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RESUMO

Dado o maior uso de painéis estruturais de concreto em edifícios habitacionais e
os altos custos com os quais a sociedade tem que arcar decorrentes da reposição de
estruturas, percebeu-se a necessidade de voltar a atenção às questões de durabilidade,
controle do projeto e da necessidade do constante monitoramento e de manutenção das
obras já existentes executadas com esse tipo de sistema construtivo. O conhecimento da
durabilidade do sistema para o projetista (bem como de seus componentes e interfaces)
e das especificações de manutenção para o usuário mostra-se relevante para auxiliar na
previsão do comportamento dos materiais em longo prazo e prevenir manifestações
patológicas precoces. Nesse caso, o projeto da obra tem um papel fundamental, uma vez
que é nesta etapa que se escolhem os materiais a serem empregados na construção e
planeja-se o desempenho que o mesmo terá, sendo de extrema importância o
conhecimento exaustivo do desempenho dos seus componentes e a correta forma de
orientar o usuário a fazer a manutenção posterior. Com isso, este trabalho busca analisar
o processo de produção e construção, assim como informações e especificações
técnicas de sistema de paredes estruturais pré-moldadas de concreto, e propor diretrizes
com recomendações de projeto visando atender aos requisitos de durabilidade e
manutenibilidade.
Palavras-chave: Durabilidade; Manutenibilidade; Painéis estruturais de concreto;
Pré- moldado; Projeto.

ABSTRACT

Durability and Maintainability of vertical walls consisting of a System of
precast structural concrete panels
Given the greater use of structural concrete panels in residential buildings and the
high costs resulting from the replacement of structures, there was a need to focus
attention on issues of durability, project control and the need for constant monitoring and
maintenance of works already implemented with this type of construction system.
Knowledge of the system's durability for the designer (as well as its components and
interfaces) and of maintenance specifications for the user is relevant to assist in predicting
the behavior of materials in the long term and prevent early pathological manifestations.
In this case, the construction project plays a key role, since it is in this stage that the
materials to be used in the construction are chosen and the performance that the panel
will have is planned, being extremely important extensive knowledge of the performance
of its components and the correct way to guide the user to carry out subsequent
maintenance. This way, this work seeks to analyze the production and construction
process, such as the information and technical specifications of the precatst concrete wall
system and to propose guidelines with design recommendations aiming to meet the
durability and maintainability requirements.
Keywords: Durability; Maintainability; Structural concrete panels; Projetct; Premolded.
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1 INTRODUÇÃO
Apesar da construção civil ainda ser considerada ao longo da sua história uma
indústria atrasada devido a diversos fatores, como “baixa produtividade, grande
desperdício de materiais, morosidade e baixo controle de qualidade” (EL DEBS, 2000),
tem-se verificado constantes avanços tecnológicos que traduzem a real necessidade dos
usuários e agentes do setor.
Em razão do déficit habitacional brasileiro e do estabelecimento do Programa
Minha Casa Minha Vida1, viu-se aumentar a necessidade de soluções para construção
de habitações de interesse social (HIS) que visam produtividade e qualidade, como por
exemplo, algumas soluções industrializadas focadas na pré-fabricação, como paredes de
concreto, steel frame, wood frame, paredes de concreto com fôrmas de PVC, entre
outras. Essas soluções têm surgido como alternativa à alvenaria, que se destaca ainda
como principal sistema construtivo adotado no país.
Em pesquisa realizada por uma universidade americana envolvendo dados de
fabricantes e de publicações internacionais, foram identificados 19 tipos de sistemas
estruturais em concreto pré-moldado (SPADETO,2011); entretanto, o que se percebe é
que os sistemas diferem entre si apenas com pequenas modificações, como uma forma
de caracterização do fabricante. A diferença normalmente consiste no tipo de concreto,
nas

dimensões

das

peças

e

na

disposição

das

instalações

na

estrutura

(ALBURQUEQUE; EL DEBS, 2005).
De acordo com El Debs (2000) e com a Associação Brasileira da Construção
Industrializada de Concreto (ABCIC), os tipos mais comuns de sistemas estruturais em
concreto pré-moldados utilizados são:
a) sistema com estruturas reticuladas, composto por pilares, vigas e lajes;

1

Programa criado pelo Governo Federal para financiamento habitacional de moradias
de interesse social em áreas urbanas em parceria com estados, municípios, empresas e
entidades sem fins lucrativo que oferece linha de crédito especial destinada à construção de
empreendimentos
habitacionais
populares
(CAIXA,
2019).
Disponível
em:
http://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/minha-casa-minha-vida/urbana/Paginas/default.aspx.
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b) sistema com estruturas laminares, que será denominado ao longo desta
dissertação como paredes estruturais e que consistem em componentes de
painéis portantes verticais.

As paredes com função estrutural colaboram com a estabilidade e integridade do
edifício. No caso dos painéis estruturais, inclusive, uma das premissas é a existência de
uniformidade na configuração estrutural das paredes, visando a distribuição uniforme das
cargas (STRABELLI, 2015).
Figura 1 - Construção com paredes estruturais

Fonte: FEBE (2009)

As paredes estruturais também podem ter a distribuição das cargas do edifício
de forma integral, ou seja, com todas as paredes (internas e externas) em concreto prémoldado suportando cargas; ou de periferia, quando apenas as paredes da fachada são
portantes, liberando o espaço interno para flexibilização de layout através do conceito de
planta livre (ABCIC, 1986). Vale lembrar que essas paredes estão também dentro da
classificação “racionalizados” e “industrializados”, que de acordo com Sabbatini e Franco
(2001) são sistemas construtivos que incorporam princípios de planejamento e controle,
tendo como objetivo eliminar desperdício, aumentar a produtividade, planejar o fluxo de
produção.
O estímulo à introdução de novas tecnologias não é uma tendência atual. Na
década de 1970, o banco Banco Nacional da Habitação (BNH) chegou a adotar diretrizes
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para o setor, passando a estimular a construção com elementos pré-moldados de
concreto (OLIVEIRA, 2002).
Contudo, com o crescimento do uso dos painéis surgiram problemas devidos à
qualidade dos materiais de construção e da mão de obra desqualificada, gerando uma
imagem negativa em relação à pré-fabricação (PARLAMENTARY OFFICE OF SCIENC,
2003). Muitas construções começaram a apresentar níveis de degradação superior aos
desejados, apresentando problemas relacionados à qualidade e à durabilidade
caracterizados pelo envelhecimento precoce devido, sobretudo, ao aparecimento de
manifestações patológicas.
Na Europa também ocorreram acidentes com alguns edifícios construídos com
grandes painéis pré-moldados. Esses acidentes provocaram, além de uma rejeição social
a esse tipo de edifício, uma profunda revisão do conceito de utilização dos processos
construtivos em elementos pré-moldados. Após esse período, grandes conjuntos
habitacionais foram demolidos, decisão justificada dentro de um quadro crítico,
especialmente de rejeição social e deterioração funcional (SALAS, 1988). Então, além da
preocupação com o problema da habitação urbana, enfrenta-se o problema da falta de
preservação dos edifícios.
Moreira (2009) verificou os principais problemas da produção e do controle de
qualidade na fabricação de estruturas pré-fabricadas e constatou o uso de desmoldante
impróprio, aparecimento de manchas, formação de bolhas causada pela má dosagem
do concreto, surgimento de falhas (“ninhos”) de concretagem oriundas de cura e secagem
inadequadas e esforços provenientes da variação volumétrica (temperatura, retração e
fluência), que é o fator principal da causa de fissuras, trincas e mesmo rupturas
localizadas em apoios, sendo que os pontos mais críticos das estruturas pré-moldadas
estão na execução das ligações entre as peças (CARVALHO, 2009). Todas essas
patologias foram diagnosticadas com uma origem comum: falhas de execução devido à
falta de capacitação dos trabalhadores e falhas de projeto.
Esses problemas vêm afetando não só a estética, como a segurança estrutural
e de uso das construções e, consequentemente, os custos globais das edificações. Esses
problemas se dividem em outros, como despesas com manutenção e aumento da
poluição relacionado com a construção e a demolição dos edifícios, conceitos que
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atualmente já são relacionados também com a ideia de sustentabilidade das construções
(PRIMO,2008).
Tais fatos têm chamado a atenção da comunidade da construção brasileira para
a necessidade do projeto para a durabilidade, do maior controle do projeto e execução
de novas edificações e, sobretudo, da necessidade do constante monitoramento e/ou
manutenção das construções existentes.
A consideração de fatores de manutenção, o planejamento da manutenção e da
maneira como operacionalizá-la são fatores determinantes para a conservação de
edificações, além de contribuir com a luta contra o déficit habitacional, buscando
empreendimentos de melhor qualidade, com maiores graus de manutenibilidade e
consequentemente tarifas condominiais e consumo de recursos reduzidos. Ainda mais
porque as famílias que habitam edifícios do tipo habitação de interesse social (HIS), em
geral, empregam seus recursos em despesas com fornecimento de água e luz,
transporte, alimentação, entre outras prioridades, deixando a manutenção comprometida
(SILVA, 2016).
Silva (2016), em sua dissertação sobre custos de manutenção em habitações de
interesse social, percebeu que a informalidade e o improviso predominam. Na maioria
das vezes a causa de um problema é indicada pelo morador ou profissional informal e
nem sempre é correta, resultando muitas vezes em acréscimo significativo para esses
moradores.
Porém, quando se fala em sistemas inovadores ou não convencionais em
habitações, como tratar a questão da manutenção, tendo em vista que grande parte da
mão de obra tradicional no Brasil não tem conhecimento relacionado à execução desses
sistemas?
Por conta disso e de outros fatores foram criadas normas e recomendações
técnicas, como é o caso do selo de excelência da ABCIC. O selo de excelência da ABCIC
tem como objetivo principal promover a imagem do setor de pré-fabricados de concreto
com base em padrões de tecnologia, qualidade e desempenho, adequados às
necessidades do mercado, garantindo seu crescimento ordenado, aliado a segurança
dos pré-fabricados de concreto. Dentre os critérios do selo está o atendimento às normas
técnicas de pré-fabricados e de matérias-primas (areia, aço, concreto etc.), registros
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regulamentares, segurança do trabalho, projetos, atendimento ao cliente, questões
ambientais e outros.
São adotadas para o Selo de Excelência ABCIC as Normas NBR ISO 9001
(Sistema de Gestão de Qualidade), NBR ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental),
OHSAS 18001 (Sistema de Segurança e Saúde Ocupacional), ABNT NBR 9062 Projeto
e Execução de Estruturas de Concreto Pré-Moldado, Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho (NR 04, NR 05 etc.) e Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ)
(ABCIC, 2015). Enquanto as normas prescritivas relacionadas ao sistema de painel
estrutural pré-moldado em concreto têm como base a ABNT NBR 9062:2017, que rege a
fabricação de componentes pré-moldados em concreto, a ABN NBR 16.475:2017,
específica para os painéis de concreto pré-moldado, e a ABNT NBR 6118:2014 fixam os
requisitos básicos exigíveis para projeto de estruturas de concreto. Além dessas, a
ABNT NBR 5674:2012 e a ABNT NBR 14.037:2011 regem as questões relacionadas à
manutenção.
Além do selo e das normas prescritivas, também há a Norma de Desempenho
ABNT NBR 15575:2013, que visa fomentar, guiar e orientar os projetos, obras e
manutenção, pautada no atendimento às exigências dos usuários. O requisito de
manutenibilidade, segundo o conceito desta norma, deve ser considerado desde as fases
preliminares de projeto.
A facilidade de manutenção e a transparência para os usuários com relação a
prazos e procedimentos de manutenção são de fundamental importância para a
qualidade e sustentabilidade dos edifícios ao longo do tempo. Com isso, destaca-se
também a importância do manual do usuário, no qual devem estar descritas as atividades
e a frequência das ações de manutenção necessárias para a garantia da expectativa de
vida da edificação.
No que diz respeito às responsabilidades relacionadas à manutenção da
edificação, de acordo com Ferraz Neto et al. (2003), as administradoras devem assumir
as responsabilidades do síndico e dar suporte técnico para a elaboração e implantação
do programa de manutenção preventiva.
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1.1 Justificativa
No Brasil, cada vez mais se tem observado a prática frequente de empregar
processos de produção industrializados a fim de obter maior qualidade final do produto
e a preços reduzidos. Porém, Oliveira (2002) observou, no início dos anos 2000, que a
utilização de elementos pré-moldados na construção civil, apesar de ter tido maior
importância econômica e tecnológica a partir da Segunda Guerra Mundial, ainda não
estava totalmente consolidada no Brasil, afirmação que continua válida para os dias de
hoje.
Segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas (FGV) de 2015, o pré-moldado no
país ainda é utilizado preferencialmente na construção de shopping centers (20,3% do
total produzido no país), no segmento industrial (19,6%), de infraestrutura (14,3%) e
centros de logística e distribuição (13,5%) devido à necessidade de grande velocidade
de execução e venda. Porém, verifica-se o incentivo gradativo ao uso do pré-moldado no
setor habitacional, impulsionado também pelo Sistema Nacional de Avaliações Técnicas
(SINAT) do PBQP-h, que tem como objetivo harmonizar requisitos, critérios e métodos
para avaliação técnica de produtos não convencionais no Brasil.
Em 2009, a implantação do programa nacional de habitação social Minha Casa,
Minha Vida (MCMV) no Brasil tinha como objetivo inicial contratar 1 milhão de unidades
habitacionais no biênio 2009-2010. Por sua magnitude, escala e quantidade de subsídios
o programa foi considerado um marco importante na reafirmação da habitação como uma
questão de importância nacional para a política e ação do governo.
Lonardoni (2013) realizou uma pesquisa com o apoio do Programa das Nações
Unidas para os Assentamentos Humanos (UNHabitat) onde concluiu que a experiência
do programa MCMV contribuiu com uma visão produtivista para conciliar uma lacuna de
longa data entre demanda e oferta habitacional, e lançou as bases para uma redução
contínua do déficit habitacional no Brasil. Na concepção da autora, o programa refletiu
positivamente na implementação e velocidade de execução do projeto, criando
mecanismos especiais para mobilizar a produção habitacional do setor privado e criando
projetos de acordo com o subsídio e financiamento para uma grande variedade de grupos
de renda.
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Entretanto, o combate ao déficit habitacional no país deve levar em conta
também o modo qualitativo e não apenas quantitativo, ou seja, os trabalhos precisam
considerar o atendimento à satisfação dos usuários finais. Para cumprir esse atendimento
é necessário que a habitação, além de conter um espaço confortável, seja segura e
salubre, afinal, a falta de qualidade acarreta, muitas vezes, a perda da habitabilidade e/ou
segurança da edificação e, consequentemente, a redução do seu período de vida útil.
Porém, o que se percebe, principalmente relacionado à habitação popular, é que
nos últimos 20 anos a qualidade dessas construções tem piorado, resultado de falhas de
projeto, execução ou falta de manutenção adequada (MUNICÍPIOS de São Paulo, ano
XI).
A opção por construções de menor custo, mas menos duráveis, está transferindo
o ônus desta escolha para as gerações futuras e para a sociedade. Pode-se dizer que
alguns usuários optam por essa escolha por pensar que futuramente terão mais
condições para arcar com as despesas de trocas e manutenção, porém falando de uma
edificação que deve ter uma vida maior que a do usuário, as despesas com reposição de
uma estrutura, por exemplo, acabam sendo muito altas e transferidas para a sociedade.
Mas não é de hoje que se comenta que a qualidade e eficiência das edificações
são resultados diretos das fases de concepção e do processo de projeto de edifícios.
Segundo Othman (2007), um projeto hábil, com decisões que incluem seleção de
materiais, formas de construção, orientação de edifícios e requisitos do usuário poderia
reduzir o montante de operações de manutenção. Mehta e Monteiro (2008) já citavam
que em países industrialmente desenvolvidos 40% do total de recursos da indústria de
construção estavam sendo destinados a intervenções de estruturas já existentes.
Segundo os autores, o crescimento dos custos envolvendo a reposição de estruturas e
os prejuízos econômicos e sociais causados por desabamentos estava forçando os
engenheiros a darem mais atenção às questões de durabilidade, do maior controle do
projeto e execução de novas edificações e, sobretudo, da necessidade do constante
monitoramento e/ou manutenção das obras já existentes.
Além disso, Silva (2018) apresenta uma pesquisa na qual 30% das falhas da
edificação são resultado da própria falta de manutenção; que apenas 5% dos moradores
se envolvem em atividades de manutenção e apenas 25% participam de rateios
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financeiros para possibilitar a manutenção. A vida útil de projeto mínima se configura
como o principal referencial para edificações habitacionais. Sem este balizamento, podese acabar por adotar qualquer técnica disponível e empregar qualquer produto
normalizado.
Por isso, as decisões e especificações originadas durante a etapa de projeto
(concepção, desenvolvimento e detalhamento) vão, em grande medida, determinar o
desempenho e a manutenibilidade de uma edificação, assim como a demanda do tipo de
manutenção necessária, da frequência e dos prazos de realização de procedimentos,
como dos custos em geral. Qualquer negligência em relação a esses aspectos torna o
desempenho das mesmas insatisfatório quanto à durabilidade, afetando diretamente a
vida útil requerida.
Sendo do conhecimento de todos que as construções estão sujeitas à
deterioração, é necessária maior conscientização, tanto dos construtores quanto dos
gestores públicos responsáveis pela aprovação de projetos sociais de incentivo à
construção de habitação popular, de que as edificações precisam contar com diretrizes
de manutenção constante e com atuação preventiva (aquela que antecede o problema)
a fim de atender às necessidades mínimas de segurança dos usuários. Portanto, a
previsão orçamentária e o planejamento de reserva de recursos direcionados à
realização de serviços de manutenção planejada devem ser considerados para viabilizar
o custeio de tais procedimentos por parte da população de baixa renda, para quem esses
programas são direcionados. Ainda mais se tratando de sistemas construtivos não
convencionais, cujo comportamento em uso (desempenho) ainda não é totalmente
conhecido, é maior a necessidade de acompanhamento e avaliação criteriosa dessas
edificações.
É nesse sentido que esta dissertação visa dar mais atenção e avaliar com mais
critério as questões relacionadas ao projeto de painéis estruturais pré-moldados em
concreto, com foco em durabilidade e manutenibilidade, para que os riscos de insucesso
desse tipo de sistema construtivo sejam minimizados.
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1.2 Objetivo
Esta pesquisa de mestrado tem como objetivo analisar o processo de produção
de sistema de paredes estruturais pré-moldadas de concreto (projeto, fabricação,
montagem e manutenção) montagem, visando ao atendimento dos requisitos de
durabilidade e manutenibilidade.

1.3 Limites da pesquisa
É objeto deste trabalho os painéis estruturais pré-moldados de concreto, tanto
externos quanto internos, portantes (com função estrutural), conectados por ligações com
juntas, com seção maciça, alveolares ou nervurados. Os painéis mistos, com núcleos de
diferentes materiais, como lajotas cerâmicas ou EPS não integram o escopo deste
trabalho. Além disso, o escopo abrangerá a aplicação desse tipo de sistema construtivo
para edifícios residenciais, não abordando possíveis diretrizes aplicadas à edifícios
comerciais, hospitalares, entre outros, apesar do sistema estudado também ser utilizado
em outros tipos de construção.
Será adotado o termo pré-moldado para abranger todos os componentes citados,
uma vez que o termo engloba também a participação dos pré-fabricados no estudo.
Como o objetivo desta dissertação é analisar o processo de fabricação,
montagem e informações e especificações técnicas que devem constar no projeto de
sistema de paredes estruturais pré-moldadas de concreto, visando ao atendimento dos
requisitos de durabilidade e manutenibilidade, diversos requisitos de desempenho, como
segurança estrutural, segurança no uso e operação, resistência ao fogo, impacto
ambiental, saúde e qualidade do ar, conforto tátil e antropodinâmico, desempenho
térmico e acústico não serão abordados. Entretanto, tais requisitos devem ser
considerados no projeto de sistema de paredes estruturais pré-moldados de concreto. É
importante observar que o não atendimento a quaisquer uns dos requisitos de
desempenho afetará a durabilidade da edificação. Mas, neste trabalho, a discussão
enfoca a perda de durabilidade relacionada à degradação do sistema de paredes e suas
partes devido às condições de uso e exposição, que afetam sua estabilidade e
integridade estrutural, por exemplo. Além disso, são definidas as necessidades de
intervenções, manutenções, mas não será abordado como recuperá-las.
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Esta dissertação também tratará das informações provenientes de projeto, do
ponto de vista de especificação, detalhes construtivos e informações sobre diretrizes de
manutenção. Informações como controles de execução, gerenciamento e cuidados
durante o uso devem ser considerados para o sistema em questão, mas não integram o
objeto de pesquisa.

1.4 Método de pesquisa
Como método de trabalho, propõe-se dividir a pesquisa em duas etapas:
levantamento

bibliográfico

manutenibilidade,

bem

sobre

como

questões

sobre

o

relacionadas

sistema

construtivo

à

durabilidade
a

ser

e

analisado;

desenvolvimento de dois estudos de caso de uma empresa produtora de painéis: no
primeiro será analisado um projeto de habitação que está em construção; um segundo
estudo de caso no qual serão realizadas visitas a um edifício residencial já em uso há
mais de dois anos.
Para o primeiro estudo de caso, foi considerada primeiro uma análise do projeto
de arquitetura e do projeto de produção (aquele que se destina à execução dos painéis
em fábrica) com maior rigor para a análise de questões de durabilidade e
manutenibilidade consideradas nessas fases. Após análise do projeto, foi realizada uma
visita à fábrica para observar a compreensão desse projeto pela equipe de montagem, a
execução dos painéis e o transporte até a obra. Por fim foram realizadas algumas visitas
às obras dessas casas para analisar questões de durabilidade e manutenibilidade que
pudessem refletir na construção posteriormente.
Para o segundo estudo de caso foi considerado um projeto multipavimentos,
também destinado à habitação popular, de outro fornecedor de painéis estruturais. O
edifício já estava ocupado e para a condução do estudo foram realizadas análise dos
projetos de arquitetura, inspeções técnicas e visuais no edifício, e entrevistas com
moradores, construtores e zeladoria. As inspeções visuais foram realizadas tanto na
fachada do edifício como em 15 unidades (correspondente a 40% do total de unidades)
e nos halls de todos os pavimentos.
Optou-se pelo método de questionários para as entrevistas, pois estes têm como
princípio ser um instrumento capaz de apresentar regularidades entre grupos de pessoas
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devido à

comparação das respostas feitas por um mesmo conjunto de perguntas,

portanto, um meio de se obter informações relacionadas aos comportamentos, ações e
níveis de satisfação dos usuários em relação ao edifício (REIS E LAY, 1994).

1.5 Estruturação do trabalho
Para cumprimento dos objetivos propostos, a dissertação será estruturada em
cinco capítulos, sendo o primeiro relativo à introdução, que contém uma breve
contextualização da construção com pré-moldados e da abordagem da construção de
habitação de interesse social no Brasil, a justificativa do tema, os objetivos e a
metodologia utilizada.
No capítulo 2 são apresentados, de forma mais conceitual e abrangente, os
requisitos de durabilidade e manutenibilidade geral, assim como definições importantes
como fatores de degradação, conceitos de vida útil e vida útil de projeto, tendo como base
as normas nacionais e internacionais.
O capítulo 3 discute como o sistema de requisitos de desempenho de
manutenibilidade e durabilidade é atribuído aos sistemas estruturais de painéis de
concreto estrutural. É feita a descrição técnica do sistema estudado, características,
tipos, indicadores funcionais que foram encontrados na literatura. Por fim é feita uma
análise em relação ao projeto arquitetônico, projeto de produção, projeto de montagem e
diretrizes para manutenção desse tipo de sistema.
No capítulo 4 são apresentados e analisados os estudos de caso.
O capítulo 5 discute os resultados dos indicadores coletados e faz uma análise
crítica compatibilizando o que foi levantado na visita com o que foi sistematizado para as
diretrizes de manutenção, de forma a complementar ao que foi elaborado no capitulo 3,
ou seja, correlacionado a pesquisa teórica com a visita em campo. Portanto, este capítulo
conterá as principais conclusões, limitações da pesquisa e aspectos a explorar em
pesquisas futuras.
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2 REQUISITOS GERAIS DE DURABILIDADE E MANUTENBILIDADE

2.1 Durabilidade
Durabilidade, segundo o dicionário Michaelis, é “a duração”, ou ainda a
“qualidade daquilo que é resistente, durável”. Este conceito está associado à longevidade
e à qualidade, convivendo-se com a ideia “mais durável = mais qualidade”.
A norma americana ASTM E632 apresenta uma definição para durabilidade
também mencionando que está associada com duração: “durabilidade é a capacidade de
manter um produto, componente, sistema ou construção em serviço durante um período
definido de tempo”. Já a ISO 13823:2008 acrescenta na definição de durabilidade o fator
tempo e manutenção de forma mais clara, como a
capacidade de uma estrutura ou de seus componentes de satisfazer, com
dada manutenção planejada, os requisitos de desempenho do projeto, por
um período específico de tempo, sob influência das ações ambientais, ou
como resultado do processo de envelhecimento natural.

