu propor uma nova
configuração para o painel estruturado, que foi avaliada e discutida na
fase 2.
O ensaio do elemento de cabeceira do painel estrutural (ferrolho) apresentou
resultado compatível com os dados obtidos na modelagem (STRAP 2013).
O elemento foi ensaiado repetidas vezes, em estágios de carregamento que
variaram de 150 a 700 kgf/m².
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Para o painel estruturado de dimensão de 0,60 m x 4,00 m resulta uma carga
total de 1680 kgf, divididas pelos seis elementos de suporte sem que houvesse
deformação visível.
Conclui-se:
-

para a evolução desta experiência, o elemento de cabeceira do painel
estruturado (ferrolho) com as especificações já definidas representa uma
hipótese válida a ser utilizada. Na discussão do resultado da fase 2, essa
hipótese será ratificada por elementos de precisão;

-

o cabo de aço/cinta carga deve ser substituído por outro material na
condição de estaiamento;

-

a configuração estrutural do painel deve ser mudada para viabilizar a
utilização de barra de aço de 6.0 mm como elemento de estaiamento;

-

a nova configuração estrutural utiliza a premissa de que na treliça, as
cargas nos nós são transferidas e equilibradas pela sinusoide, até o apoio
externo;

-

o estaiamento intermediário (nó da treliça) deve ser realizado por
esticadores. Estes, já testado e aprovado até a condição de carregamento
máximo de 700 kgf/m²;

-

o comprimento das treliças longitudinais deve ser redimensionado:
-

Por peça de cabeceira - 1,20 m de comprimento;

-

Por peça central - 2,00 m de comprimento.
Uma modelagem será produzida com as peças descritas acima e
simuladas pelo software STRAP 2013;

-

A especificação das treliças TG12 deve ser:
-

treliças longitudinais - três TG12 com ferros de diâmetro 8.0 mm no
banzo inferior e o banzo superior originalmente de 6 mm deve receber
o reforço de uma barra adicional de 6.0 mm soldada em todos os nós.
As barras de 6.0 mm adicionais devem ser soldadas por fora nas
peças de cabeceira e por dentro na peça intermediária.

-

treliças transversais - duas unidades TG12 com ferros de diâmetro 8.0
mm no banzo inferior. O banzo superior originalmente de 6 mm deve
receber reforço de uma barra adicional de 6.0 mm soldada em todos
os nós.
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5.2 Fase 2
A conclusão da fase 1 resume as circunstâncias de projeto e prática e sugere
as alterações, que são comentadas a seguir:
-

ao substituir o estaiamento de cabo de aço/cinta carga por barra de aço
6.0 mm e esticador de bitola 5/16”, implementou-se uma ferramenta de
controle no processo;

-

a nova configuração mostrou-se mais limpa, simples e de fácil montagem
e controle;

-

a condição de repetição em obra ficou evidente.

A condição de “aprovada com restrição” para a solução proposta decorre da
análise do quadro 26 - demonstrativo do ensaio realizado. Quando se compara essa
tabela com as deformações esperadas na modelagem por STRAP 2013 - FASE 2
(enquadradas nas diferentes normas), a restrição se evidencia. Qual seja: mitigar a
deformação, adequando-a às exigências de norma.
A análise e interpretação dos Gráficos 13 e 14 permitem inferir um
comportamento uniforme do painel estruturado, sob efeito de carregamento e
descarregamento.
Observa-se, contudo, que no descarregamento final, no intervalo de 3,00
kgf/m² até zero, a curva muda de direção. Essa mudança decorre de ação externa
de força de torção nos esticadores (provocando tensão nos mesmos), já evidenciada
no Quadro 26.
Trata-se da restrição a ser imposta ao painel. Qual seja: O manual do SF
deve prever o estabelecimento de referenciais de nível sob as treliças de apoio
como demonstrado na Figura 104 para que, logo após o término do lançamento do
concreto, uma tensão seja aplicada nos esticadores, por ação de torque, de modo
recuperar o seu nivelamento. Ainda no referido manual deverá constar a tensão
máxima de torque a ser aplicada nos esticadores quando da preparação para
disponibilização em obra. Essa tensão deverá sempre ser aferida por torquímetro.
-

Devido às características dos elementos constituinte do painel estruturado
do SF, o conceito de contra flecha não pode ser aplicado.