Nas normas nacionais, a ABNT NBR 15575:2013 acrescenta que durabilidade é
um termo qualitativo para expressar a condição em que a edificação ou seus sistemas
mantém seu desempenho requerido durante a vida útil. A ABNT NBR 6118:2014 diz que
a durabilidade consiste na capacidade da estrutura de resistir às influências ambientais
previstas e definidas em conjunto pelo autor do projeto estrutural e o contratante no início
dos trabalhos de elaboração do projeto. Portanto, associa-se diretamente à vida útil e à
vida útil de projeto e refere-se às características dos materiais e/ou componentes, às
condições de exposição e às condições de utilização impostas durante a vida útil da
edificação.
A consciência da importância da durabilidade começou a surgir nos países
desenvolvidos nos anos 1960, sendo a França uma das pioneiras na criação de
programas para a avaliação de sistemas construtivos inovadores (BECKER, 2001).
Começou-se a detectar que problemas de degradação em grandes empreendimentos
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estavam afetando o bem-estar físico, econômico e psicológico das populações e
consequentemente a imagem das cidades (PRIMO, 2008). Segundo Medeiros et al.
(2011), no início das construções em concreto até a década de 1980 a avaliação da
durabilidade era subjetiva, pois predominava apenas o bom senso e a experiência do
profissional. Com os anos e os estudos feitos nessa área, passou a ser viável a avaliação
da vida útil expressa em número de anos e não mais em critérios apenas qualitativos de
adequação da estrutura a certo grau de exposição. Em 1992 o Japão apresentou um
documento com a preocupação de regular e demonstrar os conceitos fundamentais sobre
durabilidade, com a introdução de um regulamento que serviria de guia à previsão da
vida útil das construções e seus elementos, o Principal Guide for Service Life Planning of
Buildings. Esse documento, elaborado pela Ordem dos Arquitetos Japoneses, teve o
intuito de adaptar o projeto, construção e manutenção dos edifícios aos objetivos
planejados para eles em termos de durabilidade e funcionou como ponto de partida para
muitas das normas que abordam este tema (SANTOS, 2010).
No cenário internacional, organizações como o American Concrete Institute
(ACI), a Fédération Internationale du Béton (FIB), a (Reunion Internationale de
Laboratoires D’essais et Materiaux (RILEM) e a International Standard Organization
(ISO), entre outras, têm trabalhado há muito tempo para inserir novos conceitos de
durabilidade e aumento da vida útil na indústria da construção civil. Essas organizações
criaram documentos como o CEB-FIP Model Code, Model Code 2006 for Service Life
Design, ACI 201.1R-08, ACI 365.1R 00, a norma europeia EN-206, BSI, no Reino Unido,
com o Guide to Durability of Building and Building Elements, Products and Components,
o Canadá com Canada Standard S478 – Guideline on Durability of Buildings (CSA, 1995),
entre outras que têm contribuído para introduzir e consolidar novos conceitos em defesa
da durabilidade e do aumento da vida útil das estruturas de concreto (MEDEIROS et al.,
2011).
No Brasil, a introdução do conceito de durabilidade na norma de projeto do
concreto ocorreu com a publicação da ABNT NBR 6118:2001, que estabeleceu quatro
classes de agressividade ambiental e as exigências de projeto relativas a cada uma.
Posteriormente, com a revisão da ABNT NBR 12.655:2015, estas exigências foram
complementadas. Hoje, as diretrizes para durabilidade das estruturas pré-moldadas de
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concreto também são definidas pela ABNT NBR 9062:2017. Essas normas definem que
o requisito de vida útil de projeto dos sistemas de vedações verticais internas e externas
deve manter a capacidade funcional e as características estéticas, ambas compatíveis
com o envelhecimento natural dos materiais durante a vida útil de projeto.
Um dos fatores que fazia com que a durabilidade fosse negligenciada na fase de
elaboração dos projetos era porque se pensava que o concreto era eterno. Porém,
percebe-se que os reparos devidos à ineficiência da durabilidade das estruturas têm feito
com que projetistas e construtores mudem sua concepção.
As preocupações ambientais com que se confronta a sociedade recente fazem
com que seja urgente repensar a maneira como estamos construindo, tornando
imperativo tomar mais medidas de controle de durabilidade. Mesmo estruturas bem
projetadas e construídas estão sujeitas à ocorrência de deteriorações inesperadas,
porque a exposição dos materiais construtivos às intempéries contribuem para a
degradação prematura de tais materiais (SANTOS, 2010).
O estudo da durabilidade permite avaliar e prever a vida útil dos materiais,
componentes, sistemas e edifícios, assim como também definir estratégias de
manutenção e substituição dos elementos de construção, prever o impacto ambiental das
construções ao longo do tempo, estimar o custo da manutenção e substituição dos
edifícios ou das suas partes, estimar os custos e as metodologias requeridas para o
prolongamento da vida útil das construções e desenvolver ferramentas de análise e
diagnóstico por uma perspectiva de gestão (PRIMO, 2008). Alguns trabalhos vêm
demonstrando através de pesquisas a importância econômica da consideração da
durabilidade, conforme demonstra o quadro a seguir:
Quadro 1 - Gastos em países desenvolvidos com manutenção em 2004
País

Gastos com
construções

Gastos com
manutenção e reparo

Gastos totais com
construção

França

85,6 bilhões de Euros
(52%)

79,6 bilhões de Euros
(48%)

165,2 bilhões de Euros
(100%)

Alemanha

99,7 bilhões de Euros
(50%)

99,0 bilhões de Euros
(50%)

198,7 bilhões de Euros
(100%)

Itália

58,6 bilhões de Euros
(43%)

76,8 bilhões de Euros
(57%)

135,4 bilhões de Euros
(100%)
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Reino Unido

60,7 bilhões de Euros
(50%)

61,2 bilhões de Euros
(50%)

121,9 bilhões de Euros
(100%)

Fonte: Medeiros et al. (2011)

A ABNT NBR 5674:2012 comenta que é inviável sob o ponto de vista econômico
e inaceitável sob o ponto de vista ambiental considerar as edificações como produtos
descartáveis. A edificação tem que atender aos seus usuários durante muitos anos e
durante esse tempo deve apresentar condições adequadas ao uso, devendo resistir aos
agentes ambientais e de uso que alteram suas propriedades técnicas iniciais.
Nesse contexto, serão apresentados a seguir os conceitos gerais que envolvem
durabilidade, como fatores ambientais, obsolescência, vida útil (VU) e vida útil de projeto
(VUP). Entende-se também a importância de serem apresentados os conceitos sobre
vida útil de referência (VUR) e vida útil estimada (VUE), pois esse conhecimento pode
auxiliar no estabelecimento dos prazos críticos para intervenção e correção dos
problemas, permitindo estimar o impacto de decisões de projeto em atividades e custo
de manutenção e até na vida útil final da edificação

2.1.1 Avaliação
Segundo Nour (2003), para a avaliação da durabilidade das edificações é
necessário que se estabeleça um processo que contemple uma gama de “indicadores de
degradação”. Estes indicadores devem representar os aspectos mais relevantes da perda
de desempenho do produto edifício ao longo do tempo.
Essas avaliações podem ser feitas por:
a) inspeção visual: identificar o crescimento de microrganismos, aparência geral,
pulverulência,

fissuras,

separação

de

fibras,

descolamento,

escamamento,

empolamento, eflorescências, rupturas etc.;
b) verificação de mudanças mensuráveis de características físicas, como: cor,
espessura, reflectância, névoa, transparência, textura, resistência à abrasão, dureza,
facilidade de lavagem, absorção de água, permeabilidade ao vapor, dimensões,
propriedades térmicas, propriedades elétricas, deformação permanente, aderência etc.
No entanto, a durabilidade nunca foi contemplada objetivamente nas normas em
relação a requisitos de estética ou de conforto psicológico. Para essas exigências
humanas é necessário estabelecer novos requisitos e critérios de dimensionamento,
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estabelecidos a partir do conhecimento dos fenômenos e dos mecanismos de
envelhecimento, assim como de suas consequências (MEDEIROS, et al. 2011).
John e Sato (2006) também comentavam que, ao contrário do senso comum, a
durabilidade não deveria ser interpretada apenas como uma propriedade do material,
mas também o resultado da interação entre o material e o ambiente que o cerca. Até
hoje entende-se que o envelhecimento dos materiais é resultado das alterações das
propriedades mecânicas, físicas e químicas, em grande parte, devidas à agressividade
do ambiente em que se encontram. Um mesmo material, portanto, pode apresentar
funções “desempenho versus tempo” diferentes para diferentes condições de exposição.
Dessa forma, é necessário entender também as condições de utilização e do ambiente
em que o sistema construtivo está inserido.

2.1.2 Fatores ambientais
Em 1998, Brandão já comentava que o estudo da agressividade ambiental tinha
como objetivo conhecer o comportamento das estruturas e de seus materiais frente aos
ataques por agentes externos agressivos presentes no meio ambiente, para que
pudessem ser tomadas medidas preventivas de proteção e assim assegurar a
durabilidade das mesmas. Até hoje se tem conhecimento de que para que os processos
de deterioração se desenvolvam é necessário que haja interação entre os materiais e o
ambiente onde se encontram.
Segundo John e Sato (2006), os agentes (ou fatores) de degradação são
quaisquer tipos de ação do tempo que atuam sobre os componentes de uma construção
provocando alterações na propriedade de seus materiais e componentes, e que como
consequência acarretam em uma diminuição do seu desempenho.
Esses

agentes

de

degradação

podem

ser

eletromagnética, térmica, química ou biológica (Quadro 2).

de

natureza

mecânica,
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Quadro 2 - Natureza dos agentes de degradação
Natureza
Agentes mecânicos

Agentes
eletromagnéticos
Agentes térmicos

Agentes químicos

Agentes biológicos

Classe
Gravidade
Esforços e deformações impostas ou restringidas
Energia cinética
Vibrações e ruídos
Radiação
Eletricidade
Magnetismo
Níveis extremos ou variações muito rápidas de temperatura
Água e solventes
Agentes oxidantes
Agentes redutores
Ácidos
Bases
Sais
Quimicamente neutros
Vegetais e microrganismos
Animais
Fonte: ISO 15686-2 (2012)

As origens desses agentes de degradação são diversas. Segundo John e Sato
(2006) e a ISO 6241(1994), podemos citar:
a) o meio ambiente: clima, poluição, ventos, componentes do ar, radiação,
temperatura e água;
b) origem biológica: fungos, bactérias, roedores e vegetais;
c) decorrentes do uso da construção: desgaste por abrasão e impactos e
atividade de manutenção;
d) incompatibilidade química ou física entre materiais, como corrosão eletrolítica
ou reação álcali-agregado no concreto;
e) carregamento: deformação da estrutura, acúmulo de água e sujeira, fadiga e
cargas de uso.
Como pode ser visto, os agentes de degradação são conhecidos e difíceis de
serem detidos ou controlados, restando implantar ações para maior proteção dos
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componentes através do aumento da qualidade dos materiais usados, aumento do
controle tecnológico na produção destes, alterações e especificações em projeto mais
restritivas, acréscimo de substâncias de medida protetiva, como películas e aditivos, e
enfoque no correto uso e manutenção desses componentes.
Para John e Sato (2006), alterações no desempenho de um material podem ser
descritas através de indicadores, que são características mensuráveis que permitem o
acompanhamento do(s) efeito(s) dos processos de degradação no desempenho. Por
exemplo, quando a cor é uma característica relevante no desempenho, a variação da cor
pode ser utilizada como um indicador de degradação. Indicadores de degradação
comuns incluem variação de cor ou brilho, de propriedades mecânicas, alterações em
rugosidade, perda de massa etc. Para os autores, a compreensão dos mecanismos de
degradação ou patologias que atacam as estruturas é a base científica da durabilidade,
pois facilita a criação de modelos de degradação, orienta medidas para o aumento da
resistência dos materiais à degradação e auxilia no desenvolvimento de ensaios de
envelhecimento acelerado.
Atualmente, os estudos mais encontrados são referentes às manifestações
patológicas das estruturas de concreto armado, mas existem estudos de outras partes,
como revestimentos com argamassa, pinturas, revestimentos cerâmicos, instalações
hidráulicas etc. Os estudos dessas manifestações revelaram uma série de origens para
tais ocorrências, mas em vários deles fico clara a responsabilidade do projeto para
assegurar que tais manifestações não venham a ocorrer em idades precoces das
edificações (NOUR, 2003).
Tem crescido o interesse do meio acadêmico pelo estudo das patologias das
edificações. Apesar desta dissertação não entrar nessa questão, entende-se a
importância de mencioná-la. Por exemplo, os mecanismos preponderantes de
deterioração relativos ao concreto encontrado na norma de concreto ABNT NBR
6118:2014 e na ABNT NBR 12.655:2015 são, entre outros (Quadro 3):
a) lixiviação: por ação de águas puras, carbônicas agressivas ou ácidas que
dissolvem e carreiam os compostos hidratados da pasta de cimento;
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b) expansão por ação de água e solos que contenham ou estejam contaminados
com sulfatos de sódio ou magnésio, dando origem a reações expansivas e deletérias com
a pasta de cimento hidratado;
c) expansão por ação de reações entre os álcalis do cimento e certos agregados
reativos;
d) reações deletérias superficiais de certos agregados decorrentes de
transformações de produtos ferruginosos presentes na sua constituição mineralógica.

Quadro 3 - Principais mecanismos de deterioração do concreto armado
Agressividade do ambiente
Natureza do
Condições
processo
particulares

Carbonatação

UR 60% a 85%

Lixiviação

Atmosfera ácida,
águas puras

Retragem

Umedecimento e
secagem, ausência
de cura UR baixa
(<50%)
Partículas de
suspensão na
atmosfera urbana e
industrial
Temperaturas altas
(>20oC e <50oC) com
UR > 75%
Atmosfera marinha e
industrial
Esgoto e águas
servidas

Fuligem

Fungos e mofos

Concentração
salina, ClSulfatos

Alcali-agregado

Composição do
concreto umidade,
UR > 95%

Consequência sobre a estrutura
Alterações
Efeitos em longo prazo
inicias na
superfície do
concreto
Imperceptível
Redução do PH
corrosão de armaduras
fissuração superficial
Eflorescência,
Redução do PH
manchas
corrosão de armaduras
brancas
degradação superficial
Fissuras
Fissuração
corrosão de armaduras

Manchas
escuras

Redução do PH
corrosão de armaduras

Manchas
escuras e
esverdeadas
Imperceptível

Redução do PH
corrosão de armaduras
degradação superficial
Depassivação e corrosão de
armaduras
Expansão – fissuras
desagregação do concreto
corrosão de armaduras
Expansão – fissuras
desagregação do concreto
corrosão de armaduras

Fissuras

Fissuras, gel ao
redor do
agregado
graúdo

Fonte: Adaptado de Medeiros et al (2011)
Pode-se dizer também que, muitas vezes, um agente de degradação causa efeito
diverso, como é o caso da temperatura. Além da elevação da temperatura provocar um

38

aumento na taxa de degradação, ela também provoca variações dimensionais que
podem levar ao surgimento de tensões (BRANDÃO, 1998).
Essas ações podem resultar em efeitos de cargas muitas vezes não previstos no
projeto estrutural. Condições ambientais muito severas também podem deteriorar as
estruturas expostas, conduzindo ao colapso total ou parcial do elemento. Portanto, as
propriedades do ambiente devem ser claramente identificadas para fins de fixação de
medidas mínimas de proteção das estruturas ainda em fase de projeto.
A classificação da agressividade do meio ambiente às estruturas de concreto
armado e protendido pode ser avaliada, simplificadamente, segundo as condições de
exposição da estrutura ou de suas partes, conforme apresentado no texto das normas
ABNT NBR 6118:2014 e ABNT NBR 12655:2006 (Quadro 4).
Quadro 4 - Classes de agressividade ambiental
Classe de
agressividade

Agressividade

I

Fraca

II

Moderada

Classificação geral do tipo de
ambiente para efeito de
projeto
Rural
Submersa
Urbana (1) (2)

Risco de
deterioração da
estrutura
Insignificante
Pequeno

Marinha (1)
Grande
Industrial (1) (2)
IV
Muito forte
Industrial (1) (3)
Elevado
Respingos de maré
(1)
Pode-se admitir um microclima com uma classe e agressividade mais branda (um
nível acima) para ambientes internos secos (salas, dormitórios, banheiros, cozinhas
e áreas de serviço de apartamentos residenciais e conjuntos comerciais ou
ambientes com concreto revestido com argamassa e pintura).
(2)
Pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda (um nível acima) em
obras em regiões de clima seco, com umidade relativa do ar menor ou igual a 65%,
partes da estrutura protegidas de chuva em ambientes predominantemente secos,
ou regiões onde chove raramente.
(3)
Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia,
branqueamento em industrias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes e
indústrias químicas.
III

Forte

Fonte: ABNT NBR 6118:2014

Uma classificação mais rigorosa, baseado na concentração de determinadas
substâncias agressivas ao ambiente que envolve a estrutura ou suas partes, segundo
Medeiros et al (2011), pode também ser utilizada em casos especiais, recomendando-se
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os limites orientativos constantes da norma CETESB L 1.007, ou conforme valores
propostos pelo CEB/FIP Model Code(1990) apresentados no quadro 5:

Quadro 5 – Classificação da agressividade ambiental visando a durabilidade do
concreto
Classe de

pH

Agressividade

CO2

Amônia

Magnésia

Sulfato

Sólidos

agressivo

NH4+mg/L

Mg2+mg/L

SO42 –

dissolvidos

mg/L

mg/L

mg/L
I

> 6,0

< 20

< 100

< 150

< 400

>150

II

5,9 – 5,9

20 - 30

100 - 150

150 - 250

400 -

150 - 50

700
III

5,0 - 4,5

30 - 100

150 -250

250 -500

700 -

<50

1500
IV

> 4,5

> 100

> 250

500

>1500

<50

Fonte: HELENE (1997)

De acordo com Rebmann (2011), algumas normas internacionais já trazem o
conceito de classes de agressividade há um bom tempo. Dhir, Mccarthy e Newlands
(2004) analisaram a evolução das normas britânicas constatando que já em 1965 havia
a previsão de nove tipos de ambientes que se correlacionavam a diferentes resistências
do concreto e cobrimento.
Desde então, ao longo de 55 anos, variaram os tipos de classes de agressividade
considerados. Em 1978, o CEB-FIP Model Code classificou as condições ambientais em
suaves, moderadas e severas, correspondendo respectivamente, a ambientes leve,
moderada e altamente agressivos. Esta classificação serviu de orientação para a
estimativa dos riscos de durabilidade associados a uma dada estrutura em um
determinado ambiente. Posteriormente, em 1984, o Comité Européen de Normalisation
(CEN) propôs uma classificação mais abrangente e mais detalhada, agrupando as
condições ambientais em cinco classes de exposição: ambiente seco, ambiente úmido,
ambiente úmido sujeito a congelamento e sais de degelo, ambiente marinho e ambiente
quimicamente agressivo (BRANDÃO, 1995).
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Atualmente, a CEB-FIP Model Code e o Eurocode 2, os quais se baseiam no
esquema proposto pelo CEN de 1984, determinam que as condições ambientais podem
ser simplificadamente relacionadas nas classes de exposição dadas no Quadro 6. A
classificação das condições ambientais refere-se ao microclima (proximidade absoluta de
uma superfície do material) e ao macroclima (condições meteorológicas brutas). Em
outras palavras, as condições de microclima são referidas ao ambiente nas proximidades
do ponto considerado na superfície externa da estrutura ou do elemento estrutural, que
são o resultado do clima local mediado por decisões de projeto.
Quadro 6 - Classes de exposição referidas às condições ambientais
Classe de exposição
Ambiente seco
Ambiente úmido

Ambiente úmido sujeito a
congelamento e sais de degelo
Ambiente marinho

Ambiente quimicamente agressivo

Condições ambientais
Interior de edifícios de habitação ou
escritório
Interior de edifícios onde o ambiente tem
umidade alta, elementos externos, em
contato com solo ou água (não agressivos)
Elementos expostos a congelamento
Elementos parcialmente cobertos por água
do mas ou arrebentação, zona costeira com
e sem congelamento
Elementos em contato com solo, líquido,
gás, atmosfera industrial agressiva

Fonte: CEB-FIP Model Code (1990)

Um exemplo dado por John e Sato (2006) que demonstra a influência do
microclima, determinado por decisões de projeto, é o efeito da introdução de beirais que
protegem as paredes da chuva e, mantendo-as secas aos ataques por fungos. Assim, o
projeto pode contribuir com a durabilidade de uma edificação, dependendo da solução
construtiva proposta.
Os efeitos do terreno no ambiente podem ser considerados como mesoclima
(terreno e local do ambiente construído), que seria, por exemplo, a distância da
construção de fontes de poluição, sombreamento, entre outros (SANTOS, 2010). Já a
escala macro pode ser descrita através de mapas confeccionados a partir dos dados
climatológicos, como: chuva, vento, temperatura (inclusive amplitude térmica), podendo
incluir dados de poluição. A figura a seguir exemplifica essas escalas ambientais segundo
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as quais é possível descrever a variação dos agentes de degradação ambienta (Figura
2).

Figura 2 - Escalas geográficas

Macro – países

Meso – urbano

Local – Ruas

Micro – edifício

Fonte: Haagenrud (2004)

Uma das bases que pode ser usada para informações de georreferenciamento é
o sistema de informações geográficas (SIG)2, que permite a apresentação da intensidade
dos diferentes agentes de degradação nos diferentes pontos de uma determinada região
geográfica. Dependendo do refinamento dos dados, é possível apresentar dados desde
o nível macro até o nível local (HAAGENRUD et al., 1996).
A Figura 3 apresenta um mapa de amplitude térmica média mensal; a Figura 4
um mapa de insolação anual e a Figura 5 um mapa de precipitação anual, todos
produzido no Brasil a partir de dados meteorológicos, utilizando ferramenta SIG:

2

Os sistemas de informação geográfica (SIG) consistem de equipamentos e meios
tecnológicos para estudar o espaço terrestre. São utilizados por pesquisadores, empresas,
governos, entre outros. Nos estudos de durabilidade é objeto do projeto Mapeamento dos
Agentes de Degradação dos Materiais, estudo integrado ao Programa de Tecnologia de
Habitação (Habitare), da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)
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Figura 3 - Amplitude térmica média mensal para o Brasil

Legenda
(oC)
6,6 – 8,0
8,1 – 9,0
9,1 – 10,0
10,1 – 11,0
11,1 – 12,0
12,1 – 13,0
13,1 – 14,0

Produzido a partir de dados climatológicos usando ferramenta SIG
Fonte: Coletânea Habitare Construção e Meio Ambiente (2006)

Figura 4 - Insolação anual para o Brasil

Produzido a partir de dados climatológicos usando ferramenta SIG.
Fonte: Coletânea Habitare Construção e Meio Ambiente (2006).
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Figura 5 - Precipitação anual para o Brasil

Produzido a partir de dados climatológicos usando ferramenta SIG
Fonte: Coletânea Habitare Construção e Meio Ambiente (2006)

O macroclima exerce pouca influência na durabilidade das estruturas – o clima
local ou o microclima são muito mais preponderantes neste aspecto. Brandão (1998)
exemplifica com a água, que em contato direto com as camadas superficiais do concreto
(microambiente), em geral, é mais agressiva do que a umidade relativa do ar
(macroambiente), visto que a absorção de água pelo concreto é mais rápida do que a
secagem. Porém, ainda não estão disponíveis métodos para uma determinação rigorosa
de tais condições.
Dessa forma, torna-se fundamental que a estratégia de projeto considere
medidas que preservem e protejam a estrutura contra sua deterioração prematura. Hoje
é conveniente e indispensável que sejam analisadas as condições ambientais em que
uma estrutura ficará exposta, visto que afeta diretamente a durabilidade das estruturas.
Porém, a necessidade de se conhecer, avaliar e classificar o grau de agressividade do
ambiente é apenas um dos fatores que interferem na durabilidade dos componentes e
vida útil das estruturas.
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2.1.2.1 Obsolescência
A obsolescência é outro problema de durabilidade (ISO, 1999). A obsolescência
não tem relação com o processo de degradação, mas sim com as mudanças nas
exigências do usuário, ou seja, ela é considerada como uma vida útil de serviço “social”,
definida através de mudanças sociais que ocorrem em longo prazo. Não se pode
controlar a durabilidade perante a obsolescência, no entanto, componentes que podem
se tornar antiquados podem ser previstos com uma maior facilidade de substituição. Por
isso as decisões de projeto podem controlar a velocidade de obsolescência do edifício e
facilitar o processo de demolição e reutilização dos componentes (JOHN et al., 2001).
Obsolescência é definida na norma ISO 15686 como “a perda de aptidão de um
determinado item para desempenhar satisfatoriamente as suas funções devido a
alterações no nível de desempenho exigido”.
De acordo com a mesma norma, é possível distinguir três tipos de obsolescência
nos edifícios: a funcional, a tecnológica e a econômica. A sua ocorrência típica e
exemplos dos diferentes tipos de obsolescência são apresentados no quadro seguinte:

Quadro 7 - Tipos de obsolescência e exemplos
Tipo de Obsolescência
Funcional

Ocorrência
A função em causa não é
mais requerida

Exemplos
Processo industrial
obsoleto, instalações
desnecessárias e divisórias
removíveis (escritórios)

Tecnológica

Alternativas atuais com
melhor desempenho,
mudança de padrão de uso

Mudança para caixilhos
estanques e mudança do
isolamento térmico para
um melhor desempenho

Econômica

Itens ainda funcionais,
porém, com menos
eficiência que novas
alternativas

Mudança do sistema de
gás e aquecimento.

Fonte: adaptado da ISO 15686-1:2011

Akivuori (1999) classificava a obsolescência de acordo com mais tipologias para
além dessas citadas, acrescentando questões como localização, obsolescência legal,
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obsolescência estética e visual (moda/obsolescência da imagem) e obsolescência
ambiental. Porém, é muito difícil estimar o momento em que um determinado elemento
da construção se torna obsoleto, uma vez que este depende de vários fatores que variam
ao longo do tempo, tais como a cultura, a mentalidade da sociedade, a moda, as
tendências, entre outros, e que são muito difíceis de quantificar.
Dessa forma, conhecer o ritmo e as causas das alterações destes fatores tornase um critério de avaliação a ser feito durante a fase de projeto e que deve ser revisto
posteriormente nos planos de manutenção.

2.1.3 Vida útil
Apesar da utilização do conceito de vida útil, ou service life ser universal, a sua
definição não reúne um consenso geral. A definição deste termo é abordada por vários
autores e varia conforme o contexto em que se enquadra, os requisitos mínimos exigidos,
bem como os critérios utilizados na sua definição.
Para Brandão (1998), a vida útil poderia ser definida de forma simplista, como o
período de tempo durante o qual uma estrutura mantém condições satisfatórias de uso,
preenchendo as finalidades para as quais foi projetada sem necessidade de manutenção
dispendiosa. Essa definição é muito próxima da norma canadense CSA S478-95
Guideline on Durability in Buildings que a descreve como o período de tempo real durante
o qual o edifício ou qualquer um dos seus componentes cumpre os seus objetivos sem
custos imprevistos ou interrupções para manutenção e reparações.
A ISO 15686 introduz o conceito de desempenho e define vida útil como “período
de tempo, após a construção, em que o edifício ou seus elementos igualam ou excedem
os requisitos mínimos de desempenho”. A ABNT NBR 15.575:2013 complementa vida
útil como sendo o período de tempo compreendido entre o início de operação ou uso de
um produto e o momento em que o seu desempenho deixa de atender às exigências do
usuário pré-estabelecidas em que o edifício e seus sistemas desempenham sua função
de uso.
Como pode ser visto, não há uma uniformidade no significado de vida útil, porém
pode-se afirmar que um edifício que esteja degradado não necessariamente tenha
chegado ao fim da sua vida útil. Hovde e Moser (2004) por exemplo, dividem as
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propriedades de um elemento de construção em exigências de segurança, função e
aparência, considerando o fim de vida útil quando uma dessas exigências deixar de ser
cumprida. Assim, para cada uma delas, a exigência é cumprida se:
a) segurança: a integridade do elemento de construção é mantida no nível
padrão de segurança;
b) função: a função desejada é cumprida;
c) aparência: a aparência esperada é verificada.
Este conceito pode ser definido graficamente, fazendo uma comparação das
diferentes degradações destes três conjuntos de propriedades e indicando diferentes
níveis mínimos de exigência para cada um (Figura 6).

Figura 6 - Degradação esquemática dos diferentes grupos de propriedades

Fonte: Silva (2009)

A segurança é um critério fundamental, tendo por isso um nível de exigência
superior ao dos outros critérios. No entanto, as propriedades estéticas são apresentadas
como o grupo que mais rapidamente atinge os níveis mínimos, assumindo que estas
correspondem muitas vezes às propriedades condicionantes da vida útil (SILVA, 2009).
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Por isso, para Helene (1993), já na década de 1990, o mais importante era que
se estimulassem inspeções e observações periódicas das estruturas com recálculos de
vida residual, de forma a revalorizar o papel da técnica na decisão da durabilidade, pois
muitos “leigos” ainda se baseavam na observação visual para determinar se a vida útil
de uma estrutura terminou.
Helene (1993) ainda afirmava que a questão da vida útil das estruturas deveria
envolver equipes multidisciplinares resultantes de ações coordenadas e realizadas em
todas as etapas do processo construtivo, ou seja, desde a concepção, passando pelo
planejamento, no próprio projeto, na definição dos materiais e componentes, na execução
propriamente dita e principalmente durante a etapa de uso da estrutura.
Segundo Aikivuori (1999), o fim da vida útil pode ser um resultado de três causas:
a) falha resultante de mudança(s) no desempenho (falha baseada na
deterioração);
b) falha resultante de mudança(s) no(s) requisito(s) (falha baseada na
obsolescência);
c) falha resultante de mudança(s) de utilização.
Mais atual, a ABNT NBR 15.575:2013 comenta que o que interfere na vida útil
é a qualidade da construção (característica dos materiais), o correto uso e operação da
edificação e de suas partes, a constância e efetividade das operações de limpeza e
manutenção, alterações climáticas e níveis de poluição no local da obra, mudanças no
entorno da obra ao longo do tempo (trânsito de veículos, obras de infraestrutura,
expansão urbana) etc., concluindo que o valor real de tempo de vida útil é uma
composição do valor teórico de vida útil projetada devidamente influenciado pelas ações
da manutenção, da utilização, da natureza e da sua vizinhança.
Dessa forma tem-se então que o projeto, a execução, a seleção dos materiais, a
caracterização do ambiente de exposição e as estratégias de manutenção e reparo são
de suma importância para a garantia de durabilidade (qualidade) de uma estrutura ou
componente, e consequentemente, sua vida útil. Qualquer negligência em relação a
esses aspectos torna o desempenho das mesmas insatisfatório quanto à durabilidade,
afetando diretamente a vida útil requerida.
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2.1.4 Vida útil de projeto
A norma ISO 15686-1 (2000) define vida útil de projeto, ou design life, como
sendo “a vida útil considerada pelo projetista como base para as suas especificações”.
Já a norma canadense CSA S478-95 Guideline on Durability in Buildings faz uma análise
mais aprofundada, envolvendo as exigências dos proprietários da construção e definindoa então como “a vida útil especificada pelo projetista de acordo com as expectativas (ou
requisitos) dos donos do edifício ou construção”, estando, portanto, mais direcionada aos
requisitos de durabilidade pretendidos no edifício, quer sejam por parte do projetista, ou
por parte do utilizador.
Dessa forma, vida útil e vida útil de projeto não devem ser confundidas entre si e
nem confundidas com prazo de garantia. A VUP refere-se a um tempo estimado e esta
estimativa teórica de tempo compõe o tempo de vida útil.
Do ponto de vista técnico, é fundamental que a vida útil seja considerada no nível
do projeto, uma vez que 50% do desempenho dos edifícios depende do projeto. Mas
como inserir as questões de vida útil na fase de projeto da edificação? Pois, apesar da
vida útil quando definida no nível do projeto tender a diminuir o custo global, o construtor,
para reduzir o custo inicial, tende a construir pelo menor custo de construção, optando
por alternativas que não favorecem a durabilidade e, consequentemente, a vida útil da
edificação.
Para Possan e Demolinier (2013), o profissional e o construtor, em conjunto com
o proprietário, devem considerar juntos e durante a fase de projeto a vida útil mínima dos
elementos ou sistemas que compõem uma edificação. Projetistas, construtores e
incorporadores são responsáveis pelos valores teóricos de vida útil de projeto que podem
ser confirmados por meio de atendimento às normas brasileiras ou internacionais
(exemplo: ISO e IEC) ou regionais; não havendo normas específicas, podem ser
consideradas normas estrangeiras vigentes na data do projeto. Contudo, os projetistas e
construtores não podem prever, estimar ou se responsabilizar pelo valor atingido de vida
útil uma vez que este depende de fatores fora de seu controle (ABNT NBR 15575:2013).
Existe um esforço em se tentar especificar valores numéricos para a vida útil das
estruturas. Essa tarefa é complexa, principalmente em função da quantidade e
variabilidade dos parâmetros que influenciam a edificação. Contudo, alguns organismos
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internacionais apresentam valores de referência para a vida útil, considerando
principalmente o tipo de obra (MEDEIROS et al., 2011).
A BS 7543 Guide to Durability of Buildings and Buildings Elements, Products and
Components fornece orientações sobre a durabilidade, vida útil requerida e prevista e
vida de projeto de edifícios e seus componentes e/ou partes. Segundo esta norma, a
previsão da vida útil pode ser realizada pela avaliação do nível de degradação dos
elementos em um curto período de utilização ou exposição, estimando o valor para o qual
o limite da durabilidade é atingido e através de ensaios de envelhecimento acelerado.
Nesse sentido, os Quadros 8 e 9 mostram as recomendações de vida útil de alguns
documentos de referência internacional.

Quadro 8 - Vida útil de projeto recomendada na Inglaterra pela BS 7543:2003
Tipo de estrutura

Vida útil nominal

Temporária

≥ 10 anos

Substituível

≥ 10 anos

Edifício industrial e reforma

≥ 30 anos

Edifício novo e reforma de edifício público

≥ 60 anos

Obras de arte e edifício público novo

≥ 120 anos

Fonte: adaptada de BS 7543:2003

Quadro 9 - Vida útil de projeto recomendada pela norma Europeia EN 206-1:2007
Tipo de estrutura

Vida útil nominal

Temporária

≥ 10 anos

Substituível

10 a 25 anos

Estruturas para agricultura e semelhante

15 a 30 anos

Edifícios e outras estruturas comuns

≥ 50 anos

Pontes e edifícios monumentais.

≥ 100 anos

Fonte: adaptada de EN 206-1:2007

De certa forma, observa-se que os valores para a vida útil apresentados nas
diferentes normas são similares, considerando tipos específicos de estruturas. E que o
tempo de vida útil de projeto para estruturas comuns é de no mínimo 50 anos, salientando
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que a norma inglesa é ainda mais exigente com a prescrição desse parâmetro. A fixação
desse valor é de extrema importância para garantir os níveis mínimos de desempenho
exigidos pela estrutura. No cenário nacional, a ABNT NBR 15575:2013 define valores
para toda edificação, considerando periodicidade e processos de manutenção
especificados no respectivo manual de uso, operação e manutenção. O projeto do edifício
deve atender aos parâmetros mínimos de VUP indicados no Quadro 10, a seguir.
Quadro 10 - Vida Útil de Projeto (VUP), segundo a ABNT NBR 15.575-1 (2013)
Sistema
Estrutura
Pisos internos
Vedação vertical externa
Vedação vertical interna
Cobertura
Hidrossanitários

VUP mínima
≥ 50 anos
≥ 13 anos
≥ 40 anos
≥ 20 anos
≥ 20 anos
≥ 20 anos

VUP superior
≥ 75 anos
≥ 20 anos
≥ 60 anos
≥ 30 anos
≥ 30 anos
≥ 30 anos

Fonte: Tabela 14.1 da ABNT NBR 15575:2013

O período a partir do qual se iniciam os prazos de vida útil deve ser sempre o da
data de conclusão do edifício habitacional, ou seja, a data de expedição do Auto de
Conclusão de Edificação, documento legal que atesta a conclusão das obras, ou por uma
avaliação da vida útil de projeto realizada por uma companhia de seguros. Além disso,
quando decorrida metade do valor de vida útil do projeto e não tenha sido necessárias
intervenções de manutenção com custos, considera-se que o tempo de vida útil foi
atingido satisfatoriamente (ABNT NBR 15575:2013).
Segundo a ABNT NBR 15575:2013, quem define a vida útil de projeto deve
também definir as medidas para alcançá-las. Cabe aos projetistas a função de especificar
as medidas necessárias para assegurar que ela seja atingida, levando em conta as
condições ambientais e de exposição da estrutura, bem como elaborar planos de
manutenção e reparação, visando evitar a degradação precoce e a obsolescência das
construções. Garantir que o edifício irá atingir a sua vida útil projetada na forma
estabelecida pelo projetista é parte essencial do planejamento da vida útil.
Os sistemas do edifício devem ser adequadamente detalhados e especificados
em projeto, de modo a possibilitar a avaliação da sua VUP. Lembrando que o que deve
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ser considerado no projeto e nas ações de manutenção e reparo da estrutura e,
consequentemente, na estimativa de vida útil, deve ser conduzido considerando a
estrutura e suas partes separadamente, pois os materiais degradam-se em taxas
diferentes.
Essas ações devem ser salientadas como pré-requisitos ao atendimento da vida
útil do componente ou sistema, caso contrário não há como o construtor ou fornecedor
garantir que a mesma alcançará a vida útil indicada, podendo até mesmo desenvolver
precocemente patologias resultantes do uso inadequado e não necessariamente de uma
falha de construção. Por isso, é imprescindível clareza no projeto e nas ações de
manutenção no manual do usuário.
Para alcançar a vida útil de projeto, a ABNT NBR 15575:2013 recomenda que
sejam atendidos simultaneamente todos os seguintes aspectos:
a) emprego de componentes e materiais de qualidade compatível com a VUP;
b) execução com técnicas e métodos que possibilitem a obtenção da VUP;
c) cumprimento em sua totalidade dos programas de manutenção corretiva e
preventiva;
d) atendimento aos cuidados preestabelecidos para se fazer um uso correto do
edifício;
e) utilização do edifício em concordância ao que foi previsto em projeto.
Dentre os itens descritos, os dois primeiros, referentes à qualidade dos materiais
e às técnicas emétidos de execução, são essenciais para que o edifício construído tenha
potencial de atender integralmente a VUP e sua implementação depende do projetista,
incorporador e construtor. Já os demais itens dependem do usuário.

2.1.4.1 VUP de subsistemas ou componentes
Para determinar a VUP mínima dos componentes podem ser utilizados
conhecimentos já consolidados internacionalmente, principalmente os da BS 7543. Com
base nos fundamentos encontrados nessas normas, a ABNT NBR 15575:2013 sugere
adotar três conceitos essenciais:
a) o efeito que uma falha no desempenho do subsistema ou elemento acarreta;
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b) a maior facilidade ou dificuldade de manutenção e reparação em caso de
falha no desempenho;
c) o custo de correção da falha, considerando-se inclusive o custo de correção
de outros subsistemas ou elementos afetados.
Por exemplo, para efetuar a manutenção na impermeabilização de uma piscina
seria necessário alterar todo o revestimento que a envolve, portanto, o custo para
manutenção da impermeabilização consequentemente se tornaria muito mais alto. A
ABNT NBR 15575:2013 relaciona alguns parâmetros para determinação da VUP, como
no Quadro 11. Neste quadro, a norma classifica e ordena as categorias em ordem
decrescente, sendo A o efeito mais agressivo, com caráter mais emergencial possível, e
F o mais acessível, que causa poucos danos na edificação.

Quadro 11. Efeito das falhas no desempenho
Categoria

Efeito ou desempenho

Exemplos típicos

A

Perigo à vida (ou de ser ferido)

Colapso repentino da estrutura

B

Risco de ser ferido

Degrau de escada quebrado

C

Perigo à saúde

Séria penetração de umidade

D

Interrupção do uso do edifício

Rompimento de coletor de esgoto

E

Comprometer a segurança de uso

Quebra de fechadura de porta

F

Sem problemas excepcionais

Substituição de uma telha

NOTA: falhas individuais podem ser enquadradas em duas ou mais categorias
Fonte: Tabela C.1 ABNT NBR 15575-1:2013
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No próximo quadro, a norma separa as categorias ordenadas numericamente,
do menor para o maior: o item 1 se refere a situações com vida útil mais curta e mais fácil
de fazer substituição ou reparos; os outros itens são os mais restritivos, que não
possibilitam manutenção.

Quadro 12 - Categoria de vida útil de projeto para partes do edifício
Categoria

Descrição

Vida útil

Exemplos típicos

1

Substituível

2

Manutenível

Revestimentos de
pisos, louças e
metais sanitários
Revestimentos de
fachada e janelas

3

Não
manutenível

Vida útil mais curta que o edifício, sendo
sua substituição fácil e prevista na etapa
de projeto
Duráveis, mas exigem manutenção
periódica e são passíveis de substituição
ao longo da vida útil do edifício
Devem ter a mesma vida útil do edifício
por não possibilitarem manutenção

Fundações e muitos
elementos
estruturais

Fonte: Tabela C.2 da ABNT NBR 15575-1:2013

Por último, o Quadro 13 separa em categorias e ordena do menor para o maior
o custo de manutenção e reposição, sendo A referente a baixos custos (envolvendo, por
exemplo apenas recurso humano, valor hora do encarregado ou uma possível ferramenta
de reparo), até a letra E que engloba alto custo de manutenção (caso da manutenção em
impermeabilização, que para ser executada é necessário afetar todo o revestimento que
a envolve, tornando sua manutenção mais custosa).
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Quadro 13 - Custo de manutenção e reposição ao longo da vida útil
Categoria
A

Descrição
Baixo custo de manutenção

Exemplos típicos
Vazamento em metais
sanitários

B

Médio custo de manutenção ou reparação

Pintura de
revestimentos internos

C

Médio ou alto custo de manutenção ou reparação

Pinturas de fachadas,

Custo de reposição (do elemento ou sistema) esquadrias de portas,
equivalente ao custo inicial

pisos internos e
telhamento

D

Alto custo de manutenção ou reparação

Revestimento de

Custo de reposição superior ao inicial

fachada e estrutura de

Comprometimento da durabilidade afeta outras telhados
partes do edifício
E

Alto custo de manutenção ou reparação

Impermeabilização de

Custo de reposição muito superior ao custo inicial

piscinas

Fonte: Tabela C.3 da ABNT NBR 15575-1:2013

Tendo a norma separado dessa forma por categoria de efeito que a falha causa
no desempenho, facilidade em fazer o reparo e custo, pode-se parametrizar uma relação
“efeito versus manutenibilidade versus custo” e estabelecer critérios de vida útil de projeto
das partes do edifício em função da VUP da estrutura, que é a mais restritiva desta norma
e que pode variar de 50 anos (VUP mínima) para até 75 anos (VUP superior). Desta
forma, a norma sugere valores de VUP porcentuais para a análise ser relativa à
classificação que o projetista decidir adotar.
O Quadro 14 apresenta o esquema proposto pela norma onde estão
relacionados os conceitos dos quadros anteriores (quadros 11, 12 e 13) com a VUP
necessária para atendimento aos requisitos de desempenho.
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Quadro 14 - Estabelecimento da vida útil de projeto das partes do edifício
Valor sugerido de VUP para os sistemas,
elementos e componentes

Efeito da
falha
(quadro 9)

Categoria de
VUP
(quadro 10)

Categoria de
custos
(quadro 11)

Entre 5% e 8% da VUP da estrutura
Entre 8% e 15% da VUP da estrutura
Entre 15% e 25% da VUP da estrutura
Entre 25% e 40% da VUP da estrutura
Entre 40% e 80% da VUP da estrutura
Igual a 100% da VUP da estrutura

F
F
E,F
D,E,F
Qualquer
Qualquer

1
1
1
2
2
3

A
B
C
D
D, E
Qualquer

Notas:
As VUP entre 5% e 15% da VUP da estrutura podem ser aplicadas somente a
componentes. As demais VUP podem ser aplicadas a qualquer parte do edifício (sistemas,
elementos e componentes).
Existem internacionalmente diversas proposições para determinar a VUP do edifício.
Porém, em relação aos edifícios habitacionais, observa-se que elas apresentam notável
convergência, situando a VUP desses edifícios entre 50 e 60 anos.

Fonte: adaptada da tabela C.4 da ABNT NBR 15575-1:2013

Portanto, tem-se uma escala de tempo que varia de dois anos e meio até 50
anos, sendo a menor vida útil de projeto destinada a partes que não têm efeitos
excepcionais no desempenho, substituíveis e com baixo custo de manutenção, para o
mais restritivo, que são os não manuteníveis.
Percebe-se que, por exemplo, no caso dos não manuteníveis, que o custo ou o
efeito do custo não interfere no desempenho. O fato de não haver possibilidade de
manutenção já torna necessário que a vida útil de projeto seja a mais restritiva de todas,
como é o caso das fundações e elementos estruturais. Em seguida, vê-se um valor que
varia de VUP mínima, que vai de 20 até 40 anos – como é o caso dos componentes que
necessitam de manutenção ao longo de sua vida, porém são de alto custo, como é o
caso das impermeabilizações e da fachada. Por causa dessa diferença entre a vida útil
dos componentes é importante que os fabricantes indiquem a vida útil de referência de
seus produtos, a fim de auxiliar o projetista na determinação dos prazos de substituição
dos componentes que fazem parte do sistema.
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2.1.5 Vida útil de referência (vur) e vida útil estimada (vue)
Vida útil de referência (VUR) ou reference service life (RSL) corresponde à vida
útil de um componente esperada sob condições particulares de uso e aplicação, como
condição de referência.
O valor a se considerar para a vida útil de referência pode ser baseado em:
a) dados fornecidos pelo fabricante ou resultados de um laboratório de ensaios
(para um produto novo, normalmente, apenas se tem acesso a dados do
fabricante);
b) dados de experiências anteriores ou observações de construções similares
ou que se encontram em condições similares;
c) informação contida em documentos de homologação ou outra documentação
desse tipo;
d) informação recolhida em bibliografia relacionada com o tema da durabilidade.
Vida útil estimada (VUE), ou estimated service life (ESL) segundo a ISO15686-8
refere-se à vida útil do edifício ou de suas partes, calculada a partir dos dados de vida útil
de referência e da análise da diferença entre as condições específicas de exposição e
uso e as condições de exposição e uso de referência.
A vida útil estimada do componente é calculada considerando as condições
específicas de uso, ou no caso de desconhecimento dessas condições, multiplicando-se
a vida útil de referência do componente por fatores como:
a) qualidade do componente;
b) nível de qualidade do projeto;
c) nível de qualidade da execução;
d) características do ambiente interior;
e) características do ambiente exterior;
f) características do uso;
g) nível de manutenção.
Teremos assim a aplicação da fórmula: VUE = VUR x fA x fB x fC x fD x fE x fF x f, onde:
VUE – Vida útil estimada (anos);
VUR – Vida útil de referência (anos);

57

A, B, C, D, E, F e G – Fatores modificadores da vida útil de referência (valores
entre 0,8 e 1,2).

Como a duração da vida útil de um edifício na fase de projeto não pode ser
conhecida com precisão, uma vez que sofre diversas influências do ambiente e da forma
como foi construída, criam-se algumas metodologias com objetivo de se obter um
prognóstico o mais confiável possível, usando dados disponíveis já conhecidos desses
sistemas.
A Comunidade Europeia emitiu uma diretiva tornando obrigatório que os
fabricantes de materiais declarem a vida útil dos seus produtos (The Council of the
European Communities. Directive 89/106/EEC, 1998) e algumas normas técnicas e
códigos de prática já adotam modelos para a previsão da vida útil em diferentes
condições ambientais. Na ausência destes dados, existem outras fontes para previsão
da vida útil como, por exemplo, as experiências e observações anteriores de materiais
de construção semelhantes ou utilizados em condições similares; avaliações de
durabilidade feitas em processos de concessão de certificados de aprovações técnicas;
dados publicados em literatura e métodos de avaliação de vida útil de referência (JOHN;
SATO, 2001).
O que se observa no Brasil é que os fornecedores possuem, geralmente,
conhecimento considerável sobre a vida útil e a durabilidade de seus produtos, no
entanto, tal informação é tornada pública apenas ocasionalmente, geralmente nas
declarações de produtos, outros documentos, websites de empresas e/ou bases de
dados. Com isso, a ISO 15686 Buildings and Constructed Assets – Service Life Planning,
buscou motivar os fabricantes a reunir os seus conhecimentos e fornecer dados de vida
útil que sigam as orientações e requisitos estabelecidos na própria proposta. Mesmo
assim, é recomendável buscar conhecer as condições relativas às suas previsões e quais
os métodos utilizados quando se utilizam dados de fabricantes ou fornecedores.
Apesar de haver muitos pesquisadores debruçados em analisar metodologias
para se determinar a VUE, ainda não existe um consenso quanto ao melhor método a
ser utilizado e analisá-los um a um também não é o objetivo desta dissertação.
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2.2 Manutenibilidade
Manutenção pode ser definida como a combinação de todas as ações técnicas e
administrativas a serem realizadas ao longo da vida total da edificação com o objetivo de
conservar, restaurar ou substituir um item ao estado no qual possa exercer a sua
capacidade funcional e de seus sistemas constituintes de atender as necessidades e
segurança dos seus usuários, com grau satisfatório de desempenho (OTHMAN, 2007
apud INTERNATIONAL ELECTROMECHANICAL COMISSION, 2006).
Já a manutenibilidade pode ser definida, de forma geral, como a maior ou menor
facilidade de executar as atividades de intervenção de um sistema, elemento ou
componente, de ser mantido ou recolocado no estado no qual possa executar suas
funções requeridas. Dunston e Williamson (1999) acrescentam que para garantia da
manutenibilidade o projeto deve incorporar função, acessibilidade, confiabilidade,
facilidade de uso e reparo em todos os componentes dos sistemas, a fim de maximizar
custos e benefícios do ciclo de vida do edifício.
Estudos mostram que 8 a 10% das falhas nas construções têm origem na etapa
de utilização, e que o custo da manutenção pode representar 1,5 a 2% do valor total da
obra, em apenas cinco anos (SANTOS, 2003, p. 50). Estes indicativos apontam para uma
relação estreita entre a manutenibilidade e o desempenho da edificação.
Zanotto et. al. (2015) listam as diretrizes para o atendimento do requisito de
manutenibilidade ao longo das etapas do processo de projeto identificadas em um estudo
de caso. De maneira geral, verifica-se que a elaboração de programas de manutenção
adequados ao empreendimento e a realização periódica de inspeções prediais permitem
antecipar e corrigir problemas na edificação que possam comprometer a vida útil (Quadro
15).
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Quadro 15 - Diretrizes para a manutenibilidade
Planejamento do
empreendimento

Análise dos riscos e condições ambientais de exposição que
possam impactar a durabilidade e a manutenibilidade dos sistemas,
materiais e componentes da edificação.