Cumprida

a

restrição

descrita

anteriormente

(restrição

de

natureza

operacional), a configuração ensaiada, vão de até 3,00 m e maiores de 2,40 m,
atende às exigências de norma e é apresentada na Figura 106.
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Figura 106 : Vista da configuração padrão ensaiada.

Fonte: Autor (2015)
5.2.1 Vão compreendido entre 3,00 m e 4,00 m e de dimensões inferiores a 2,40 m
Para o vão compreendido entre 3,00 m e 4,00 m, uma escora metálica
estruturada sob uma das treliças de apoio do painel faz a configuração retornar ao
vão máximo de 3,00 m. Cumpre, neste caso, impedir possível rotação do painel, o
que se consegue pelo estaiamento das cabeceiras do apoio considerado, à própria
escora metálica. Nessa situação, a redução do índice de escoras por m² para lajes é
da ordem de 60%, e está dentro dos limites de capacidade de carga da mesma. A
Figura 107 demonstra essa configuração.

Figura 107: Condição de restrição para vãos 3,00 ≤ X ≤ 4,00

Fonte: Autor (2015)
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Dimensões inferiores a 2,40 m são resolvidas com cabeceiras de apoio de 30
cm, isoladas ou em dupla, de acordo com o critério de classificação de volumes de
uma edificação, seção 11-A, tabela 11-A, do Decreto 32.329/1992 (SÃO PAULO,
1992). A referência ao Decreto 32.329/1992 é de ordem prática, de modo a abranger
todas as situações possíveis de vãos de obra.

Grupo A: admite, a configuração conforme Figura 108.

Figura 108 - Vista da configuração para a estruturação do painel de fôrmas
para a condição do Grupo A - Decreto 32.329/1992

Fonte: Autor (2014)
Legenda: Dimensões mínimas do Grupo A: área de 5,00 m 2; diâmetro mínimo de
2,00 m.
Grupo B: devido a restrições quanto ao diâmetro mínimo a ser inserido no
ambiente, admite a configuração da Figura 109.
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Figura 109 - Vista da configuração para a estruturação do painel de fôrmas para a
condição dos Grupo B - Decreto 32.329/1992

Fonte: Autor (2014)
Legenda: Condição de restrição - vão < 2,40 m. Dimensões mínimas do Grupos B:
área mínima - omissa; diâmetro mínimo de 1,50 m.
Grupo C: devido a restrições quanto ao diâmetro mínimo a ser inserido no
ambiente, admite a configuração da figura 110.
Figura 110: Vista da configuração para a estruturação do painel de fôrmas para a
condição dos Grupo C - Decreto 32.329/1992

Fonte: Autor (2015)
Legenda: Condição de restrição - vão < 2,40 m. Dimensões mínimas do Grupo C:
área mínima - omissa; diâmetro mínimo de 1,20 m.
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Grupos D: devido a restrições quanto ao diâmetro mínimo a ser inserido no
ambiente, admite a configuração da Figura 111.

Figura 111 - Vista da configuração para a estruturação do painel de fôrmas para a
condição do Grupo D - Decreto 32.329/1992

Fonte: Autor (2014)
Legenda: Condição de restrição - vão < 0,90 m. Dimensões mínimas do Grupo D:
área mínima ≤ 2,5 m2; diâmetro mínimo de 0,80 m.
O que foi descrito acima quanto ao painel de laje vale para a condição de
fundo de viga.
Foi projetada, calculada e ensaiada uma condição de laje de 12 cm de
espessura, largura de 60 cm e um vão de até 4,00 m. Essa condição de
carregamento é idêntica à condição de viga de 12 cm de espessura, 60 cm de altura
e um vão de até 4,00 m. Cumpre, portanto, desenvolver um dispositivo de
transferência dos esforços nos suportes laterais do painel de modo a que se
concentre o carregamento todo, junto ao suporte central do mesmo. Essa peça, de
bitola igual à maior bitola das barras chatas constituintes dos elementos de
cabeceira do painel estruturado (ferrolho) é concebida com design de cantoneira,
conforme Figura 112.
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Figura 112 - Vista superior e perspectiva da cantoneira concebida para transferência
dos esforços do bordo da cabeceira (A) para o centro da cantoneira (B)