Estudo preliminar

Análise do projeto a fim de verificar espaços e acessos visando
facilidade de manutenção em coberturas, reservatórios, casas de
bombas, quadros medidores e outras áreas de uso comum.
Especificação da vida útil de projeto para materiais, sistemas e
componentes conforme critérios da NBR 15575:2013.

Anteprojeto

Análise de custos ao longo da vida útil na especificação de
materiais, componentes, sistemas e equipamentos da edificação.

Projeto executivo

Especificação de materiais levando em consideração a sua
durabilidade dentro das condições de exposição, bem como
considerando as suas características de manutenção.
Especificação e escolha de equipamentos com menores custos de
manutenção.

Acompanhamento
de obra

Elaboração de projetos as built.
Elaboração de manual de uso, operação e manutenção.
Acompanhamento da execução visando garantir a correta aplicação
dos materiais e execução dos serviços obedecendo às
especificações de projeto e boas práticas de execução.

Acompanhamento
de uso

Elaboração de programa de manutenção preventiva e realização de
inspeções prediais periódicas.

Fonte: Zanotto et al. (2017)

Contudo, o conceito de manutenção de edifícios não pode ser definido apenas
com o objetivo de manter as condições de desempenho originais do edifício construído,
mas também acompanhar a dinâmica das necessidades dos seus usuários. Por isso o
projetista deve analisar também a importância para implementação de ações de
manutenção para os usuários.

2.2.1 Ações de manutenção
Ações de manutenção em uma edificação são necessárias para garantir ou
prolongar a vida útil. A norma de desempenho chama atenção para o fato de que “é
necessário salientar a importância da realização integral das ações de manutenção pelo
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usuário”, destacando que se este não realizar a manutenção indicada corre-se o risco de
a vida útil estabelecida em projeto não ser atingida.

Figura 7 - Desempenho com e sem manutenção

Fonte: Possan e Demoliner (2013).

O gráfico mostra que o desempenho tende a cair com o passar do tempo, mas
as ações de manutenção promovem um prolongamento da vida da edificação de forma
a atender a VUP especificada com o desempenho requerido. Com isso podemos afirmar
que projetar pensando na vida útil é fator determinante para atingir a durabilidade
requerida.
Sanches et al. (2012) dividem os requisitos de desempenho da manutenção em
quatro categorias: durabilidade; adequação ao uso; qualidade na operação; e flexibilidade
no uso e manutenção. Desses ainda se ramificaram os requisitos secundários, como a
avaliação técnica de documentos técnicos (documento técnico do sistema construtivo,
memorial descritivo, projeto do sistema construtivo, projeto das instalações prediais,
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projeto de impermeabilização, projeto de revestimentos, projeto de pintura, projeto
completo da obra e manual de qualidade do sistema construtivo) e documentos de
manutenção (manual de uso, operação e manutenção – manual do usuário e síndico, e
plano de operação, uso e manutenção do empreendimento habitacional).
Bonin (1988) e Steel, apud John (1988), observam que a manutenção de
edifícios pode ser classificada de vários modos:

Quadro 16 - Classificação da manutenção de edifícios

Fonte: Bonin (1988); Steel apud John (1988)

Outra forma de se compreender os tipos de manutenção é aprofundando o
gráfico apresentado na Figura 8, onde também existe uma relação entre o desempenho
de cada tipo em função do tempo.
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Figura 8 - Classificação dos tipos de manutenção de edifícios

Fonte: Bonin (1988)

Analisando o gráfico da Figura 8, observa-se que a conservação está relacionada
com atividades rotineiras com pequenos intervalos de tempo entre as intervenções, como
limpeza do edifício e lubrificação de engrenagens. Diferentemente da reparação, que está
relacionada com atividades preventivas ou corretivas realizadas antes que o edifício ou
algum de seus elementos constituintes atinja o nível de desempenho mínimo aceitável,
mas que também não requer que ultrapasse o nível de desempenho inicial, como a
substituição de uma botoeira de elevador quando o “LED” não acende.
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A restauração e a modernização são as ações que geram maior impacto. A
restauração tem caráter corretivo, porém não precisa superar as condições de
desempenho iniciais. A modernização tem caráter tanto corretivo quanto preventivo,
porém com o intuito de ultrapassar as condições de desempenho originais. Um exemplo
de restauração é a troca de um cabo de elevador que se apresenta rompido e de
modernização é a substituição por um novo sistema de elevadores mais eficientes.
Quanto ao período de realização das atividades de manutenção, elas podem ser
classificadas em rotineiras, periódicas ou emergenciais.
a) atividades de manutenção rotineira: estão relacionadas à conservação do
edifício, como pequenas substituições de peças e limpeza de superfícies.
Justamente por estarem vinculadas à operação diária, normalmente ficam
sob administração dos usuários da edificação e frequentemente não são
consideradas como atividades de manutenção, porém são essenciais para a
obtenção de bons resultados no sistema de manutenção dos edifícios como
um todo;
b) atividades de manutenção periódica: estão associadas à estratégia de
manutenção preventiva da edificação, obedecendo a um programa préestabelecido de intervenções no edifício e envolvendo normalmente uma
equipe fixa na realização das atividades. Os custos da manutenção periódica
são razoavelmente previsíveis. A manutenção periódica de elevadores feita
por técnicos das próprias empresas de elevadores ilustra este tipo de
manutenção;
c) atividades de manutenção emergencial: são as próprias manutenções
corretivas da edificação, atendendo solicitações dos usuários da edificação e
reconstruindo danos imprevistos decorrentes da ação do ambiente. Por ser
aleatória, a manutenção emergencial envolve uma equipe variável na
realização das atividades, da mesma forma como variam seus custos,
podendo apenas ser estimados através de dados estatísticos. Como
exemplo, uma porta de elevador que passa a não abrir, impedindo o uso do
equipamento e forçando um chamado para manutenção emergencial.
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Segundo Medeiros et al. (2011), existe uma relação íntima entre desempenho,
qualidade, durabilidade, vida útil e sustentabilidade. Os edifícios e o patrimônio
construído constituem uma parte importante do valor real de um país. O planejamento,
construção, utilização, gestão e demolição dos edifícios e patrimônio construído
desempenham, portanto, um papel determinante no desenvolvimento de sociedades
mais sustentáveis.
Silva (1996) identificou, na década de 1990, os principais fatos que dificultavam
a conscientização da importância da manutenção:
a) o período de separação entre a fase de projeto e a fase de uso da edificação;
b) o baixo grau de intervenção dos usuários da edificação no processo de
produção;
c) o nível de renda dos adquirentes e sua real capacidade de pagamento como
condicionantes dos preços finais possíveis e como estes condicionam os
custos;
d) as estratégias de custo adotadas pelos agentes envolvidos;
e) o baixo grau de conhecimento e de utilização de normas técnicas na
fabricação de produtos e como instrumento de especificação;
f) a falha do sistema de elaboração de normas, tendo em vista a ausência de
muitas normas de desempenho para produtos inovadores e para alguns
produtos já consagrados pelo uso, assim como normas de projeto e de
execução de serviços.
Contudo, desde 2008 a manutenção predial tem sido vista sob uma nova
perspectiva com a publicação da primeira edição da Norma de Desempenho Brasileira –
ABNT 15.575, momento em que formalmente foi estabelecida, no Brasil, a dependência
entre a durabilidade, a vida útil e o uso e manutenção da edificação.
A norma foi estabelecida buscando atender às exigências dos usuários no que
se refere a sistemas construtivos de edificações habitacionais, independentemente dos
materiais constituintes e do tipo de sistema construtivo utilizado. A norma também chama
atenção para o fato de que “é necessário salientar a importância da realização integral
das ações de manutenção pelo usuário”, destacando que se este não realizar as
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manutenções corretivas ou preventivas corre-se o risco de não atingir a vida útil de
projeto.

2.2.2 Manutenção corretiva
A manutenção corretiva é caracterizada por serviços que demandam ação ou
intervenção imediata, realizadas em atendimento a solicitações dos usuários da
edificação quando eles identificam algum problema no edifício construído com o intuito
de permitir a continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das
edificações, ou evitar graves riscos ou prejuízos pessoais e/ou patrimoniais aos seus
usuários ou proprietários.
Por serem aleatórias e imprevisíveis, as atividades de manutenção corretiva
exigem um esforço técnico e administrativo mais intenso, o que acarreta baixa
produtividade.

2.2.3 Manutenção preventiva
Manutenção preventiva, ou manutenção planejada, é a manutenção cuja
realização é organizada antecipadamente, tendo por referência solicitações dos usuários,
estimativas de durabilidade esperada dos componentes das edificações em uso ou
relatórios de vistorias técnicas (inspeções) periódicas sobre o estado da edificação. O
programa de manutenção deve coordenar os serviços de manutenção para reduzir a
necessidade de sucessivas intervenções; minimizar a interferência dos serviços de
manutenção no uso da edificação e a interferência dos usuários sobre a execução dos
serviços de manutenção; além de otimizar o aproveitamento de recursos humanos,
financeiros e equipamentos. Além disso, ele deve ser baseado na norma NBR –
5674:2012, nas informações contidas no manual do proprietário e no manual das áreas
comuns (FERRAZ NETO et al., 2003).
Esta norma elabora um roteiro de inspeções dos sistemas, subsistemas,
elementos, equipamentos e componentes da edificação dos quais podemos realçar:
a) periodicidade das inspeções conforme estabelecido no manual de operação;
b) fazer registro das inspeções;
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c) prever estrutura material, financeira e de recursos humanos capaz de atender
os diferentes tipos de manutenção;
d) considerar as solicitações e reclamações dos usuários;
e) constar no relatório de inspeção o tipo de degradação sofrida, estimar a perda
de seu desempenho e recomendar ações para minimizar o serviço de caráter
corretivo;
f) rastreabilidade dos serviços com descrição da atividade e identificação do
responsável;
g) condições climáticas e ambientais.
Porém, adotar qualquer estratégia de manutenção preventiva sem dispor de
informações detalhadas a respeito das características dos edifícios que vão ser mantidos
é irrealista e inviabiliza adoções nesse sentido. Outro fato que dificulta a adoção da
manutenção preventiva é a falta de informação sobre as curvas de degradação dos
materiais, curvas estas, muitas vezes, desconhecidas até mesmo pelos fabricantes
(NOUR, 2003).
Vale ressaltar que qualquer ação de manutenção preventiva é muito menos
custosa do que a manutenção corretiva ou a substituição do componente. Portanto, o
planejamento da manutenção preventiva afeta de forma significativa o custo global da
manutenção.

2.2.4 Manutenção preditiva
A manutenção preditiva se utiliza de alguns procedimentos de inspeção para
descobrir defeitos que normalmente são difíceis de se detectar a olho nu em algum
componente que possa brevemente gerar algum tipo de manutenção corretiva se nada
for feito. Nour (2003) comenta que os procedimentos mais comuns para se detectar esses
possíveis defeitos são: inspeção por partícula magnética fluorescente, inspeção por
penetrantes fluorescentes, inspeção radiográfica por raios X e inspeção ultrassônica. O
autor menciona como exemplo, na engenharia civil, a utilização de ultrassom em vigas
metálicas com intuito de investigar possíveis fissuras, falhas ou descontinuidades no
material, fato que poderia significar algum risco.
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Assim como a manutenção preventiva, a manutenção preditiva visa melhorar o
desempenho do empreendimento, reduzir os prazos e custos de manutenção e prever
falhas com maior antecedência.
Contudo, Nour (2003) afirma que para a engenharia civil a manutenção preditiva
é ainda pouco usada, visto que a relação custo/benefício das inspeções na maioria das
vezes acaba por não compensar. Complementar a esse argumento, Corrêa e Corrêa
(2006) explicam que a manutenção preditiva é eficiente quando existe a possibilidade de
monitoramento de condições que determinem a falha, como ruídos, temperaturas ou
vibrações, ou ainda, quando a manutenção for excessivamente dispendiosa.
Sendo assim, entende-se que é importante mencionar a existência desse tipo de
manutenção, mas salientando que, para o ramo de edificações, seu uso precisa ser
ponderado para cada situação, prezando pela realização do menor número possível de
intervenções e programando tarefas específicas de manutenção somente quando forem
de fato necessárias.

2.2.5 Custo global na manutenção
O custo global é definido como o custo total em valores atuais do edifício ou de
suas partes durante toda a sua vida, incluindo os custos de planejamento, projeto,
aquisição, operação, manutenção e demolição, menos qualquer valor residual. Trata-se
do desempenho econômico de um edifício (JOHN et al., 2001).
Os custos de manutenção incluem todas as despesas necessárias para manter
a edificação dentro dos padrões aceitáveis. Isso significa que os custos de manutenção
compreendem reparos do dia a dia, atividades preventivas e melhorias. SILVA (2016)
classifica esses custos como diretos e indiretos. Os custos diretos abrangem, por
exemplo, materiais, mão de obra e ferramentas, e os custos indiretos contemplam os
custos gerenciais e administrativos.
Os custos referentes à manutenção são bastante variados e dependem de uma
série de fatores. Silva (2016) agrupa tais fatores em cinco classes distintas:
características das construções; fatores relacionados ao próprio morador; característica
da manutenção; aspectos relacionados à política pública e outros. Embora os custos de
manutenção sofrem diversos tipos de influência, numa análise macro de toda a vida útil
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Olanrewaju et al. (2011) afirmam que 75% das despesas totais de modificação ao longo
da vida útil de uma edificação residencial são atribuídas à manutenção.
Custos de manutenção variam também conforme os países. De acordo com
pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), a manutenção tem ônus
anual na ordem de 0,25% a 2,5% do custo inicial. De acordo com os autores Marteinsson
e Jónsson, (1999), os custos com manutenção ainda podem variar de acordo com a idade
das construções. Os autores concluíram que a média anual de custos calculados sobre
60 anos de vida útil é de 2% do valor de uma nova moradia.

Quadro 17 - Custos de manutenção anuais expressos em porcentagem do
custo de reposição dos edifícios

Fonte: coletado de diversas fontes (JOHN,1987)

Os custos de operação e manutenção, ou running costs (custos correntes), são
em geral, menos representativos do que os custos iniciais de construção e projeto, porém
não são menos importantes. Além do que, é difícil estimar o valor desses custos correntes
devido às diferentes funções, padrões de uso, tipo de usuários, características de projeto,
condições de exposição, frequência de limpeza, características de demanda de água e
energia, custos de operação, necessidades de manutenção, inflação, taxa de juros, entre
outros, que determinam diferentes condições de operação.
A obtenção destes dados é complexa, em virtude de uma série de fatores
enumerados por Nour (2003), sendo os principais:
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a) inexistência de métodos padronizados para coletar e armazenar dados de
custo e desempenho das edificações;
b) longo período de separação entre a fase de projeto e de uso (quando passam
a estar disponíveis os dados de custos de operação e manutenção);
c) dinamismo da fase de uso (já que ocorrem alterações nos padrões de
ocupação em intervalos frequentes);
d) elevada variabilidade dos dados entre diferentes edificações e a existência de
custos para coletar os dados, que acabam desestimulando sua apuração.
Silva (1996) lembra que, desde 1985, a American Society for Testing and
Materials (ASTM) vem se ocupando de elaborar normas relativas aos procedimentos de
avaliação econômica de empreendimentos de construção de edificações e que em 1987
foi publicada a norma E 1185-87, Guide for Selecting Economic Methods for Evaluating
Investiments in Buildings and Building Systems. Porém, por razões culturais, a sociedade
brasileira acaba dando importância apenas para o valor de compra do imóvel, deixando
de analisar os aspectos de manutenção ao longo do tempo, algo que não é observado,
por exemplo, na compra de automóveis. Quando se compra um carro, não se pensa só
no seu valor de aquisição, mas também no custo de reposição de peças, no custo da
hora do mecânico que irá manuseá-lo e no consumo de combustível, ou seja, nos seus
custos de operação e manutenção. Porque então não o fazem com imóvel, visto que o
valor é ainda mais representativo do que de um carro?
Operações de manutenção pouco frequentes, ou demora na execução dos
reparos necessários, podem muitas vezes ocasionar elevação dos custos de manutenção
porque alguns problemas se agravam ou causam efeitos colaterais (NOUR,2003). Deste
modo, com a escolha dos componentes da edificação de forma coesa, com um projeto
que considere que a manutenção existirá inequivocamente, com um controle de
qualidade na fase de execução e com uma “filosofia” de manutenção que contemple as
intervenções no momento correto, pode-se reduzir drasticamente os custos de
manutenção das edificações.
Por isso deve-se ter sempre em mente que o custo de manutenção programado
deve ser coerente com a renda dos usuários a quem esses edifícios se destinam. Silva
(1996) lembra que o governo brasileiro, ao estabelecer suas diretrizes para o setor
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habitacional, opta muitas vezes pela redução dos custos iniciais das edificações, como
redução de áreas, padronização de projetos de forma indiscriminada, “simplificação” ou,
em muitos casos “supressão” de acabamentos (não executa forros, partes das
esquadrias etc). O governo, ao agir desta forma, não pensa se a solução de manutenção
imposta a esta camada da população representa um custo compatível com a renda das
famílias usuárias destes imóveis.
Uma edificação, mesmo sendo barata, tem que ter o seu desempenho garantido.
Em muitos casos, a supressão de um determinado acabamento compromete as
condições de manutenção. Qualquer supressão de acabamento não é apenas uma
questão econômica e qualquer supressão desta natureza só deve ser feita após uma
cuidadosa análise técnica.
Silva (1996) conclui que inúmeras são as variáveis que podem intervir na
determinação desses custos dentro desse espectro deixado pela solução de projeto, mas
os limites estarão pré-fixados pelas opções “macro” do projetista. Atualmente, deve-se
reconhecer que o adquirente leigo não possui condições de efetuar diretamente esta
análise, com isso destaca-se a importância do manual do usuário.

2.2.6 Manual do usuário
A norma brasileira NBR 14.037:2011, no item 7.1, estabelece a obrigatoriedade
da elaboração de manuais de operação, uso e manutenção pelo produtor da edificação.
Segundo a ABNT NBR 15.575:2013, o manual de operação, uso e manutenção
é um documento que reúne apropriadamente todas as informações necessárias para
orientar as atividades de operação (conjunto de atividades a serem realizadas em
sistemas e equipamentos com a finalidade de manter a edificação em funcionamento
adequado), uso e manutenção da edificação. Também conhecido como manual do
proprietário, quando aplicado para as unidades autônomas, e manual das áreas comuns
ou manual do síndico, quando aplicado para as áreas de uso comum.
O manual de uso, operação e manutenção tem por objetivo instruir o proprietário
ou usuário da edificação construída com qualquer que seja o sistema construtivo sobre
as características técnicas, particularidades e restrições, como também o correto uso e
manutenção preventiva do sistema. Devem estar descritas no manual as atividades e a
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frequência das ações de manutenção necessárias para a garantia da VUP da edificação,
similar ao já difundido na indústria automobilística, onde ao se comprar um veículo, o
proprietário recebe um manual que indica o tempo ou a quilometragem necessária para
cada ação de manutenção. Caso o usuário descumpra esses limites perde a garantia do
produto, pois a indústria automobilística entende que sem as manutenções indicadas não
é possível garantir a vida útil do automóvel.
Contudo, não é a detentora da tecnologia do sistema construtivo a responsável
pela entrega desse manual. Cabe à construtora informar aos proprietários da nova
edificação os procedimentos para colocá-la em funcionamento e estabelecer o quanto
mais de informações poderá fornecer e a qualidade delas.
Portanto, no que diz respeito ao sistema de paredes estruturais pré-moldadas
em concreto, os fornecedores do sistema devem fornecer o conteúdo necessário para
que as construtoras consigam elaborar o manual da forma mais eficaz possível.
Essas informações que o fornecedor do sistema deve passar para o construtor
será denominada nesta dissertação como “diretrizes de manutenção”. Segundo Sanches
e Fabrício (2009), para que essas diretrizes sejam eficazes e econômicas, é necessário
que desde o início e a cada etapa de um empreendimento sejam coletados informações
e dados relacionados à edificação. Nestas etapas as soluções encontradas e decisões
tomadas influenciam diretamente no grau de manutenibilidade da fase de uso. Por tanto,
de acordo com eles, a qualidade e viabilidade das informações passadas para a
construtora depende das considerações e tomadas de decisões feitas durante o processo
de projeto pensando para manutenção, como grau de facilidade de limpeza e reparos e
reposição de elementos.
Meseguer (1991) sugeriu na década de 1990 considerações válidas até hoje que,
em linhas gerais, um manual eficaz deve conter ao menos:
a) normas que regulam as responsabilidades e deveres dos usuários e do
construtor;
b) conjunto de dados relativos a possíveis riscos durante o uso e manutenção do
edifício, assim como medidas que possam minimizar os danos em caso de
acidentes;
c) planos de inspeção e manutenção, bem como a forma adequada de fazê-la;
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d) documentos importantes e necessários para um reconhecimento posterior,
como plantas, manuais técnicos de equipamentos etc. O manual deve
contemplar uma lista desses documentos e indicar onde podem ser encontrados.
No que se refere às estruturas de concreto, a ABNT NBR 6118:2014 entende
que o conjunto de projetos relativos a uma obra deve orientar-se sob uma estratégia
explícita que facilite procedimentos de inspeção e manutenção preventiva da obra e que
deve ser produzido um manual de manutenção da estrutura. Dependendo do porte da
construção e da agressividade do meio, e de posse das informações dos projetos, dos
materiais e produtos utilizados e da execução da obra, esse manual deve explicitar de
forma clara e sucinta os requisitos básicos para a utilização e a manutenção preventiva,
necessárias para garantir a vida útil prevista para a estrutura conforme indicado na ABNT
NBR 5674:2012.
Vale ressaltar que o proprietário do imóvel deve ser conscientizado por meio do
manual de uso, operação e manutenção, de que em determinados casos deve haver um
profissional para coordenar a atividade de manutenção. O manual de uso, operação e
manutenção deve ser objetivo quanto a isso: deixar claro ao proprietário do imóvel que
alguns aspectos manutenção existem e que precisam de um profissional habilitado e
competente para executar as atividades a ela pertinentes. Com isto, este profissional
deverá valer-se de um sistema de manutenção (muito mais amplo e detalhado que o
manual de manutenção e que não é entregue ao proprietário) para empreender as tarefas
necessárias.

2.7 Considerações finais do capítulo
O conhecimento da durabilidade das estruturas é relevante para auxiliar na
previsão do comportamento dos materiais em longo prazo, prevenir manifestações
patológicas precoces e para contribuir para a economia e sustentabilidade.
A durabilidade e a avaliação da vida útil das construções devem ser tidas em
conta logo a partir da fase de projeto, uma vez que é nesta etapa que se escolhem os
produtos a serem usados na construção, sendo de extrema importância a seleção
adequada da solução construtiva e o conhecimento exaustivo do desempenho dos seus
componentes.
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É possível aumentar a durabilidade selecionando materiais resistentes
adequados ao ambiente em questão, detalhando o projeto de forma a proteger os
materiais dos fatores ambientais e obsolescência, incorporando aos projetos questões
de manutenibilidade, aumentando o controle tecnológico durante o processo de produção
e assegurando procedimentos de qualidade na execução dos edifícios e utilização.
Um dos desafios para integrar a durabilidade na fase de projeto tem sido a
escassa base de informações sobre vida útil de referência analisada e acessível,
principalmente por parte dos fornecedores. De um modo geral, a informação existente
encontra-se bastante dispersa em pesquisas pontuais, mas não está sistematizada
ainda, o que impede a sua utilização como ferramenta eficaz. Contudo, tem-se verificado
um grande avanço dos desenvolvimentos e estudos realizados nesta área com o
aparecimento de várias metodologias de previsão de vida útil, sendo necessária uma
normalização que defina claramente os procedimentos a seguir.
Portanto, pode-se afirmar que a durabilidade, e consequentemente, a vida útil da
edificação, sistemas construtivos, materiais e componentes, deve sempre ser analisada
sob um ponto de vista amplo que envolve o projeto, execução, controle tecnológico,
fatores ambientais, questões de obsolescência, seleção de materiais, uso, operação e
manutenção sob o enfoque do desempenho, qualidade, custo global e sustentabilidade,
ao menos do ponto de vista ambiental.
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3 DURABILIDADE E MANUTENIBILIDADE DO SISTEMA DE PAINÉIS PRÉMOLDADOS DE CONCRETO COM FUNÇÃO ESTRUTURAL

3.1. Características do sistema
Depois de definidos e compilados os requisitos gerais de durabilidade e
manutenibilidade,

passa-se aqui

a sistematizar

quais dessas

informações e

especificações técnicas devem constar no projeto de sistema de paredes estruturais prémoldadas de concreto. Primeiro haverá uma descrição técnica do sistema estudado,
como tipos, dimensões, componentes, interfaces, ligações, fabricação e montagem. Com
o sistema já definido, é possível sistematizar a relação dele com as diretrizes para a
durabilidade e manutenção apresentada no capítulo dois, agora aplicadas aos painéis
estruturais de concreto. Para isso, será necessário também abordar as questões de
projeto, como o projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto para produção, projeto de
montagem e projeto para a manutenção.

3.1.1 Tipos
No que se refere à tipologia dos painéis que fazem parte do sistema de painel
estrutural tem-se, segundo a ABNT NBR 16.475:2017, os painéis maciços, painéis
nervurados e paredes de camada dupla. Os painéis alveolares e sanduiche normalmente
não possuem função estrutural, portanto não serão detalhados.

Figura 9 - Tipos de seção transversal de painéis

Fonte: Oliveira (2002)
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3.1.1 Painéis maciços
As paredes estruturais de painéis maciços de concreto são constituídas por
painéis cuja seção é preponderantemente retangular e constituída por apenas uma
tipologia de material, que ocupa todo o volume aparente da peça (ABNT NBR
16.475:2017; ACI11, 1993).

Figura 10 - Seção transversal painel maciço

Fonte: STRABELI (2015)

3.1.2 Painéis nervurados
Os painéis nervurados são painéis de parede cuja seção transversal apresenta
nervuras como as indicadas na Figura 11, que aumentam a resistência e a rigidez do
elemento.

Figura 11 - Seção transversal painel nervurado

Fonte: Strabelli (2015)

76

3.1.3 Parede de painéis duplos
Há também um sistema que utiliza os painéis de modo isolado formando uma
pele dupla, com partes denominadas macho (M) e fêmea (F).

Figura 12 - Parede com camada dupla

Fonte: Strabelli (2015)

Neste sistema, as duas camadas de concreto maciças que formam o painel são
produzidas separadas. A primeira camada é concretada junto com a armadura e a
segunda camada pode ser concretada com ou sem a armadura. No final essas camadas
são unidas e solidarizadas. Este tipo de sistema permite que o material utilizado na
camada externa seja diferente do interior. Uma desvantagem desse sistema é, segundo
a ABCIC (1986), a maior quantidade de componentes utilizados se comparado aos outros
sistemas, o que gera mais manuseio de peças, mais transporte e mais ligações.

Figura 13 - Concretagem das nervuras no lado macho (M)

Fonte: autora
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3.1.2 Dimensões
A espessura e o tamanho do painel dependem do projeto, que segue diretrizes
de estabilidade estrutural, transporte da peça, desempenho acústico, resistência ao fogo,
cobrimento mínimo da armadura, comprimento do painel e pela limitação de fissuração
na desmoldagem da peça (ABCIC, 1986; PEREIRA, 2001). A altura dos painéis, em geral,
corresponde à do pé-direito, chegando ao máximo 420 centímetros, e comprimento
variável de 240 centímetros a 14 metros, geralmente definidas em função do transporte
da peça. Para a largura, costuma-se definir um módulo para que esta dimensão seja
múltipla, da mesma forma como é levada em consideração a grade estrutural do edifício.
Neste dimensionamento, também deve ser avaliada a necessidade de transporte e de
manuseio dos componentes e seu peso não deve ultrapassar 10 toneladas, capacidade
normalmente utilizada nas fábricas. Recomenda-se que uma das duas dimensões do
painel não ultrapasse 3,60 m (ABCIC, 1986; PEREIRA, 2001).

3.1.3 Componentes
Os painéis estruturais em concreto são constituídos basicamente por três
componentes:
a) painel, constituído por pelo menos uma camada de concreto armado e,
eventualmente, uma camada de revestimento;
b) dispositivos de fixação;
c) juntas entre paredes e lajes.

3.1.3.1 Painéis
Os insumos comumente usados são cimento, areia, brita, água, desmoldante,
fibra e tela, sendo normalmente utilizado concreto autoadensável com adição de fibras
de polipropileno. Segundo a ABNT NBR 16.475:2017, as fibras para reforço estrutural
(macrofibras) devem atender às especificações constantes nas ABNT NBR 15530 (fibras
de aço), ABNT NBR 15305 (fibras de vidro) e EN 14889-2 (fibras sintéticas). Já as fibras
para reforço secundário (microfibras) devem ser previstas visando combater o
lascamento do concreto em situações de incêndio e, eventualmente, retração.
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3.1.3.2 Dispositivos de fixação
Os materiais utilizados na fixação de painéis devem possuir características que
garantam a sua resistência contra a deterioração, pois, em geral, essas peças são
colocadas em locais onde o acesso para manutenção é dificultado, ou mesmo
impossibilitado. Os materiais mais utilizados nestes dispositivos são os metais,
principalmente por suas propriedades de resistência mecânica e ductibilidade. São
usados o aço carbono, o aço patinável e o aço inoxidável (ABCIC, 1986; OLIVEIRA,
2002). Para tanto, busca-se que os metais desses dispositivos estejam internos ao
concreto, com cobrimento adequado, ou que tenham revestimento de proteção que
garanta boa resistência à corrosão no ambiente em que será usado/exposto.

3.1.3.3 Juntas
A aparência das juntas na fachada pode ser trabalhada através de frisos
marcados, como tratamento estético especificado pelo projetista. Pode-se ocultar a junta
aplicando um material decorativo sobre ela ou, ainda, pode-se torná-la menos
perceptível, quando colocada na divisão entre dois tipos de materiais (OLIVEIRA, 2002;
CPCI, 2007; MUNTE, 2004).

3.1.4 Interfaces
Tão importante quanto o sistema em si são suas interfaces com outros sistemas.
Segundo Cardoso (2007), soluções incoerentes nas interfaces fatalmente ocasionam
retrabalhos ou falhas. As interfaces também recebem especificações técnicas para
adequação com demais sistemas e estas representam uma fonte de prejuízo com gastos
de recuperação, uma vez que muitas patologias do sistema surgem desses encontros
onde não há um detalhamento de projeto adequado. De acordo com a Diretriz Sinat n.
002 (2016)3, as interfaces entre subsistemas, tanto convencionais como inovadores,
devem ser consideradas e detalhadas nos projetos. Vale ressaltar que apesar de todos

3 O SINAT (Sistema Nacional de Avaliação Técnica) é uma iniciativa de mobilização da
comunidade técnica nacional para dar suporte à operacionalização de um conjunto de procedimentos da
construção civil, com o objetivo de avaliar novos produtos utilizados nos processos de construção. A
Diretriz SiNAT 002 refere-se a avaliação técnica de produtos, mais especificamente Sistema de paredes
integrados por painéis pré-moldados de concreto ou mistos para emprego em edifício habitacionais.
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esses componentes e sistemas estarem associados aos painéis pré-moldados, essas
interfaces também recebem especificações técnicas próprias e devem ser atendidas de
acordo com as respectivas normas técnicas brasileiras.

3.1.4.1 Parede e fundação
A fundação é determinada para cada local de implantação, considerando o
parecer dos especialistas em geotecnia ou fundações. As paredes são apoiadas na
fundação de forma contínua ao longo de todo o seu comprimento, normalmente sobre
vigas baldrame ou radier.

Figura 14 - Posicionamento da parede no radier

Fonte: autora

3.1.4.2 Parede e laje
As lajes também são apoiadas diretamente sobre os painéis.
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Figura 15 - Pré-laje posicionada sobre o painel

Fonte: autora

Por serem sistemas de paredes estruturais, é importante que se considerem
alguns efeitos do mau uso ou de um acidente, para que o dano ocorrido não se estenda
a toda a estrutura. O procedimento mais comum consiste em assegurar que as áreas
adjacentes ao local onde tiver ocorrido o dano proporcionem o encaminhamento
alternativo das cargas, evitando o colapso global da estrutura (ABCIC, 1986; EL DEBS,
2000). Para isso têm que estar previstas em projeto soluções de amarrações entre as
paredes e as lajes.
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3.1.4.3 Parede e esquadria
Nas esquadrias de janelas, por exemplo, é recomendado pelo Datec 024-a4 a
fixação aos painéis por meio de parafusos de aço e buchas plásticas e a interface entre
o marco da janela e o painel deve receber selante ou silicone de cura neutra.

Figura 16 - Esquadria de alumínio parafusada ao painel

Fonte: autora

3.1.4.4 Parede e revestimentos
Na interface entre parede e revestimento, tanto para áreas secas como áreas
molháveis, é indicado aplicar a argamassa colante onde for receber cerâmica. Nos locais

4 O Datec (Documento de Avaliação Técnica) é um documento para quem busca a avaliação dos
seus materiais e métodos construtivos. A aquisição do mesmo depende de um processo que passa pela
existência de uma diretriz de analise no SINAT (Sistema Nacional de Avaliação Técnica). O Datec de
número 24 refere-se ao produto Sistema de paredes DPB de painéis nervurados pré-fabricados de concreto
armado.
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onde não for receber cerâmica, é indicada pintura ou verniz para proteção da parede
(sendo que alguns sistemas dispensam o uso do emboço por garantirem acabamento
liso dos painéis) e na parte externa, em geral, revestimento em textura acrílica ou
cerâmica. Segundo um dos construtores de painéis, que detém tecnologia de produção,
pode também ser aplicado gesso liso sobre base de preparação, assim como os painéis
podem sair pré-pintados da fábrica.

3.1.4.5 Parede e instalações
Para a interface entre paredes e instalações, as instalações elétricas são
embutidas nos painéis de parede, porém, para as instalações de hidráulica (água e
esgoto) e gás a ABNT NBR 16.475:2017 permite que sejam embutidas apenas nos
painéis de parede de concreto não estruturais.
Portanto, o que se recomenda é que as tubulações de água do banheiro e
cozinha sejam embutidas em forro falso como shafts e sancas, sendo que os sub-ramais
da pia, lavatório e tanque sejam embutidos em um enchimento de argamassa executado
sobre os painéis de gesso ou aparentes protegidos por uma carenagem (comumente
utilizada em PVC). Os tubos de queda de esgoto são embutidos em shafts, solução já
adotada para sistema convencional em alvenaria, os ramais do tanque e lavatório são
aparentes e o da pia é embutido em um enchimento sob a bancada. A tubulação de gás
é externa às paredes, posicionada sobreposta na fachada.
Dutos, caixas ou aberturas para adaptação elétrica podem ser moldados nos
elementos de painéis (ABCIC, 1986), portanto, qualquer modificação em paredes e lajes,
como abertura de vãos e rasgos para instalações hidráulicas e elétricas, deve ser
previamente acordada na fase de projeto do edifício.
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Figura 17 - Esquema shaft para embutir hidráulica

Fonte: autora

3.1.6 Ligações
A função principal das ligações é a transferência das forças entre as interfaces dos
elementos pré-moldados, de forma que os elementos interajam entre si como um único
sistema estrutural. Teoricamente, todas as juntas e ligações entre os elementos prémoldados deveriam ser executadas de modo que a estrutura pré-moldada tivesse
novamente o mesmo conceito monolítico de uma estrutura moldada no local. Todavia,
esta pode se tornar uma solução mais cara e trabalhosa, sem falar que é difícil conseguir
ligações resistentes à flexão com rigidez suficiente para promover um comportamento de
pórtico (ACKER, 2002).
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A modulação é um item desejável no projeto de construção de uma edificação
pré-moldada, pois pode ter influência direta sobre os custos de produção dos
componentes. Para a modulação dos painéis de fachada, recomenda-se que os eixos
sejam pelo seu lado interno, e que, a partir desse posicionamento de eixos, sejam
geradas quinas, sendo representado na Figura 18 como (a) painel com canto integrado,
(b) e (c) elemento de canto separado e (d) interseção de painéis em diagonais (ABCIC,
1986; CPCI, 2007).

Figura 18 - Soluções para cantos de fachadas

Fonte: ABCIC (1986)

Dentre as soluções para cantos de fachada, a menos utilizada é a solução de
interseção em diagonais, devido à fragilidade das bordas e à dificuldade na execução de
um acabamento plano nas faces que se juntam.
A fixação dos painéis à laje, por exemplo, pode ocorrer de diversas formas:
a) ligação por sobreposição de armaduras de espera: mais frequente em painéis
portantes, mas também utilizada em painéis não portantes, esse tipo de
ligação consiste no traspasse de armaduras preenchidas com concreto no
local. Possui como desvantagem a necessidade de escoras temporárias, pois
não fornece fixação imediata;
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b) ligações soldadas: sua eficiência depende da qualidade da mão de obra que
executará essa ligação, pois essa ligação é, em grande parte, efetuada no
local da obra (OLIVEIRA, 2002).
Figura 19 - Exemplo de fixação de painéis com ligação soldada

Fonte: ABCIC (1986)

Os painéis maciços, geralmente, possuem rebaixos e armaduras de ligação nas
bordas laterais para possibilitar a junção entre eles. As armaduras de ligação de cada
painel são soldadas às armaduras de ligação dos painéis adjacentes e às armaduras
verticais de arranque (barras de aço), desde a fundação. Posteriormente, a interface
entre os painéis é preenchida com graute, com auxílio de fôrmas metálicas.
No caso dos painéis nervurados e parede de camada dupla, existe uma ligação
a seco (amarração entre armaduras com cabos de aço dispostos nas laterais dos painéis
e as barras de aço verticais) e também com acoplamento úmido, com posterior
preenchimento com graute.

Figura 20 - Planta demonstrando ligação entre painéis nervurados do sistema DPB

Fonte: Datec 024-a
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3.1.7 Fabricação
Os painéis de fechamento podem assumir formas retas ou arredondadas. As
superfícies dos painéis de concreto podem assumir vários tipos de acabamentos, desde
o concreto em sua aparência natural até acabamentos altamente sofisticados, como
cerâmica e pedras naturais.

Figura 21 - Painéis de fachada com dimensões e formatos diferentes

Fonte: FEBE (2009)

Os moldes para estes painéis (fôrmas) podem ser fabricados em aço ou madeira,
e essa escolha implicará em aspectos como custo e número de reutilizações da fôrma
(PEREIRA, 2001). Durante a fabricação das paredes pode ser prevista a construção de
dutos para a passagem das instalações, assim como de vãos para as aberturas de portas
e janelas (ABCIC,1986). Esses vãos recebem reforços de treliça ao longo de todo o seu
contorno. O lançamento, o adensamento e a cura são executados em locais fechados e
sob condições controladas, fazendo com que a relação água/cimento seja reduzida ao
mínimo possível (FEBE, 2009; CPCI, 2007). Aïtcin (2000) comenta que durante o
lançamento e cura do concreto são necessários cuidados específicos para não prejudicar
a durabilidade da peça, tais como vibração excessiva, que eleva a porosidade; e
exsudação interna, que enfraquece as zonas de transição. Uma cura inadequada, por
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exemplo, possibilita a secagem superficial precoce, propiciando a formação de rede
capilar que atinge a superfície, tornando-se caminho preferencial para o ingresso de
agentes agressivos. Depois de desenformados, os painéis são transportados e
armazenados para serem curados (aspersão de água) por um período mínimo de 48
horas, e depois disso são liberados para montagem nos locais definitivos (SILVA, 2011).

3.1.8 Montagem
As paredes são assentadas sobre a fundação ou lajes, sendo que os arranques
são posicionados desde a execução da fundação e em todos os pavimentos, para dar
continuidade às barras de aço verticais posicionadas nas ligações. Os painéis são içados
por gruas ou guindastes, posicionados e escorados com escoras de aço (Figura 22). Em
seguida, posiciona-se o painel transversal e faz-se a ligação.
Figura 22 - Montagem com painéis maciços

Fonte: Silva (2011)
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Após os painéis serem posicionados, eles são solidarizados e as juntas passam
a receber tratamento. As esquadrias podem vir pré-fixadas na parede, ou podem ser
instaladas posteriormente, nos vãos preexistentes. Por fim, é recomendável que a
sequência de atividades para a montagem seja pré-definida antes do recebimento dos
painéis na obra e que seja feito o controle de canteiro constante e todas as etapas durante
a montagem, como travamento e alinhamento dos painéis, solidarização, ligações,
acabamentos e interfaces com esquadrias e demais componente.

3.2 Caraterísticas de projeto para a durabilidade do sistema
Como o objetivo desta dissertação é analisar o processo de produção e
construção, assim como informações e especificações técnicas que devem constar no
projeto de sistema de paredes estruturais pré-moldadas de concreto, visando ao
atendimento dos requisitos de durabilidade e manutenibilidade, a durabilidade do sistema
deve ser analisada e projetada considerando as quatro fases do processo: fabricação,
transporte, montagem e uso.
Além disso, os componentes devem ser analisados individualmente e também
como um sistema. Nesse sentido, discute-se a seguir as principais especificações do
concreto, ligações, proteções, tolerâncias, entre outros, atendendo a requisitos de
durabilidade.
A ABNT NBR 6118:2014 comenta que deve ser explicitado em contrato e em
todos os desenhos e memoriais que descrevem o projeto tecnicamente a especificação
dos requisitos correspondentes à durabilidade da estrutura e elementos pré-moldados
durante sua vida útil, incluindo a classe de agressividade adotada.

3.2.1 Projeto arquitetônico
Projeto arquitetônico é tratado nesta dissertação como o projeto do edifício, ou
seja, o projeto que contempla desde o planejamento até o projeto executivo de uma
edificação. Para que possam ser aproveitadas todas as vantagens do pré-moldado, o
ideal é que o projeto arquitetônico seja concebido desde o início com o devido respeito a
demandas específicas. Segundo a ABCIC (1986) e El Debs (2000), devem ser
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considerados os seguintes aspectos para a elaboração de um projeto em concreto prémoldado:
a) concepção do projeto arquitetônico, já visando o uso do concreto prémoldado. É de fundamental importância que o projeto arquitetônico não
interprete o uso dos painéis estruturais apenas como componentes do
edifício, mas sim que o edifício seja concebido visando o uso dos painéis e
respeitando o conceito, a modulação e limites do sistema;
b) uso de sistema de contraventamento próprio;
c) uso de soluções padronizadas, como a modulação, que por meio da
repetição permitem custos mais baixos, maior qualidade e execução mais
rápida;
d) uso de detalhes simples, evitando-se soluções complicadas;
e) consideração das tolerâncias dimensionais, pois produtos em concreto prémoldado apresentam diferenças entre as dimensões projetadas e as
executadas, que diferenças devem ser previstas no projeto. Apesar de
relativamente pequenas, essas variações ocorrem na fábrica e no canteiro;
f) minimizar o número de ligações, devido às dificuldades por elas
representadas nessa estrutura;
g) utilização de elementos de mesma faixa de peso, para um melhor
aproveitamento dos equipamentos de montagem;
h) exploração da capacidade das peças;
i) ampliação da construção industrializada para outros elementos além da
estrutura, tais como divisórias e equipamentos de instalação, para que os
ganhos com velocidade de execução sejam obtidos em todas as etapas;
j) formato ortogonal e concentração de instalações e passagens tipo shafts;
k) preocupação com questões de drenagem.
A ABNT NBR 6118:2014 orienta que as superfícies expostas que precisam ficar
na posição horizontal, tais como coberturas, pátios, garagens, estacionamentos e outras,
devem ser convenientemente drenadas, com disposição de ralos e condutores. A norma
conclui a parte de drenagem acrescentando que todos os topos de platibandas e paredes
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devem ser protegidos por chapins, assim como os beirais devem ter pingadeiras e os
encontros a diferentes níveis devem ser protegidos por rufos.
Outra definição que deve ser feita ainda na fase inicial é o tipo de fundação e
estruturas auxiliares. Após essas definições, são decididas as vinculações que serão
utilizadas. A partir daí o projeto se desenrola dentro da sequência de um projeto estrutural
convencional, com a ressalva que os elementos devem ser verificados em várias etapas:
transporte, montagem e estrutura pronta. Lembrando que, além do detalhamento, o
projeto deve fornecer também as diretrizes de montagem.

3.2.2 Projeto estrutural
O projeto estrutural é tratado nesta dissertação como a especificação,
dimensionamento e locação das armaduras, bem como o traço e tipo do concreto
utilizado, geralmente realizado por um calculista.

3.2.2.1 Concreto
Uma diretriz geral encontrada na literatura técnica ressalta que a durabilidade da
estrutura de concreto é determinada por cinco fatores:
a) composição ou traço do concreto;
b) compactação ou adensamento efetivo do concreto na estrutura;
c) cura efetiva do concreto na estrutura;
d) cobrimento das armaduras;
e) Controle de fissuração.
Também pode ser feita uma análise em relação à agressividade ambiental, uma
vez que esta pode ser avaliada segundo o ponto de vista da durabilidade da armadura e
da durabilidade do próprio concreto.
A abordagem em termos de projeto, que é prescrita pelas normas atuais, passa
pela definição do ambiente no qual a estrutura será inserida. Deve-se conhecer, avaliar
e classificar o grau de agressividade do ambiente, estabelecendo então a
correspondência entre ambos, ou seja, entre a agressividade do meio versus a
durabilidade da estrutura de concreto (HELENE, 1983). A partir desta classificação, uma
série de prescrições deve ser atendida.
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É possível considerar as classes adotadas pela ABNT NBR 6118:2014 e ABNT
NBR 12.655:2015, apresentadas nos quadros 18 e 19.

Quadro 18 - Classes de agressividade ambiental
Classe de agressividade

Agressividade

Risco de deterioração da estrutura

I

Fraca

Insignificante

II

Média

Pequeno

III

Forte

Grande

IV

Muito forte

Elevado

Fonte: Medeiros et al (2011).

Quadro 19 - Agressividade ambiental e durabilidade do concreto
Classe de agressividade

Concreto recomendável

I ou fraca

Efêmero, normal, resistente ou durável

II ou média

Normal, resistente ou durável

III ou forte

Resistente ou durável

IV ou muito forte

durável
Fonte: Medeiros et al. (2011)

No caso de uma classificação mais rigorosa, com base na concentração efetiva
de certas substâncias agressivas no ambiente que envolve a estrutura ou suas partes,
recomenda-se os limites orientativos constantes da norma CETESB L 1.007, ou da EN
206.
A resistência do concreto aos diferentes meios agressivos depende, segundo
Medeiros et al. (2011), da natureza e tipo dos seus materiais constituintes e da
composição ou dosagem do concreto, ou seja, do tipo e consumo de cimento, tipo e
consumo de adições e de água, relação água/cimento e natureza e dimensão do
agregado.
Os autores ainda afirmam que se deve dar preferência a certos tipos de cimento
Portland, a adições minerais e a aditivos mais adequados para resistir à agressividade
ambiental, em função da natureza dessa agressividade. Por exemplo:
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a) reduzir a lixiviação: são preferíveis os cimentos com adições tipo CP III e CP
IV;
b) reduzir reações álcali-agregado: são preferíveis os cimentos pozolânicos tipo
CP IV;
c) reduzir a profundidade de carbonatação: são preferíveis os cimentos tipo CP I
e CP V sem adições;
d) reduzir a penetração de cloretos: são preferíveis os cimentos com adições tipo
CP III e CP IV com adição extra de sílica ativa, metacaulim e cinza de casca
de arroz.

Considerando as diferentes agresividades do meio, a norma ABNT NBR 6118:2014
recomenda a qualidade do concreto conforme quadro a seguir:

Quadro 20 - Classe de agressividade e qualidade do concreto
Concreto

Tipo

Classe de agressividade
I

II

III

IV

Relação água/cimento

CA

≤ 0,65

≤ 0,65

≤ 0,55

≤ 0,45

em massa

CP

≤ 0,60

≤ 0,55

≤ 0,50

≤ 0,45

Classe de concreto

CA

≥ C20

≥ C25

≥ C20

≥ C40

(ABNT NR 8953)

CP

≥ C25

≥ C20

≥ C35

≥ C40

Notas:
1 O concreto empregado na execução das estruturas deve cumprir com os requisitos
estabelecidos na ABNT NBR 12655.
2 CA corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto armado.
3 CP corresponde a componentes e elementos de concreto protendido.