Fonte: Autor (2014)
5.2.2 Tempo de aplicação da carga e seus efeitos
Os elementos de estruturação do painel são todos em aço e a superfície de
contato com o concreto é formada por módulos de fôrma produzidos em
polipropileno reciclado com características físicas já apresentadas. As deformações
no aço são imediatas e de conformação. Devido às características das cargas a
serem aplicadas ao sistema de fôrma serem consideradas de curta duração, não há
razão de se relacionar o efeito decorrente da deformação lenta.
Quanto ao polipropileno reciclado, as cargas resultantes nos módulos de
fôrma envolvidos na avaliação teórica já foram experimentadas na prática, em vigas
de grande dimensão, com resultados satisfatórios, tendo sido obedecidos os prazos
de desenforma estabelecidos em norma técnica.

5.3

Critérios técnicos evidenciados nos ensaios
a) Os painéis, viabilizados em dimensões ergonômicas (compatíveis com a
operacionalização realizada por dois operários), com eliminação ou
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redução substancial de escoramento, têm suas dimensões definidas pelo
ajuste por corte em placas, de pouca representatividade em relação ao
volume total;
b) A característica telescópica do elemento de estruturação (a treliça), e as
características do SF, de conexão rápida e que permite corte, facilita o
processo;
c) Ficou evidenciado, no caso de lajes, que o painel estruturado transfere a
carga diretamente para as paredes e/ou vigas do perímetro. No caso de
fundos de viga, o referido painel transfere a carga diretamente para o pilar
de cabeceira, fazendo uso de dispositivo de transferência de carga dos
suportes laterais para o centro da cabeceira do painel (Figura 112).
d) Ficou demonstrado a praticidade do elemento de cabeceira. Concebido
com característica retrátil, permite rápido acoplamento e desacoplamento;
e) Na especificação do produto, a utilização do polietileno de baixa
densidade, de 2 mm de espessura, será exigida para isolamento do
dispositivo retrátil, quanto ao contato com o concreto. Esse produto já é
utilizado com sucesso na produção de paredes de concreto armado com
o uso de fôrmas de alumínio (WENDLER FILHO, 2008).
f)

Demonstrou-se, no caso de obras verticais, que grande parte do
escoramento remanescente pode ser eliminado;

g) Evidenciou-se que, em qualquer obra, durante o prazo previsto para a
desenforma de lajes e fundos de viga, o vão sob estes elementos
estruturais fica disponível para o desenvolvimento de atividades
sequenciais de obra;
h) As Figuras 113 e 114 ratificam o aqui descrito.
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Figura 113 - Painel estruturado de 0,60 m x 4,00 m pronto para utilização em obra

Fonte: Autor (2015)
Legenda: Seu peso, inferior a 23 kgf, garante ergonomia nas atividades de
transporte e aplicação na obra

Figura 114 - Vista do elemento de conexão ao apoio externo (viga de bordo ou pilar)
- três elementos de conexão

Fonte: Autor (2015)
Legenda: O referido elemento pode ser recolhido, um a um, conferindo rápida
remoção do painel
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5.4 Critérios de ajuste de fôrmas ao vão considerado
Quanto à disponibilidade de dimensões, o sistema permite o ajuste
perfeito do painel estruturado até a fração de milímetro. Porém, com o propósito
de viabilizar um maior número de utilização das placas do SF, o autor entende
ser adequado o ajuste dos painéis a uma folga de 50 mm – nas duas direções.
Essa folga pode ser tomada por placas de dimensões de largura de 50 mm, 30
mm e 20 mm. O ajuste de zero a dez milímetros é transferido para a borda do
elemento a ser executado – laje ou viga. A opção por 50 mm deve-se ao fato de
que nessa dimensão o pé do operário nunca estará totalmente apoiado em uma
placa de ajuste, o que confere segurança (Figuras 115 e 116).