Fonte ABNT NBR 6118:2014

Devido às condições adversas às quais o concreto pode ficar exposto ao longo
do seu ciclo de vida, a norma orienta alguns cuidados com a proteção e conservação do
material, como aplicação de revestimentos hidrofugantes, pinturas impermeabilizantes,
revestimentos de argamassas, de cerâmicas ou outros sobre a superfície do concreto.
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O Datec 007-a5 também recomenda a realização de ensaios de reatividade álcaliagregado com os agregados utilizados na produção do concreto empregado nos painéis,
nos diferentes canteiros de obras ou usinas.
Segundo Medeiros et al. (2011), na ausência de valores de ensaios
experimentais nos concretos que realmente serão utilizados na estrutura pode ser
adotada a classificação orientativa apresentada no Quadro 20, referente à corrosão de
armaduras, e no Quadro 21, referente à deterioração do concreto.

Quadro 21 - Resistência dos concretos frente à corrosão de armaduras
Classe do
concreto

Classe de
resistência (ABNT
NBR 8953:2009)

Máxima
relação
a/c

Durável

≥C50

≤0,38

Deterioração por
carbonatação

Deterioração por cloretos

Teor de adições
≤10% de pozolana,

Teor de adições
≥20% de pozolana,
metacaulim
≥65% de escória de alto
forno, aço galvanizado
ou inox

metacaulim ou
escória de alto
forno
Resistente

≤10% de pozolana,

≥10% de pozolana,

C40

metacaulim

metacaulim

C45

≤15% de escória

≥35% de escória de alto

de alto forno

forno, aço galvanizado

C35

≤0,50

ou inox
Normal

C25

≤0,62

Qualquer

Qualquer

Qualquer

Qualquer

Qualquer

C30
Efêmero

C10
C15
C20

Fonte: Medeiros et. al (2011)

Quadro 22 - Resistência do concreto frente a deterioração por lixiviação ou
formação de compostos expansivos

5

O Datec 007-a refere-se a avaliação de Painéis pré-moldados maciços de concreto armado para
execução de paredes.
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Classe do

Classe de

concreto

resistência

Deterioração por expansão

lixiviação

(ABNT

Teor de C3A

NBR

no cimento

8953:2009)

anidro

≥C50

≤5%

Durável

Resistente

Normal

Deterioração por

Teor de adições

Teor de adições

≥20% de pozolana,

≥20% de pozolana,

metacaulim

metacaulim

≥65% escória de

≥65% de escória de

alto forno

alto forno

≥10% de pozolana,

≥10% de pozolana,

C40

metacaulim

metacaulim

C45

≥35% de escória de

≥35% de escória de

alto forno

alto forno

≤8%

Qualquer

Qualquer

Qualquer

Qualquer

Qualquer

C35

C25

≤5%

C30
Efêmero

C10
C15
C20

Fonte: Medeiros et al. (2011)

Concretos mais resistentes, com agregados graúdos mais duros, em maior
proporção e com camada superficial adequadamente executada (sem exsudação, sem
vibração excessiva e com cura adequada), são menos suscetíveis à degradação. Os
concretos que apresentam pouca exsudação têm camada superficial mais resistente e
são, portanto, mais resistentes à abrasão (NEVILLE, 1982). Dessa forma, a qualidade do
agregado desempenha papel crítico, especialmente em concretos com maior resistência
à compressão.
A substituição parcial de areia natural por areia produzida a partir de rocha dura
também provoca diminuição da resistência à compressão, mas aumenta a resistência à
abrasão. Agregados metálicos de altíssima dureza podem ser necessários em situações
severas de desgaste (AÏTCIN, 2000).
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No que diz respeito às fibras que fazem parte dos insumos dos painéis, a ABNT
NBR 16.475:2017 menciona que o projeto estrutural pré-moldado de parede em concreto
reforçado com fibras (CRF) deve especificar o material, o tipo, a quantidade e as
propriedades físicas das fibras introduzidas no concreto. Contudo, a resistência da
estrutura ao meio ambiente não depende apenas da qualidade do concreto, mas também
da execução, do uso correto e de critérios adequados de projeto.

3.2.2.2 Armadura
As armaduras constituem um dos principais componentes dos painéis prémoldados. Essas são constituídas por cabos, barras e treliças metálicas. Quando se fala
de estrutura de concreto armado e protendido, o aço é a parte mais sensível ao ataque
do meio ambiente e por essa razão as armaduras devem ficar protegidas através de uma
espessura de concreto de cobrimento.
Um dos mecanismos preponderantes de deterioração relativos à armadura
encontrados na norma de concreto ABNT NBR 6118:2014 e ABNT NBR 12655 foram:
a) corrosão devida à carbonatação;
b) corrosão por elevado teor de íon cloro (cloreto);
c) mecanismos de deterioração da estrutura propriamente dita: ações
mecânicas, movimentações de origem térmica, impactos, ações cíclicas
(fadiga), deformação lenta (fluência), relaxação, e outros considerados em
qualquer norma ou código regional, nacional ou internacional, mas que não
fazem parte de uma análise de vida útil e durabilidade tradicional.
A norma ABNT NBR 6118:2014

comenta que nos casos onde as treliças

apresentem alguma contribuição para o desempenho estrutural do painel, essas devem
atender aos critérios de durabilidade, devendo ser galvanizadas ou embebidas no
concreto estrutural.
Galvanizar a armadura, substituir parcialmente parte da armadura por outros
tipos de materiais complementares com melhor desempenho quanto à corrosão, protegêla com epóxi ou outros tipos de pintura, podem ser consideradas alternativas com o
objetivo de aumentar a durabilidade quanto à corrosão e segurança quanto ao fogo.
Porém, a camada de zinco da galvanização não deve prejudicar a aderência entre matriz
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e armadura e deve-se ter atenção com o contato prolongado ou frequente com ácidos e
álcalis fortes (BBMAPFRE, 2016). Além disso, no caso de qualquer solução inovadora a
norma recomenda que seja feita comprovação por metodologia experimental ou seja
consultada a normalização internacional (ABNT NBR 16.475:2017).
Além das armaduras, a norma se refere à proteção dos conectores metálicos. A
proteção contra corrosão nos insertos metálicos deve respeitar os critérios estabelecidos
pela ABNT NBR 8800 e ABNT NBR 9062:2017, considerando a agressividade do
ambiente e a vida útil prevista para a edificação. Quaisquer peças incorporadas ao
concreto na fase de produção que possam ser colocadas antes do lançamento do
concreto ou após o endurecimento deste, para atender a uma finalidade de ligação
estrutural ou para permitir fixações de outra natureza (ABNT NBR 9062:2017), devem ser
posicionadas de modo a não prejudicar a armadura.
O detalhamento das armaduras deve respeitar certas disposições construtivas,
como o espaçamento das barras, dobramento e emendas. Atender ao requisito de
proteção das armaduras quanto à corrosão e os cobrimentos mínimos das armaduras do
painel estrutural é o maior requisito de durabilidade do sistema.

3.2.3 Projeto para produção
Projeto para produção é tratado nesta dissertação como o projeto do processo
de produção da “parede”, ou seja, planejamento de produção, desenho técnico indicando
dimensões de cada painel, aberturas, quantidade, tipos de fixação, revestimentos,
vedação, pontos de passagem, esquadrias, planejamento de transporte e planejamento
de montagem.
Em se tratando de construção industrializada, as informações apresentadas
pelos projetos devem ser dotadas de especificações mais detalhadas do produto, como
interfaces entre sistemas construtivos e demais componentes, determinação da forma de
produção e interação entre as diversas instalações e a arquitetura – em se tratando de
edificações. Por exemplo, se identificam as principais interferências com demais
especialidades, como elétrica e hidráulica, e informações dos fornecedores para
conhecer as possibilidades e restrições dos fabricantes. Durante esta fase, devem ser
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consideradas as interferências existentes entre esses projetos e as possíveis soluções
de industrialização dentro de uma visão global do processo construtivo do edifício.
A interação entre projetista, fabricante e montador é fundamental para o
processo. Antes do início dos desenhos já devem estar definidos os tipos de portas e
caixilhos s serem utilizados, pois cada fornecedor pede uma folga de abertura (vão bruto)
diferente.
O projeto de produção deve conter informações gráficas por meio de plantas de
detalhes e memorial descritivo do sistema construtivo, incluindo sua descrição, bem como
dos materiais constituintes, indicando as respectivas normas técnicas ou aprovação junto
a instituições idôneas (exemplo: SIMAC ou SiNAT/PBQP-h; SBAC/ Inmetro). Inclusive,
embora não seja obrigatório, é recomendável a utilização da plataforma Building
Information Modeling (BIM) no processo de projeto e planejamento de obras que utilizem
sistemas construtivos industrializados.
A organização do pátio também faz parte do projeto de produção para que se
possa visualizar na planta da fábrica as etapas de confecção de formas, de armação, de
colocação dos insertos metálicos, de concretagem e acabamento do painel.
Na fabricação dos elementos pré-moldados, os encarregados da produção e do
controle de qualidade devem seguir manuais técnicos preparados pela empresa que
apresentem, no mínimo, as especificações e procedimentos relacionados às fôrmas,
manuseio e armazenamento, tolerâncias, traço do concreto e dimensão das telas e
armaduras.
Também é elaborado nessa etapa como será executado o controle e inspeção
dos componentes, criando indicadores e parâmetros de aceite ou não de algum serviço
e, ainda, a otimização da movimentação, tanto da mão de obra como dos equipamentos.
Vale lembrar que o controle de qualidade e a inspeção de todas as etapas de produção,
transporte e montagens dos elementos pré-moldados devem ser executados para
garantir o cumprimento das especificações do projeto.
A Câmara Brasileira da Indústria Da Construção - CBIC (2013) destaca alguns
facilitadores para evitar envelhecimento precoce e satisfazer às exigências de
durabilidade que devem ser observados como critérios de projeto:
a) especificação do concreto;
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b) controlar a fissuração das peças;
c) garantir cobrimentos de concreto apropriados para proteção às armaduras;
d) detalhar adequadamente as armaduras;
e) cuidado com as fôrmas;
f) prever drenagem eficiente;
g) cuidados especiais de cura.

3.2.3.1 Controle de fissuração
Segundo a ANBT NBR 6118:2014, elementos estruturais em concreto têm
grande propensão à fissuração devido à grande variabilidade e baixa resistência do
concreto à tração. Além disso, as fissuras podem ocorrer também por outras causas,
como retração térmica ou devido a reações químicas internas nas primeiras idades.
A penetração de água e agentes agressivos ocorre através da estrutura porosa
do

concreto

ou

pela

presença

de

fissuras,

destacamentos,

empolamentos,

descoloramentos e outros danos, tendo sido comprovado que até mesmo estruturas
executadas com concreto de boa qualidade podem acabar comprometidas se houver
presença dessas falhas na peça (SILVA, 2007).
Desse modo, devem ser limitados os deslocamentos, fissurações e falhas nas
paredes externas, incluindo seus revestimentos, que ocorrem em função do calor ou
resfriamento durante a vida útil do edifício.
Para se obter um desempenho bom em relação à proteção das armaduras,
corrosão e à aceitabilidade estética dos usuários, busca-se controlar a abertura dessas
fissuras. Se a presença de fissuras respeitar os limites estipulados na ABNT NBR
6118:2014 em paredes estruturais construídas de forma correta e submetidas às cargas
previstas, essas não denotam perda de durabilidade ou de segurança quanto aos estados
limites últimos e de serviço.
Conforme mostra o Quadro 23, a norma fala em valores da ordem de 0,2 mm a
0,4 mm, como limite para perda da resistência de serviço. Entretanto, do ponto de vista
de durabilidade (suscetibilidade à penetração de água e de outros agentes), existe a
necessidade de atenção ao eventual aumento da abertura dessas fissuras e às suas
consequências.
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Quadro 23 - Exigências de durabilidade relacionadas à fissuração e à proteção
da armadura, em função das classes de agressividade ambiental
Tipo de concreto
estrutural

Concreto simples
Concreto armado

Concreto protendido
nível 1 (protensão
parcial)
Concreto protendido
nível 2 (protensão
parcial)

Classe de
agressividade
ambiental (CAA) e
tipo de protensão
CAA I a CAA IV
CAAI
CAA II E CAA III
CAA IV
Pré-tração com CAA
I ou Pós-tração com
CAA I e II
Pré-tração com CAA
II ou Pós-tração com
CAA III e IV

Exigências relativas
à fissuração

Combinação de
ações em serviço a
utilizar

Não há
ELS-W wk ≤0,4mm
ELS-W wk ≤0,3mm
ELS-W wk ≤0,2mm
ELS-W wk ≤0,2mm

Combinação
frequente
Combinação
frequente

Verificar as duas condições abaixo
ELS-F
Combinação
frequente
ELS-D(1)
Combinação quase
permanente
Concreto protendido Pré-tração com CAA
Verificar as duas condições abaixo
nível 3 (protensão
III ou IV
ELS-F
Combinação rara
parcial)
ELSD-D (1)
Combinação
frequente
(1) A critério do projetista, o ELS-D pode ser substituído pelo ESL-DP com ap=25mm

Nota: para as classes de agressividade ambiental CAIII e CA IV exige-se que as
cordoalhas não aderentes tenham proteção especial na região de suas ancoragens.
Fonte: Tabela 13.3 da ABNT NBR 6118:2014

3.2.3.2 Cobrimento
O cobrimento das armaduras tem uma importância fundamental no que se refere
à durabilidade das estruturas, portanto, é imperativo que o cobrimento seja projetado e
executado adequadamente a fim de garantir o desempenho projetado para a estrutura.
Porém, só garantir o cobrimento não é suficiente. Os procedimentos executivos têm
consequências preponderantes na qualidade dessa camada que recobre as armaduras.
De acordo com Brandão (1998), essa camada é a parte mais sensível ao ataque
de mecanismos de deterioração, afirmando inclusive que os danos na pasta são, em
geral, mais severos do que nos agregados.
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Essa pasta de argamassa e concreto sobre o aço também possui características
variáveis ao longo do tempo. Por exemplo, logo após a compactação e durante o período
de cura, ela é altamente alcalina, com pH de aproximadamente 12,6. A partir da
interrupção da cura, inicia-se o processo de envelhecimento, o que pode acarretar na
despassivação das armaduras (MEDEIROS et al., 2011).
Também a porosidade dessa pasta interfere na sua densidade, que por sua vez
permite que os agentes alcancem o interior, tornando o ataque das soluções mais
agressivas muito mais intenso. Com uma pasta densa, por exemplo, o ataque fica limitado
à superfície. Além disso, a qualidade efetiva do concreto superficial depende da
adequabilidade da fôrma, do aditivo desmoldante e, preponderantemente, da cura dessas
superfícies. Em especial devem ser curadas as superfícies expostas precocemente,
devido à desmoldagem.
Para Medeiros et al. (2011), é possível utilizar com segurança e sem
comprometimento da durabilidade um concreto não recomendável desde que esse fato
seja compensado com outras medidas protetoras e preventivas, como é o caso da
maioria das obras já construídas e em operação no Brasil.
Ainda que em muitas obras não seja empregado o concreto recomendável,
medidas posteriores de manutenção e proteção podem assegurar uma vida útil
compatível com as expectativas dos usuários e com a necessidade da sociedade. Cabe
ressaltar, no entanto, que do ponto de vista econômico todas as medidas visando
durabilidade tomadas em nível de projeto, como a dosagem do concreto, são muitas
vezes mais convenientes, mais seguras e mais econômicas do que medidas protetoras
tomadas a posteriori.
O cobrimento deve ser respeitado por toda a seção do painel de parede, incluindo
as regiões com menor espessura como, por exemplo, em regiões com frisos,
reentrâncias, pingadeiras e outros detalhes arquitetônicos (ABNT NBR 16.475:2017).
Para garantir o cobrimento mínimo (C min) o projeto e a execução devem
considerar o cobrimento nominal (C nom), que é o cobrimento mínimo acrescido da
tolerância de execução (∆c). O cobrimento mínimo da armadura é o menor valor a ser
respeitado ao longo de todo o elemento considerado e que se constitui em um critério de
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aceitação. A norma de concreto ABNT NBR 6118:2014 atribui tolerância mínima de
10mm (∆c =10mm) para estruturas de concreto armado e protendido.
Contudo, para elementos pré-moldados submetidos a um maior controle de
qualidade na sua fabricação a partir de ensaios comprobatórios de desempenho de
durabilidade frente ao nível de agressividade previsto, pode-se estabelecer cobrimentos
mínimos de 5mm (∆c=5mm). Na falta desses ensaios, desde que seja utilizado concreto
com fck ≥ 40 MPa e relação água/cimento ≤ 0,45, os cobrimentos podem ser reduzidos.
Dessa forma permite-se a redução dos cobrimentos nominais prescritos na tabela
anterior em 5 mm, desde que sejam previstos em projetos frente ao meio de
agressividade e explicitada nos desenhos. No caso de painéis que não respeitem tais
condições, deve-se respeitar os cobrimentos normativos prescritos no Quadro 23.
Quadro 24 - Agressividade ambiental e cobrimento nominal para ∆c = 10 mm
Tipo de
estrutura

Componente
ou elemento

I

Classe de agressividade ambiental
II
III
Cobrimento nominal mm
25
35
30
40
35
45

IV

Concreto
laje
20
45
armado
Viga/pilar
25
50
Concreto
Todos
30
55
protendido
Notas:
1 Cobrimento nominal da armadura passiva que envolve a bainha ou os fios, cabos e
cordoalhas, sempre superior ao especificado para o elemento de concreto armado devido
aos riscos de corrosão fragilizante sob tensão.
2 Para a face superior das lajes e vigas que serão revestidas com argamassa de
contrapiso, com revestimentos finais secos tipo carpete e madeira, com argamassa de
revestimento e acabamento tais como pisos de elevado desempenho, pisos cerâmicos,
pisos asfáltico e outros tantos, as exigências dessa tabela podem ser substituídas,
respeitando cobrimento nominal ≤ 15mm.
3 Nas faces interiores das lajes e vigas e reservatórios, estações de tratamento de água e
esgoto, condutos de esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes químicos
e intensamente agressivos, a armadura deve ter cobrimento nominal ≤45mm
Fonte: Tabela 7.2 da ABNT NBR 6118:2014

Caso haja previsão de revestimento posterior com pintura protetora, a eficácia da
proteção e sua durabilidade em relação ao meio a que o elemento estará exposto devem
ser

comprovadas

experimentalmente

em

laboratório

nacional

especializado,

possibilitando estabelecer também cobrimentos mínimos (ABNT NBR 9062:2017). Além
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disso, a dimensão máxima característica do agregado graúdo utilizado no concreto não
pode superar em 20% a espessura nominal do cobrimento, ou seja:
dmáx ≤ 1,2 C nom

A parte não protegida pelo cobrimento do concreto deve ter características de
qualidade e durabilidade iguais ou superiores à armadura protegida pelo cobrimento do
concreto.

3.2.3.3 Fôrmas
O projeto e a execução das fôrmas para peças em concreto pré-moldado devem
atender a todas as condições para fácil desmoldagem, de forma a ser especificada em
projeto ou em manual técnico de fabricação a previsão de ângulos de saída, a livre
remoção das laterais e cantos chanfrados ou arredondados para evitar que os elementos
concretados sejam danificados e comprometer a durabilidade das peças (ABNT NBR
9062:2017).

3.2.3.4 Juntas
O projeto de ligações não se limita à escolha de um dispositivo de ligação
apropriado mas engloba a consideração da ligação como um todo, incluindo as juntas,
os materiais para preenchimento de nichos e juntas, detalhamento das superfícies das
interfaces e das zonas nas extremidades dos elementos pré-moldados, em regiões
próximas às ligações. Estas zonas nas extremidades dos elementos promovem a
transferência das forças dos dispositivos de ligação para dentro dos elementos e devem
ser detalhadas e armadas considerando as forças internas e as possíveis deformações.
A ABNT NBR 16.475:2017 aponta que, no caso de painéis pré-moldados, as
áreas mais delicadas, ou onde há maior incidência de problemas, são as juntas. A forma
e as dimensões do perfil da junta devem ser projetadas de maneira tal que a junta não
venha a se tornar em um ponto fraco nos elementos e não haja risco de danos nas
bordas. Portanto, deve-se priorizar um tempo maior para o desenvolvimento em projeto
das juntas de ligação entre painéis ou entre painéis e laje e fundação, assim como, se
necessário, aumentar o nível de detalhamento e recomendações sobre a execução da
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mesma. A ABCIC recomenda que as ligações dos elementos de fachada devam ser
sempre projetadas de forma a permitir movimentos térmicos entre a fachada e a estrutura,
que dependem da eficiência dos materiais selantes nas juntas. A função principal do
selante na junta é promover uma ligação impermeável e flexível entre os painéis para
permitir a expansão e a contração entre os próprios painéis, bem como os movimentos
ao longo de toda a estrutura
Nos casos onde as ligações não podem ser inspecionadas ou receber
manutenção adequada após concluída a construção, as ligações devem ter vida útil
superior à vida útil da estrutura. Se a manutenção dos componentes metálicos das
ligações não for possível também é recomendável a utilização de aço inoxidável.
Lembrando que no caso da presença de metais heterogêneos, deve-se considerar o risco
da corrosão galvânica.
Acker (2002) comenta que no caso de juntas com faces seladas o método mais
efetivo e mais comum é empregar os selantes elastoméricos, os quais são aplicados com
pistola. O material selante adere nas duas faces da junta e é suficientemente flexível para
acomodar os movimentos, sem haver deslizamento ou perda de adesão.
A princípio, essas juntas são mais suscetíveis aos efeitos do envelhecimento do
que as juntas com drenos abertos, pelo fato de que o material selante é exposto ao vento,
à chuva e aos raios ultravioletas. Porém, os selantes aplicados nas faces permitem
liberdade de formas para o projeto dos painéis e por isso é o método mais usado.
A eficiência dessas juntas depende da continuidade da aderência ao concreto e
da elasticidade do material selante. Isto implica em que as bordas da junta sejam
regulares e planas (ou simples), não podendo haver aplicação de agentes retardadores
ou de aditivos similares. Recomenda-se colocar o selante levemente para trás na junta
para se obter melhor proteção contra o vento, a água da chuva ou os raios ultravioletas.
Para determinar a largura adequada na junta para a aplicação de um determinado
material selante é necessário conhecer a quantidade de movimentação que irá ocorrer
na junta e quais são as tolerâncias permitidas na produção e na montagem dos
componentes na execução da junta. A influência da temperatura nas fachadas de
concreto depende da cor do concreto e da orientação da fachada. Um bom material
selante elástico pode se deformar em até 25% (ACKER, 2002).
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Para permitir uma aplicação correta do selante, a largura efetiva recomendada da
junta deve ser no mínimo de 8 mm e no máximo de 30 mm. O Quadro 24 fornece uma
indicação da largura nominal mínima da junta em função da largura do elemento e para
um tipo comum de selante elastomérico.
Quadro 25 - Largura recomendada para juntas com faces seladas
Largura do elemento (m)

Largura nominal mínima da junta (mm)

1,80

12

2,40

12

3,60

14

4,80

15

6,00

16
Fonte: adaptada de Acker (2002)

3.2.3.5 Tolerâncias
Outra informação que deve ser admitida e prevista no projeto desde o início é em
relação às tolerâncias de projeto. Tolerância é o desvio permitido prescrito
obrigatoriamente no projeto. As dimensões dos elementos, inclusive a geometria das
seções transversais, devem ser indicadas no projeto já levando em conta as tolerâncias
globais compatíveis com o processo construtivo, ou seja, considerando os desvios de
fabricação e de montagem permitidos. Produtos de concreto pré-moldados, apesar do
maior controle tecnológico, podem apresentar diferenças entre as dimensões
especificadas e as executadas. Dentre essas tolerâncias vale destacar:
a) possibilidade de tolerâncias de absorção nas ligações entre dois elementos
pré-moldados;
b) possibilidade de tolerâncias de absorção nas ligações entre elementos prémoldados e as partes moldadas no local;
c) necessidade de almofadas de apoio;
d) consequências causadas por curvaturas e diferenças em curvaturas;
e) tolerância de movimentação, causada por retração, expansão térmica, etc.
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As tolerâncias de produção na fábrica incluem variações dimensionais dos
produtos, superfícies não lineares ou não planas, falta de ortogonalidade da seção
transversal, variações na curvatura dos elementos protendidos, posição de incertos, entre
outros, e são determinados pela norma conforme o Quadro 25, onde L é o comprimento
do elemento pré-moldado:
Quadro 26 - Tolerâncias de fabricação para painéis
Seção
Comprimento
Espessura
Planicidade
Distorção

Dimensão
L ≤ 5m
5m < L ≤ 10m
L ≤ 5m
L>5m
Largura ou altura ≤1m
Largura ou altura > 1m

Linearidade

Tolerância
+- 10mm
+- 15mm
-5mm e +10mm
+-3mm
+- L/1000
+-3mm a cada 30cm
+-10mm
+-L/1000

Fonte: ABNT NBR 9062:2017

Ainda segundo a ABNT NBR 9062:2017, a tolerância para montagem em planta é
de ± 1,0 cm entre apoios consecutivos, não podendo exceder ao valor acumulado de
0,1% do comprimento da estrutura, e a tolerância em relação à verticalidade é de ± 1/300
da altura até o máximo de 2,5 cm. Lembrando que a norma admite a utilização na obra
de elementos fora das tolerâncias definidas, desde que não comprometam o
desempenho estrutural, arquitetônico ou a durabilidade da obra como um todo, sendo
que tal fato deve ser comprovado pelo responsável pelo projeto estrutural.
As tolerâncias no canteiro dizem respeito aos desvios dos eixos e dos níveis no
início da construção. Além disso, os desvios de montagem durante o levantamento da
estrutura ocorrerão com relação à posição e ao alinhamento entre os elementos.

3.2.3.6 Estanqueidade à água
Outra exigência técnica que deve estar presente no projeto diz respeito à
estanqueidade à água. Segundo a ABNT NBR 15.575 – Norma de desempenho das
edificações habitacionais, o projeto deve

prever

detalhes que assegurem a

estanqueidade de partes do edifício que ficam em contato com a água, como é o caso de
rodapés impermeáveis, barras impermeáveis sobre pias e lavatórios, pinturas
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impermeáveis e resistentes aos raios solares em fachadas, emprego de portas
resistentes à umidade em ambiente laváveis e portas externas, janelas estanques,
emprego de peitoris, pingadeiras e outras proteções (CBIC, 2013).
Lembrando que apesar de esses itens não fazerem parte do painel, possuem
interfaces, e se não forem previstas as soluções estanques podem acabar ocasionando
a diminuição da durabilidade do sistema. Na interface entre os painéis e a fundação é
especificada a execução de impermeabilização na base das paredes, além da previsão
de diferença de cota para a calçada externa à edificação (DATec n024-a), conforme
esquema a seguir:

Figura 23 - Impermeabilização da base dos painéis das paredes externas e
diferença de cota na calçada externa à edificação (dimensões em milímetros)

Fonte: Datec 024-a

É indicado que os revestimentos e acabamentos de áreas molháveis e molhadas
(cozinha, banheiro e área de serviço) sejam constituídos de placas cerâmicas aplicadas
com argamassa colante diretamente sobre os painéis, considerando os caimentos
necessários e diferenças de cota entre ambientes laváveis e não laváveis. O ideal é que
no banheiro o revestimento cerâmico seja aplicado até o teto, pelo menos dentro do box,
onde existe contato direto com a água; na cozinha e na área de serviço as placas
cerâmicas são indicadas do piso ao teto somente nas paredes onde são instalados a pia
e o tanque.
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Nas paredes e tetos de áreas secas e nas paredes das áreas molháveis, que não
recebem revestimento cerâmico, aplica-se pintura acrílica. No banheiro e cozinha ainda
é recomendável a impermeabilização em todo o piso e nos rodapés até a altura de 150
mm. O projetista deve atentar também ao tipo de instalação do vão das portas e
esquadrias, que deve ser preparado conforme as instruções descritas na ABNT NBR
10821-5 e definidos pelo projeto arquitetônico, cabendo ao projeto de produção analisar
o sistema de ancoragem como o contramarco, fixadores etc.

3.2.4 Especificação da vida útil de projeto para as interfaces do sistema
De acordo com a ABNT NBR 15.575, o sistema como um todo, por ser estrutural,
deve ter uma vida útil de projeto maior que 50 anos. Porém, alguns de seus componentes
apresentam vida útil menor que o tempo estipulado e precisam ser substituídos ou
precisam de manutenção temporária. Devido a essas diferenças de tempo de vida útil, a
ABNT NBR 15.575 recomenda que o projeto apresente todas as informações dos prazos
de substituição e manutenção exatos de todos os elementos do sistema.
Portanto, é de fundamental importância que o fornecedor dos componentes
utilizados caracterize o desempenho de seus produtos de acordo com a ABNT NBR
15575:2013 e outras normas específicas. Se o produtor não dispuser de normas
nacionais especificas, o fornecedor tem que disponibilizar os resultados comprobatórios
do desempenho de seus produtos com base na ABNT NBR 15575:2013 ou em normas
específicas internacionais ou estrangeiras.
Segundo a ABNT NBR 16.475:2017, as ligações devem ter a mesma vida útil de
projeto que os painéis de parede por elas conectados, ou seja, no mínimo 50 anos. Caso
não seja possível a inspeção e manutenção da ligação, deve-se considerar um
coeficiente de ajustamento adicional, onde a norma detalha e correlaciona conforme
outros ajustamentos de ligações.
No que diz respeito à junta, a informação passada por alguns fabricantes6 de
selante de poliuretano é que este tem uma vida útil prevista de 20 anos

Visto
na
ficha
técnica
de
produto
Sikaflex
<https://bra.sika.com/dms/getdocument.get/Sikaflex_Universal.pdf>. Acessado em maio de 2020.
6

Universal
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Quanto ao fundo de junta, comercialmente conhecido como “Tarucel”, foi
encontrada junto aos fornecedores a informação de que o material possui vida útil
ilimitada, desde que não seja danificado, tenha a embalagem selada e se as condições
de armazenamento sejam atendidas.
Com isso temos alguns prazos de vida útil esperadas dos componentes já
analisados, contudo, a ABNT NBR 15.575:2003 menciona também que o manual de
operação de uso e manutenção deve indicar os prazos de garantia aplicáveis ao sistema.

3.2.5 Projeto para montagem
O planejamento da montagem é, antes de tudo, uma ação que visa prevenir
situações que possam afetar a integridade do elemento ou estrutura industrializada, além
da segurança dos envolvidos e o cronograma proposto.
No caso da contratação de sistema construtivo, ainda na viabilidade prévia,
recomenda-se que seja estabelecido o compromisso de contratação de entidade
habilitada para efetuar o monitoramento da obra, incluindo o plano de monitoramento da
fase de produção e plano de controle tecnológico.
O projeto para montagem, segundo a ABCIC (2015) deve incluir:
a) comprimento de cada elemento/painel em cada tramo;
b) direção das nervuras em relação às vigas;
c) posição de início e fim das folhas do elemento com os arremates e vedações
necessárias;
d) posição e dimensões dos recortes nos pilares e interferências;
e) posição de aberturas e armaduras de reforço.
No processo de planejamento da montagem é importante também reconhecer a
necessidade de se ter um plano de içamento, ou plano de rigging, que define
tecnicamente as operações realizadas com equipamentos de transporte verticais móveis,
como gruas e guindastes. Esse planejamento aumenta a segurança, reduz riscos
humanos e dos equipamentos e otimiza o uso de acessórios.
Para diminuir os erros na montagem, é recomendável que o responsável pela
montagem faça a verificação do projeto, seu detalhamento completo e compreensão
junto ao projetista. Devem ser verificadas as ligações previstas provisórias e definitivas.
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Também deve ser avaliado o grau de complexidade das mesmas. Deve ser previsto o
planejamento do “grauteamento” e concretagens no local quando aplicáveis, como de
concreto de solidarização de ligações e/ou de capa estrutural (ABCIC, 2015).
A ABNT NBR 9062:2017 permite a utilização na obra de elementos fora das
tolerâncias definidas desde que não comprometam o desempenho estrutural,
arquitetônico ou a durabilidade da obra como um todo, sendo que tal fato deve ser
comprovado pelo responsável pelo projeto estrutural.
A mesma norma também se posiciona em relação às ancoragens,
recomendando que esteja prevista em projeto a especificação de materiais e
acabamentos de forma a atender aos requisitos estruturais e de durabilidade desses
dispositivos. A norma estabelece padrões em relação às armaduras que devem ser
representadas e especificadas em projeto. As armaduras devem respeitar as disposições
construtivas contidas na ABNT NBR 6118:2014, como o espaçamento das barras,
dobramento e emendas. É necessário que o projeto especifique o detalhamento dessas
armaduras de forma a atender aos requisitos de proteção das armaduras quanto à
corrosão, limite de abertura de fissura e os cobrimentos mínimos.

3.2.3.1 Planejamento de transporte
Um dos objetivos da utilização de painéis pré-moldados é a velocidade de
execução da obra. Partindo dessa premissa, muitos projetistas optam por trabalhar com
painéis grandes, pois além de reduzir o número de painéis empregados durante a obra,
o que diminui o custo com içamento e o valor hora homem, também reduz a quantidade
de juntas e de ligações. Porém, existe um limite para o tamanho desses painéis, atrelado
tanto à praticidade de execução quanto ao transporte e limitações de elevação das peças.
Por isso, decisões como dimensão e peso das peças devem ser consideradas
em projeto, bem como a localização do terreno, que interfere no percurso da fábrica até
o lote, onde podem haver restrições de limitação de altura (pontes, fios de energia,
estradas de terra, entre outros) que afetam na decisão de limite máximo de altura e
largura a que esses painéis podem chegar.
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3.2.3.2 Planejamento de canteiro
A análise de desempenho da etapa de montagem deve levar em consideração a
verificação da integridade dos elementos recebidos no canteiro de obras, que podem,
desde a inspeção final das fábricas, sofrer eventuais danos durante o transporte, a fim
de que se possa decidir pela montagem ou identificar possíveis correções posteriores.
Estando íntegros os elementos, deve ser verificado também o atendimento das
tolerâncias de montagem e de fabricação especificado em projeto.
O projeto de canteiro também tem a finalidade de antecipar e direcionar as
atividades a serem desenvolvidas já na obra, como a colocação de gruas e seus raios de
abrangência, além de ser importante para a análise da viabilidade do uso de elementos
pré-moldados, pois em alguns casos pode ocorrer a inviabilização da montagem dos
componentes, seja por falta de espaço físico para os equipamentos de montagem ou
devido a terrenos com relevos acidentados que impeçam sua locomoção (PIGOZZO et
al., 2006).
Sem a possibilidade de usar a grua, a escolha desse sistema construtivo tornase inviável e perceber isso apenas durante a fase de contratação desses equipamentos
acarreta em grande prejuízo, tanto para o construtor como para quem incorpora. Acessos
adequados (firmes, nivelados e adequadamente compactados) são fundamentais, pois
podem interferir na integridade dos elementos pré-fabricados, podendo aparecer fissuras
decorrentes de torção e deslocamentos devido a carregamentos não previstos em
projeto. Em muitos casos não se espera que todas as peças cheguem ao local da obra
para dar início à montagem, tendo que haver um planejamento em relação à ordem de
recebimento das peças. Também é necessário cuidado ao manusear elementos prémoldados e evitar o contato com locais úmidos, o empilhamento durante o processo ainda
de cura ou demais cuidados pertinentes inclusive a outros tipos de materiais. Vale
ressaltar que, segundo a ABNT NBR 16.475:2017, a robustez do concreto permite que a
peça possa ser erguida sem a necessidade de invólucros e tampas para proteger seus
elementos.
Dessa forma, a FIB (2013) recomenda que o projetista considere as
possibilidades, restrições e vantagens do sistema quanto ao transporte, içamento e
operações antes de finalizar os projetos. Ainda reforça que as organizações e empresas
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fornecedoras do concreto pré-moldado viabilizem informações sobre o projeto e a
produção aos clientes, arquitetos, engenheiros e demais envolvidos no empreendimento,
com o propósito de assegurar que todas as partes estejam cientes dos métodos adotados
e das fases dos projetos, objetivando a máxima eficiência e benefícios do sistema.
Além de todo o planejamento citado para se garantir o cumprimento à
durabilidade, Souza (1988) afirma que ainda há outra etapa, a mais longa de todas, que
está relacionada ao uso, operação e manutenção desse sistema construtivo.
Infelizmente, durante o desenvolvimento de um projeto é muito comum desenvolver e
planejar as atividades associadas ao projeto, materiais e execução, esquecendo-se do
planejamento e uso/manutenção (SANTOS, 2003).

3.2.3.3 Tolerâncias de montagem
As tolerâncias no canteiro dizem respeito aos desvios dos eixos e dos níveis no
início da construção. Além disto, os desvios de montagem durante o levantamento da
estrutura ocorrerão com relação à posição e ao alinhamento entre os elementos. Não
apenas as tolerâncias dos elementos pré-moldados devem ser consideradas, mas
também o risco do posicionamento incorreto desses elementos. Essas tolerâncias devem
ser consideradas também no projeto das ligações, pois caso contrário poderão ocorrer
sérios problemas durante a montagem da estrutura. As paredes estruturais pré-moldadas
devem ter tolerância conforme definido a seguir:
a) tolerância em relação à verticalidade de ± 1/300 da altura até o máximo de
2,5 cm;
b) tolerância em relação ao nível dos apoios de ± 1,0 cm, não podendo exceder
ao valor acumulado de 3,0 cm, quaisquer que sejam as dimensões
longitudinal e transversal da estrutura, exceto para caminhos de rolamento,
quando este valor é de 2,0 cm;
c) na montagem de elementos que tenham um contorno justaposto a um
contorno semelhante, a tolerância de justaposição é de +/- 2,0 cm.
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3.3 Características de projeto para a manutenção
O projeto para a manutenibilidade tem influência fundamental na vida útil e no
próprio custo de manutenção. Segundo a ABNT NBR 15.575 (2013), ”o projeto do edifício
e de seus sistemas deve ser adequadamente concebido, de modo a possibilitar os meios
que favoreçam as inspeções prediais e as condições de manutenção”. Também devem
ser feitas recomendações gerais para prevenção de falhas e acidentes decorrentes da
inadequada utilização do sistema, como fixação de peças suspensas com o peso
incompatíveis com o sistema de vedação, limpeza de pinturas e travamento impróprio de
esquadrias.
É no projeto que se consegue estabelecer algumas diretrizes que impactarão
decisivamente o processo de manutenção. Algumas premissas devem ser sempre
respeitadas quando do projeto:
a) acessibilidade: a construção deve ter os seus elementos e sistemas
construtivos os mais acessíveis possíveis, tendo em vista a conservação,
limpeza, possibilidade de inspeção de qualquer componente etc.;
b) possibilidade de substituição: o projetista deve ter em mente que nenhum
material é eterno e que o reparo é um procedimento que sempre poderá
existir, merecendo assim, atenção especial para este fato já na fase de
concepção. Percebe-se que esta premissa está intimamente ligada à
primeira;
c) desempenho adequado: toda obra deve ter qualidade adequada ao uso, não
devendo onerar a construção a ponto elevar o custo desnecessariamente.
Assim, a escolha dos materiais é crucial para que se determine o desempenho
e o sistema de manutenção compatível com a edificação concebida.
O projetista fica responsável por criar espaços apropriados para as inspeções no
sistema hidráulico da edificação, nas tubulações de esgoto e água pluvial e de partes da
estrutura com vida útil inferior ao todo, tais como aparelhos de apoio, caixões, insertos,
impermeabilizações e outros (ABNT NBR 6118:2014). Esses espaços devem ser
detalhados em projeto para que sejam construídos durante a obra e a instalação do
sistema, e não feitos posteriormente (ABNT NBR 15575-6, 2013). Algumas perguntas a
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serem respondidas pelos projetistas, para cada parte do edifício, certamente podem
ajudar a minorar os problemas de manutenção. Por exemplo:
a) como é possível realizar a limpeza?;
b) como a deterioração irá ocorrer?;
c) quais suas consequências?;
d) como pode haver uma reparação ou substituição?;
e) como podem evoluir as necessidades dos usuários?;
f) o usuário pode arcar com a solução de manutenção proposta?
A ABNT NBR 5674:2012 para o sistema de gestão realça a necessidade de haver
projetos, memoriais ou manuais de uso e operação expondo as orientações dos
fornecedores, expectativa da durabilidade dos sistemas, desenhos incluindo detalhes,
procedimentos de execução ou referência às normas técnicas, especificações detalhadas
dos insumos e materiais, e ainda prever acessos seguros a todos os locais da edificação
onde sejam realizadas inspeções e atividades de manutenção.
A

Canadian

Precast/Prestressed

Precast/Prestressed

Concrete

Institute,

ou

Concrete
apenas

CPCI

Institute

Canadian

(2016),

recomenda

especificamente para painéis pré-moldados em concreto que no mínimo as seguintes
tarefas de manutenção preventiva e inspeção sejam realizadas anualmente:
a) limpeza geral para evitar acúmulo de sujeira e coloração excessiva dos
painéis, conduzido conforme necessário com base em inspeções visuais. É
recomendada a limpeza com água limpa, ou seja, é vetado o uso de água
contento detergente ou qualquer tipo de produto químico ou uma solução
suave de trissódico fosfato (TSP) para remover manchas mais severas;
b) avaliação de condição geral, que tem como objetivo identificar quaisquer
alterações em relação ao projeto inicial, sendo também recomendada uma
avaliação visual anual do nível da rua.
É recomendável uma avaliação através de balancins ou plataformas quando for
a época de reavaliar as condições das juntas quando chegar ao fim da vida útil dos
selantes. O manual da CPCI recomenda também que todos os sinais de deterioração dos
painéis, juntas de vedação ou interfaces com outros elementos do sistema sejam
documentados.
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Com relação à manutenção corretiva, o manual da CPCI faz algumas
recomendações em relação a fissuras. As fissuras podem aparecer nos painéis antes do
fim da vida útil de projeto especificada. Se houver danos significativos, o painel fraturado
precisará ser substituído, porém, esta é uma opção cara e de longo prazo.

A

recomendação do guia é que assim que a fissura aparecer deve ser selada
imediatamente para evitar a entrada de água, o que pode levar a mais danos. Como a
força que causa a fissura pode estar ativa, a localização do painel também deve ser
anotada na avaliação da condição e monitorada em avaliações futuras. Contudo, fissuras
profundas ou em expansão devem ser examinadas e os métodos de reparo adequados
devem ser identificados por um engenheiro estrutural.
Outro cuidado é em relação às juntas. Todos os selantes de juntas exigem
inspeção, manutenção e reparo ao longo da sua vida útil. Além de ser recomendada uma
inspeção inicial pós-construção para verificar a qualidade da instalação, o manual da
CPCI indica fazer a cada ano uma inspeção visual comum, mas quando alcançar 75%
da vida útil prevista deve ser feita uma vistoria mais cuidadosa. Os proprietários e
gerentes de edifícios devem manter registros precisos de quando os selantes externos
foram instalados e a vida útil esperada do selante, de acordo com o fabricante.
Com isso, é de fundamental importância que o projeto mencione o prazo de
substituição e manutenções periódicas para os componentes que apresentem vida útil
de projeto inferior às estabelecidas para o sistema em geral (ABNT NBR 15575-4, 2013),
o que será analisado para o sistema de painel estrutural pré-moldado, a seguir.

3.3.4 Diretrizes de manutenção
A norma ABN NBR 5674:2012 propõe um modelo para elaboração do programa
de manutenção preventiva com sugestão das inspeções ou verificações para um edifício
hipotético (sistema construtivo e interfaces).
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Quadro 27 - Sugestão de periodicidade das inspeções de manutenção segundo
a NBR 5674:2012
Sistema

Componente

Estruturas e
vedações

Painéis
estruturais

Esquadrias

Esquadrias de
alumínio
Alumínio,
ferro ou pvc

A cada 3
meses
A cada ano

Impermeabilização

Áreas
molhadas
internas,
externas e
coberturas

A cada ano

Vedações

Rejuntamento

A cada ano

Revestimento

Paredes
internas
revestidas de
argamassa ou
gesso liso
Paredes
internas

A cada 2 anos

Esquadrias

Revestimento

Periodicidade
(Quando
olhar?)
A cada 1 ano

Atividade
(O que fazer?)

Responsável
(Quem?)

Verificar a integridade
estrutural dos
componentes,
vedações e fixações,
reconstituir ou tratar,
se necessário
Limpeza geral,
verificação do selante
Verificar falhas de
vedação e fixação

Empresa
capacitada/
empresa
especializada

Verificar a integridade
da proteção
mecânica, sinais de
infiltração ou falhas
da impermeabilização
exposta
Verificar e refazer os
rejuntamentos
internos e externos
de pisos, paredes e
peitoris
Inspecionar e se
necessário e repintar
nas áreas úmidas

Equipe de
manutenção local
Equipe de
manutenção local e
especializada
quando for
necessário
Equipe de
manutenção local

Equipe de
manutenção local e
especializada
quando for
necessário
Empresa
especializada

A cada 3 anos

Inspecionar e se
Empresa
necessário repintar
especializada
as áreas internas
(unidades privativas e
áreas comuns)
Revestimento Paredes
A cada 3 anos
Inspecionar e se
Empresa
externas/
necessário efetuar
especializada
fachada
lavagem e repintura
Fonte: adaptada de Tabela A.1 Sugestão das inspeções ou verificações para um edifício
hipotético do Anexo A da ABNT NBR 5674:2012

Segundo a ABNT NBR 9062:2017, sempre que possível deve ser prevista a
possibilidade de inspeção e manutenção da ligação entre os painéis ou com a estrutura.
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Quando isso não for possível, no caso de ligações através de dispositivos metálicos, deve
ser utilizado um fator de segurança da ligação ou deve ser utilizado aço inoxidável.
Já a Datec 007-a faz recomendações mais restritivas e específicas para reduzir
o risco de degradação do sistema:
a) inspeção da fachada a cada dois anos;
b) evitar danos ao fundo de junta;
c) inspeção e substituição dos selantes quando necessário;
d) substituição do selante elastomérico a cada dez anos feita por empresa
especializada;
e) repintura da fachada a cada cinco anos;
f) substituição do selante programada junto com a repintura da fachada.

3.3.5 Características de projeto para a manutenibilidade
Conforme Sanches (2008), as dificuldades de se manter um edifício após a sua
construção incluem fatores construtivos que dificultam o uso e operação e que não são
levados em conta durante a fase de projeto. Como resultado, os custos e a dificuldade
para manter o edifício aumentam por dificuldade de execução dos procedimentos citados
nos manuais e mencionados até então. Dentre os principais problemas de desempenho
relacionados à fraca consideração de aspectos de manutenção na fase de projeto temos:
deficiência de design como concepção funcional, má escolha de equipamentos e
materiais, baixa qualidade construtiva e baixo desempenho do edifício no que diz respeito
a layout, escolha de equipamentos etc.
Assim, segundo esquematizado por Sanches (2008), é possível entender o
conceito de projeto para manutenção como uma série de posturas a serem tomadas em
diferentes etapas do empreendimento que forneçam subsídios e diretrizes para o projeto
da manutenção, ou seja, desde a concepção o autor recomenda que se tomem decisões
de projeto em função da manutenção, conforme indicado no esquema apresentado na
Figura 24.
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Figura 24 - Fatores de manutenção na fase de projeto

Fonte: Sanches (2008)

Com isso podemos concluir que em todas as fases de projeto e planejamento
citadas recomenda-se projetar para a manutenibilidade, de tal forma que no final do
processo o conteúdo elaborado possa ser direcionado para elaboração de diretrizes de
manutenção, como documentos ou manuais. Além de gerar informações de como realizar
as manutenções, também elaborar informações sobre acessos para inspeção e reparos
seguros. Santos (2007) constatou que dentre as questões que podem ser contempladas
em projeto e que minimizam o impacto na operação da manutenção de vedações podem
ser citadas:
a) acessos: dificuldade de acessar sistemas ou elementos físicos para
realização de limpeza ou serviços de reparos. Os edifícios não possuem
sistemas seguros que permitam acesso à fachada para limpeza e
manutenção das juntas de vedação;
b) especificações: especificação de materiais ou equipamentos inadequados à
condição de uso que impactam nos procedimentos de limpeza;
c) subdimensionamento estrutural: podem impactar em recalque diferencial da
fundação;
d) infraestrutura: falta de pontos de água para limpeza e falta de tomadas e
circuitos adequados para ligação de equipamentos utilizados na manutenção;
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e) informação: indisponibilidade de projetos para consulta e diagnóstico dos
problemas

e

insuficiência

de

informações

sobre

especificações

e

procedimentos de manutenção dos sistemas incorporados ao edifício,
atualizados depois da construção do edifício considerando possíveis
intervenções posteriores;
f) estanqueidade: problemas com deficiência na vedação de elementos de
fachada.
No que diz respeito a vedações, é importante que sejam previstos pontos de
ancoragem para realização das atividades de inspeção e manutenção, acessos em
ambientes confinados ou recuos e reentrâncias do edifício que possibilitem acesso para
limpeza e vistoria. Além disso, deve ser previsto um sistema de drenagem e escoamento,
como desníveis e anteparos, para evitar acúmulo de água de chuva ou de limpeza em
contato direto com os painéis.
No projeto de produção tem que ser avaliada também a questão das juntas, além
do desenho da junta, incorporar ao projeto a vida útil do selante e saber se o material
vedante especificado é adequado ao clima local.
Quando expostas diretamente às intempéries, as propriedades dos materiais
selantes irão sofrer alterações ao longo do tempo, devendo ser antecipados os serviços
de manutenção ou de reparos. Todavia, desde que o material selante esteja posicionado
próximo à face do painel, pode-se executar facilmente a inspeção e a manutenção.
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3.4 Considerações finais do capítulo
Questões de durabilidade e manutenibilidade precisam ser analisadas e
discutidas também nas etapas preliminares de projeto, tanto arquitetônico quanto de
produção, e o detalhamento das suas soluções precisa ser feito antes do início da
execução das obras. Deve constar no projeto de produção dos painéis questões
relacionadas à composição do concreto, controle de fissuração, cobrimento, proteção das
armaduras, desenhos e limites das formas, desenhos e especificações das juntas,
tolerâncias de fabricação e montagem, assim como cuidados com a estanqueidade do
sistema.
Período de inspeção, manutenção e diretrizes sobre como efetuar o reparo dos
painéis devem ser sugeridos no manual do usuário pelo incorporador e construtor,
devendo o fabricante disponibilizar essas informações. Porém, mencionar o período
relativo apenas do sistema não basta, uma vez que o sistema construtivo incorpora
componentes e interfaces que por vezes possuem período de inspeção e eventual
substituição próprios menores do que o painel estrutural. Além disso, devem constar no
manual informações importantes sobre as condições de uso, tais como: fixação de peças
suspensas nas paredes, formas de realizar inspeções e manutenções, eventuais
restrições de uso, cuidados necessários com a ação da água nas bases de fachadas e
de paredes internas de áreas molháveis, entre outras informações pertinentes ao uso da
tecnologia.
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4. APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO
O estudo de caso buscou conhecer todo o processo de produção do sistema de
painéis pré-moldados de concreto (projeto, fabricação, montagem e manutenção),
visando comparar se os aspectos teóricos discutidos no capítulo 3 foram contemplados
no projeto e efetivamente adotados durante o processo de fabricação e montagem.
No estudo de caso 1 foi possível acompanhar a elaboração do projeto de
produção, fabricação e montagem de casas térreas no interior de São Paulo com o
sistema construtivo da empresa A, detentora da tecnologia de painéis duplos estruturais.
Esse sistema foi desenvolvido e controlado como base as diretrizes do Datec 024-A e da
norma ANBT NBR 16.475.
O estudo de caso 2 consiste de visita técnica a um edifício construído por uma
empresa B, em uso há mais de dois anos, detentora de tecnologia similar de parede de
painéis duplos. Além da análise do aspecto visual e de projeto, foram realizadas
entrevistas com moradores, construtores e zeladoria do edifício.
No final do capítulo, haverá um tópico compilando toda análise feita durante a
elaboração dos estudos de caso, com uma sugestão de diretrizes de projeto voltados
para o atendimento da durabilidade do sistema construtivo.