Figura 115 - Demonstração da modularidade do sistema e da simplicidade de
substituição de placas na direção longitudinal do painel

Fonte: Autor (2015)
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Figura 116 - Demonstração de que o ajuste pode ser feito nas duas direções, por
conexão da placa de ajuste (máxima de 50 mm de largura)

Fonte: Autor (2015)

5.5 Critérios de durabilidade e reaproveitamento
O sistema de fôrmas foi objeto de certificação voluntária pelo Instituto Falcão
Bauer de Qualidade. Consta na referida certificação uma vida útil de até 200
reutilizações. Os elementos metálicos concebidos para estruturação do painel,
tratados por processo de galvanização a quente, confere longevidade.

5.6 Critério de relação custo x benefícios
-

A redução e/ou eliminação de escoras metálicas reflete em custos e
produtividade;

-

A possibilidade de utilização de módulos de fôrma danificados como
matéria prima em novo ciclo, em até sete ciclos, potencializa o sistema
como gerador de benefício ambiental.
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5.7 Critério de utilização do painel estruturado
-

As paredes, vigas de bordo e pilares de cabeceira já devem ter atingido a
capacidade de suporte de carga necessária. A liberação dos referidos
elementos para funcionarem como elementos de suporte é incumbência
do responsável técnico pela execução da obra;

-

A aplicação de agente desmoldante deve ser feita antes da colocação da
armadura e de maneira a não prejudicar a superfície do concreto;

-

Cuidados na concretagem:
Antes da concretagem
- Definir o nivelamento dos painéis e instalar uma referência de nível sob
cada apoio intermediário do mesmo.
Durante a concretagem:
- Evitar o acúmulo de concreto para que as sobrecargas de projeto não
sejam ultrapassadas.
Após a concretagem:
- Aplicar torção nos esticadores de modo reconduzir o painel à condição
de

nivelamento

original

–

essa

operação

deverá

ser

feita

imediatamente após a concretagem.
- A utilização dos painéis estruturados de fôrmas deve respeitar a NR 18
e NBR 7678;
-

Cuidados a serem tomados na desenforma dos painéis estruturados de
fôrma:
- Os painéis devem ser removidos de acordo com o plano de
desenforma previamente estabelecido pelo responsável pela obra;
- As tensões no painel devem ser aliviadas inicialmente pelo alívio na
tensão nos esticadores junto aos apoios intermediários;
- A remoção dos painéis deve ser executada sempre por no mínimo dois
operários.
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5.8 Critério de segurança no dimensionamento e utilização do painel estruturado
-

O coeficiente de segurança embutido no dimensionamento do painel é ≥
2, conforme NBR 15696/2009. O protótipo ensaiado não demonstrou
possibilidade de ruptura.

-

A critério do responsável técnico, poderá ser previsto ancoragem do
painel estruturado ao elemento de suporte, de modo a resistir a esforços
do vento, conforme item 4.2 da NBR 15696.
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6 CONCLUSÃO
O presente estudo confirma a hipótese inicial da pesquisa, de que os
componentes desenvolvidos para fôrmas estruturadas em comprimentos de até
4,0 m e largura de 0,60 m a 0,70 m, propicia a eliminação de escoras metálicas e/ou
de madeira na atividade para vãos de até 3,0 m de comprimento respeitando o limite
de flecha imposta pela norma ABNT NBR 15696. A disposição construtiva mostrada
na Figura a seguir (repetição da Figura 106), permite, mediante instalação de
referência de nível, a condição de recomposição do nivelamento (eliminação da
deflexão) à condição de antes do lançamento do concreto.

No caso de vãos com comprimentos entre 3,00 m e 4,00 m, os componentes
reduzem 60% das escoras, como mostra a Figura a seguir (repetição da Figura 107).

O incremento de produtividade fica evidente na redução ou eliminação de
elementos e atividades que não agregam valor ao produto final (as escoras
metálicas e/ou de madeira) bem como na utilização da cabeceira retrátil, que
evidenciou uma rápida montagem e desmontagem do painel. O tratamento da
estruturação metálica por galvanização a quente propicia uma vida útil compatível
com a vida útil das placas de polipropileno
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ANEXOS
Anexo A - Certificado de Conformidade do Produto Gravata Incorporada Fôrmas para Estrutura em Concreto Armado