4.1 Apresentação do sistema construtivo
O sistema construtivo utilizado em ambos os estudos de caso é constituído de
lajes maciças, ou pré-lajes, e paredes constituídas por painéis duplos de concreto
armado, com tripla função; estrutural, de vedação e arquitetônico.
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Figura 25 - Esquema geral do painel

Fonte: Datec 024-a

4.1.1 Tipo
A tipologia do sistema construtivo adotado é parede de camada dupla de
concreto estrutural, sendo denominada pela empresa B como sistema “duro no mole”.
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Figura 26 - Ligação entre as placas do painel tipo “duro no mole”

Fonte: adaptada de Datec 024-a

As placas são unidas por um quadro externo e nervuras internas de concreto
armado. Durante a produção é feita a concretagem de uma das faces da placa (Figura
27), e, posteriormente, a colocação das treliças e a montagem das fôrmas das nervuras
e do quadro externo sobre o concreto recém-lançado, concretando-se as nervuras em
seguida (Figura 28).
Figura 27 - Concretagem do painel

Fonte: Datec 024-a
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Figura 28 - Concretagem das nervuras

Fonte: Datec 024-a

Após a concretagem e cura é feita a desenforma da primeira placa. Molda-se a
segunda placa do painel com a mesma espessura da primeira, porém, sem as nervuras,
e posiciona-se a primeira placa com a segunda placa com o concreto da segunda placa
ainda fresco. A ligação entre ambas é feita pela penetração do fio do banzo da treliça
(150 mm) da primeira placa na camada de concreto da segunda placa, como demonstra
a Figura 29.

Figura 29 - Ligação entre placas

Fonte: adaptada de Datec 024-a
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Os painéis avaliados em ambos os estudos de caso são similares em sua
concepção, pois tiveram a Datec 024-a como base. Contudo, o painel utilizado pela
empresa A, (estudo de caso 1), foi derivado do painel utilizado pela empresa B.
A tipologia do sistema construtivo adotado pela empresa A é parede de camada
dupla de concreto estrutural, sendo denominado sistema “duro no duro”, onde as duas
placas são confeccionadas separadas, ambas com armadura e passando pelo mesmo
processo de cura. Para solidarizar uma placa na outra é necessário acoplamento úmido,
delimitando a região como sendo uma nervura.

Figura 30 - Ligação entre placas do painel tipo "duro no duro"

Fonte: elaborado pela autora a partir da Datec 024-a

Portanto, a diferença entre os dois sistemas está na forma de ligação de uma
placa na outra, consequentemente, na fabricação7. As demais especificações, que vêm
a seguir, podem ser consideradas para ambos os sistemas.

7

Além dessas diferenças, podem ser citadas: desempenho estrutural, desempenho
acústico de desempenho térmico, que não são o foco de análise nessa dissertação.
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4.1.2 Dimensões
As dimensões adotadas para o painel são:
a) altura conforme pé-direito definido pela arquitetura;
b) largura conforme o projeto (a menor parede com 80 cm e a maior 500 cm);
c) espessura mínima das paredes 14 cm.

4.1.3 Interfaces
a) Parede e fundação: as paredes são apoiadas na fundação de forma contínua
ao longo de todo o seu comprimento sobre vigas baldrame com detalhamento
em projeto da inserção dos arranques por ponto de ancoragem de 2 barras
de ferro de 10 mm de diâmetro e 90 cm de altura definidos através de cálculo
estrutural.

Figura 31 - Esquema de interface do painel com a fundação

Fonte Datec 024-a
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b) Parede e laje: as lajes são apoiadas diretamente sobre a parede, de forma
que o painel externo passa pela frente da laje. Antes da montagem do painel
superior, é feito o grauteamento da ligação entre a laje e os painéis com
armaduras e peças de ligação. Na face externa da parede, o tratamento da
junta entre laje e parede é feito com a aplicação de tela de poliéster e emulsão
acrílica, aplicadas antes da textura acrílica, e peças especiais de ligação para
os painéis de laje, preenchendo-se o rebaixo.
Figura 32 - Interface entre parede e laje

Fonte: Datec 024-a

c) Parede e esquadria: as esquadrias de janelas são fixadas aos painéis por
meio de parafusos de aço e buchas plásticas. Há um ressalto no vão, como
mostra a Figura 33, que permite o encaixe da janela. Na fabricação do painel
o vão recebe reforços de treliça ao longo de todo o seu contorno. A interface
entre o marco da janela e o painel recebe selante.
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Figura 33 - Detalhe de encaixe da janela

Fonte: Datec 024-a

d) Parede e revestimentos: nas áreas molháveis podem ser aplicados
revestimentos de placas cerâmicas sobre argamassa colante tipo AC-1,
conforme orientações do fabricante. Nas paredes e tetos de áreas secas pode
ser aplicado gesso liso sobre base de preparação, conforme recomendações
do fabricante, ou pintura diretamente nos painéis de concreto. O revestimento
de piso pode ser em placas cerâmicas assentadas com argamassa colante
ou outro tipo de material; quando exigir algum revestimento de piso especial
deve ser considerado no projeto específico para o edifício. Para as fachadas
foi escolhido executar a pintura em obra, porém, existe a possibilidade dos
painéis saírem acabados e pré-pintados da fábrica.
e) Parede e instalações: as tubulações de água do banheiro e cozinha são
embutidas em sancas de forro e shafts. Os tubos de queda de esgoto são
embutidos em shafts, os ramais do tanque e lavatório são aparentes e o da
pia fica exposto protegido por uma carenagem removível. A tubulação de gás
fica dentro da unidade.

4.1.4 Ligações entre painéis
A ligação entre painéis é feita através de rebaixos e armaduras de ligação nas
bordas laterais para possibilitar a junção entre eles através de nove cabos de aço de
Ø3mm dispostos nas laterais dos painéis a cada 30 cm (no sentido da altura), e duas a

128

quatro barras de aço verticais de Ø10 mm ou Ø12,5 mm, dependendo do tipo de ligação
entre painéis e do projeto estrutural específico.
As armaduras de ligação de cada painel são soldadas às armaduras de ligação
dos painéis adjacentes e às armaduras verticais de arranque (barras de aço), desde a
fundação e dispostas ao longo de toda a altura do edifício.

Figura 34 - Ligação entre os painéis de topo

Fonte: Datec 024-a
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Figura 35 - Ligação entre painéis em T

Fonte: Datec 024-a

A interface entre os painéis é preenchida com graute, com auxílio de fôrmas
metálicas. Para resistir ao empuxo causado pelo graute utiliza-se um perfil metálico
parafusado ao painel e lança-se o graute com balde ou bomba. A resistência à
compressão especificada para o graute empregado no preenchimento das juntas entre
painéis é de 25 MPa.
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Figura 36 - Grauteamento da ligação entre painéis

Fonte: Datec 024-a

Após ser lançado, o graute é distribuído por todas as nervuras do painel,
preenchendo também o rebaixo existente na base, conforme demonstra o esquema:

Figura 37 - Esquema de lançamento do graute

Fonte: Datec 024-a
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Os painéis são assentados sobre as lajes com argamassa, sendo as juntas
horizontais externas acabadas e tratadas com emulsão acrílica e tela de poliéster. Esse
tratamento é feito também no pavimento térreo, na região da junta entre piso externo e
painéis. Os arranques são posicionados desde a execução da fundação e em todos os
pavimentos, para dar continuidade às barras de aço verticais posicionadas nas ligações.
A ligação dos painéis de parede com as lajes é feita preenchendo-se simultaneamente
com graute as juntas entre os panos de laje e o rebaixo existente no topo do painel.

Figura 38 - Ligação entre lajes superiores e parede

Fonte: Datec 024-a

4.1.5 Composição do concreto do sistema
O concreto empregado na produção dos painéis é convencional, sendo os
insumos básicos utilizados pelo fabricante: cimento, areia, brita, aço, água, desmoldante
e fibra de polipropileno com consumo de 1.200 g/m3. A resistência mínima à compressão
do concreto das paredes, aos 28 dias, é de 40 Mpa, com abatimento de 16 cm ± 1 cm,
tem massa específica aproximada de 2.200kg/m3 e classe do concreto C40 com relação
a/c limitada a 0,45. A resistência mínima na desenforma, a 24 horas, é de 10 MPa. O
concreto empregado nas lajes pré-moldadas possui fck especificado em projeto de 25
Mpa, conforme indicado na Datec 024-a.
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4.1.6 Composição do graute
O graute empregado nas ligações entre painéis e nas ligações com as lajes é
produzido com cimento, areia e aditivo superplastificante, com resistência característica
à compressão de 30 MPa, aos 28 dias e consistência, obtida pelo espalhamento, de 400
± 10mm, conforme indicado na Datec 024-a.

4.1.7 Estanqueidade
Para as paredes de fachada o requisito de estanqueidade à água de chuva é
relacionado com as juntas entre painéis. Primeiro é feita a ligação entre os painéis com
graute e depois as juntas recebem o tratamento. Os fornecedores analisados para os
dois estudos de caso se baseiam nas especificações da Datec 024-a para o tratamento
da junta, ou seja, utilizam limitador de profundidade, graute de 30 MPa, fundo de junta e
selante de poliuretano, antes da textura. Importante que ressaltar que o documento faz
menção à necessidade do construtor de recomendar no manual de uso e manutenção do
produto as condições de manutenção das juntas. O tratamento das juntas horizontais
entre pavimentos é feito com emulsão acrílica e tela de poliéster. No caso das juntas
entre painel de parede e laje, principalmente na face externa, são necessários detalhes
construtivos que minimizem a concentração de água nessa região, assim como é
indicado pela Datec 024-a no caso do contato dos painéis com a calçada externa à
edificação:
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Figura 39 - Impermeabilização da base dos painéis das paredes externas e
diferença de cota na calçada externa (em milímetros)

Fonte: Datec 024-a

Também é recomendável prever em projeto os caimentos dos pisos de áreas
molhadas e de pisos externos (calçadas ao redor da edificação) e a diferença de cotas
entre o piso externo e interno da edificação, bem como a diferença de cota entre pisos
de áreas molhadas e áreas secas e molháveis, além da necessidade de se prever
impermeabilização no rodapé das paredes de áreas molhadas. A Datec 024-a chega a
especificar para o banheiro e cozinha aplicar a impermeabilização na forma de membrana
polimérica em todo o piso e nos rodapés, até a altura de 150 mm.
Durante a avaliação no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) por ensaios em
laboratório, ensaio em campo e auditoria técnica, em fábrica e em obra, dos aspectos
que influenciam a estanqueidade à água do sistema de paredes quando submetidos a
fontes de umidade internas e externas, a estanqueidade à água das paredes internas
submetidas à ação de água de uso e de lavagem foi considerada satisfatória, em razão
das características do painel, produzido com concreto armado com fck = 40 MPa, do
acabamento das juntas internas e do revestimento da superfície interna das paredes com
placas cerâmicas (Datec 024-a).
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4.2 Estudo de caso 1: processo de construção de uma casa no interior de são
paulo

4.2.1 Apresentação do projeto arquitetônico
O estudo de caso aborda um projeto de habitação unifamiliar destinada à
população de baixa renda, dentro do modelo adotado pelo programa Minha Casa Minha
Vida, sendo duas casas geminadas construídas no mesmo lote, que posteriormente foi
desmembrado em dois lotes.
A casa possui uma garagem, uma sala com cozinha integrada, dois banheiros
(sendo uma suíte), dois dormitórios e uma lavanderia externa. A casa é térrea, construída
uma laje de cobertura inabitável, apenas com acesso por alçapão para a caixa d’água. A
casa também foi entregue com telhado de telha cerâmica com inclinação de 30% e beiral
de 60 cm.
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Figura 40 – Projeto de habitação unifamiliar

Fonte: empresa A
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4.2.2 Descrição do projeto para produção
A equipe de projetos da empresa A analisada recebeu o layout arquitetônico
ainda na fase de projeto básico e transformou em dado de entrada para a concepção dos
painéis. Nesta etapa foi desenvolvido o projeto dos painéis para serem produzidos com
dimensões, posição de rasgos, aberturas e suas ligações. Com esse desenho inicial
emitido foi possível que a arquitetura compatibilizasse com projeto de instalações.
Quando o projeto do edifício chegou à fase de executivo, com tudo
compatibilizado e as cargas lançadas, foi possível finalizar o desenho de produção e
planejar a produção e montagem dos painéis.
As informações contidas nos desenhos foram também transcorridas de formato
CAD para CAM, através de softwares específicos e que geram informação para leitura
do robô que realiza a parte automatizada da produção.
O fluxo detalhado desde a chegada do projeto arquitetônico até o envio para a
fábrica é resumido pela figura a seguir.

Figura 41 - Fluxo de projeto

Fonte: autora
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Neste estudo de caso a produção dos painéis foi realizada em uma fábrica
automatizada, e não em chão de fábrica, como mostra o Datec 024-a. Isso resultou em
alguns detalhes de produção diferentes dos especificados no documento de análise
inicial. Tal fato levou a empresa a transformar o novo sistema em objeto de patente 8.
As principais diferenças de produção são comparadas a seguir:

Quadro 28 - Diferença entre Sistema da Datec 024-a e Nova Patente

Fonte: autora

Foram elaborados os desenhos de cada parede individualmente, constituídos
por:
a) planta baixa mostrando a posição de união dos painéis, espessura do
concreto do painel e espessura total da parede em escala 1:25;
b) elevação interna dos dois painéis (lado macho e lado fêmea) mostrando o
posicionamento das armaduras e nervuras, altura e dimensão dos vãos em
escala 1:25;
c) corte do painel mostrando altura do painel e posicionamento das armaduras
transversais em escala 1:25;
d) tabela de insumos com quantitativo de materiais, tipo de treliça e dimensão
das ferragens;
e) legenda indicando o significado dos desenhos;

8

As informações contidas na Datec 024-a são de domínio público e podem ser
divulgadas e compartilhadas. Apesar da norma ABNT NBR 16.475 estabelecer os requisitos e
procedimentos a serem atendidos no projeto, na produção e na montagem de painéis de parede
pré-moldados, as informações específicas referentes ao objeto de patente são preservadas.

138

f) carimbo indicando informações do cliente, nome do projeto, data, revisão,
número da folha, número da parede e responsáveis técnicos;
g) caderno de detalhes indicando tipos e posição de espassadores, limitadores
de profundidade, cabos de ligação e gabaritos de espessuras, detalhes
padronizados para todos os painéis.
Sendo representadas genericamente na prancha de projeto a seguir (Figura 42):
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Figura 42 - Projeto enviado para produção

Fonte: autora
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4.2.2.1 Cobrimento
A empresa A aplica o disposto na ABNT NBR 9062:2017 em relação ao
cobrimento das armaduras, especificado em projeto, em forma de desenho e no caderno
de detalhes. Durante a produção o cobrimento é atendido com o auxílio de espaçadores
plásticos. A empresa A especifica a utilização de espaçadores de 20 mm para a tela e
para as treliças, o que segundo da Datec 024-a atende aos cobrimentos nominais
prescritos pela ABNT NBR 9062:2006 para a Classe I e Classe II de agressividade
ambiental, desde que se tenha fck ≥ 40 MPa e relação água/cimento ≤ 0,45.

Figura 43 - Esquema com espaçadores - cobrimento

Fonte: autora

4.2.2.2 Controle de fissuração
A empresa A realiza inspeção visual das peças durante a produção, visando a
prevenção de trincas e fissuras provenientes de esforços estruturais precoces. Para o
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projeto utilizado como estudo de caso nesta dissertação, algumas barras adicionais foram
especificadas próximas aos cantos de vãos de porta e janelas com a finalidade de se
prevenir trincas e fissuras, porém só foram especificadas após o surgimento de fissuras
nas primeiras paredes que ficaram prontas. Dessa forma, as barras não estavam
especificadas previamente em projeto – foi uma decisão tomada durante a observação
da qualidade dos painéis, logo após a produção.

4.2.2.3 Armaduras
As armaduras são especificadas em projeto junto com o desenho próprio de cada
parede, conforme item D da Figura 42. Para as armaduras das paredes deste projeto
foram utilizadas telas de aço soldadas CA 60, barras e treliças de aço (reforços
localizados) CA 60.
A tela metálica foi soldada, galvanizada e adquirida de acordo com as dimensões
especificadas em projeto para evitar transpasse, com malha 10 cm x 10 cm e fios de Ø
2,76 mm e camada de zinco de 40 g/m2.
As treliças foram previamente cortadas nas dimensões de projeto e não foram
galvanizadas, pois foram cobertas com graute e com cobrimento mínimo normativo.
Também foram posicionados cabos para o içamento e reforços nas uniões para evitar
colapso progressivo que ou ficam embebidos pelo graute durante a solidarização em obra
ou são cortadas as partes que ficam expostas.
As barras de aço verticais foram dispostas durante a fase de obra ao longo de
toda a altura do edifício, sendo a ligação monolitizada com a inserção de graute nesta
região.

4.2.3 Descrição do projeto estrutural
A empresa A, para este projeto, terceirizou a fase de projeto estrutural e
encaminho o projeto básico para um calculista determinar as cargas, posição das
nervuras, dimensão das armaduras e quantidade de cabos.
Sendo assim, a empresa recebeu:
a) especificações e recomendações para o concreto;
b) cálculo das cargas totais, permanentes e acidentais;
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c) detalhes de ligação;
d) detalhes de armação;
e) detalhes de vigas e lajes;
f) planta de vigas de armação;
g) planta de forma da fundação;
h) detalhamento de blocos de armação da fundação;
i) cálculo de dimensionamento das cargas do edifício;
j) cargas e locação dos pontos de carga.
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Figura 44 - Projeto de armação vertical

Fonte: fornecido pela empresa A
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4.2.4 Descrição da produção dos painéis
A produção dos painéis foi feita no início na posição horizontal, sobre bandejas
metálicas e finalizada na posição vertical. O processo está descrito na figura a seguir
(Figura 45), de forma simplificada.
O processo foi dividido em três etapas:
a) 1ª etapa: produção da primeira face do painel, que contém o quadro externo
e as nervuras longitudinais e transversais, denominada como “lado macho”;
b) 2ª etapa: produção da segunda face do painel, que também contém treliças,
porém não configuram nervuras, denominada de “lado fêmea”;
c) 3ª etapa: união das duas faces.

Figura 45 - Fluxo de produção

Fonte: autora
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4.2.4.1 Local de fabricação
A fabricação do sistema do estudo de caso em questão ocorreu em uma fábrica
localizada no interior do estado de São Paulo e tem capacidade de produção de 60.000
m2/mês. A fábrica possui uma equipe de projetos, montagem dos painéis, transporte,
montagem em obra, além da gestão da produção e área comercial (vendas). O galpão
principal mede aproximadamente 90 m x 25 m.
Figura 46 – Vista aérea da fábrica

Fonte: Google Maps. Acesso em: 6 maio 2018

A fábrica possui parte da produção automatizada. Faz uso de uma tecnologia
alemã constituída por um robô que posiciona os perfis (batentes) e marca o
posicionamento das treliças e caixas de elétrica, aumentando o nível de precisão e
produtividade na fabricação. Além disso, conta com o sistema do tipo carrossel9 que
movimenta as bandejas através de um circuito por onde recebe os insumos.

9

Carrossel pode ser entendido como uma série de mesas ou suportes horizontais que se movem
continuamente na direção horizontal ao longo de todas as etapas de recebimentos de insumos.
Vantagens: elevada taxa de movimentação das paredes, aumentando a produtividade e a baixa
ocupação de área do chão de fábrica.
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4.2.4.2 Fôrmas do sistema
Inicialmente foi realizada a limpeza da mesa e dos perfis e foi aplicado o
desmoldante (Figura 47). Com a mesa preparada, o robô inseriu com precisão milimétrica
os perfis que iriam limitar a dimensão do painel e marcou com desenho o posicionamento
das treliças (Figura 48).
Figura 47 - Limpeza dos perfis automatizada

Fonte: autora

Figura 48 – Braço robótico que insere os perfis na mesa

Fonte: autora
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Para o estudo de caso em questão foram utilizadas uma mesa de base metálica,
perfis limitadores metálicos chanfrados e fixos na mesa através de ímã. Os perfis foram
posicionados de acordo com as medidas especificadas em projeto e passadas para o
formato de leitura CAM10. Durante esse processo, um responsável acompanhou
visualmente e fez a conferência antes de dar sequência à colocação das armaduras.

Figura 41 - Mesa com perfis posicionados

Fonte: autora

4.2.4.3 Colocação das armaduras
A colocação das telas, treliças e conduítes foi feita manualmente e com o auxílio
de espaçadores plásticos (Figura 50). As treliças foram previamente cortadas nas
dimensões do projeto em uma serralheria dentro da fábrica. Também foram posicionados
os cabos para o içamento e reforços nas uniões.

10

CAM - Abreviatura inglesa para a expressão computer-aided manufacturing, ou seja,
manufatura assistida por computador.
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Figura 50 - Colocação da tela e treliças manualmente

Fonte: autora

4.2.4.4 Concretagem
Após a montagem da armadura, a equipe posiciona o conjunto junto à marcação
feita pelo robô na bandeja metálica e a encaminha para receber o concreto (Figura 51).
O controle de qualidade do concreto é realizado por empresa terceirizada, que solicita
recolhimento de amostra diária e lança os dados para análise. O traço e a composição
de aditivos foram formulados pela mesma empresa.
Figura 51 - Dispersão do concreto no painel lado macho

Fonte: autora

149

A mesa passou pelo processo de vibração e foi encaminhada para uma câmara
de cura isolada. Após algumas horas11 o molde foi removido (Figura 52) e transportado
para um varal próprio (Figura 53).

Figura 52 - Remoção do painel da fôrma

Fonte: autora
Figura 53 - Varal para posicionamento das faces já concretadas

Fonte: autora

11

A empresa informou que neste projeto o processo de cura se deu mais rapidamente
em função do uso de aditivos para aceleração de cura.
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4.2.4.5 União das faces
A terceira etapa, referente à união das faces para formar o painel, ocorreu na
parte externa da fábrica, junto ao varal. Através da ajuda dos içadores, as faces foram
posicionadas no varal uma de frente para a outra e uma ferramenta denominada pela
empresa A como “garfo” serviu de gabarito para delimitar a espessura e segurar para que
os painéis não abrissem durante o lançamento do graute. O graute foi lançado pela parte
superior do painel, conforme demonstra a figura a seguir, apenas nas nervuras
intermediárias para servir de união entre as duas faces do painel e facilitar o transporte e
montagem.
Figura 54 - Dispersão do graute nas nervuras intermediários – fixação do painel

Fonte: autora

Por fim, os painéis passam por uma inspeção de qualidade com base em
métodos visuais e interpretativo do que se deve ou não ser descartado ou corrigido.
Foram verificadas as dimensões, deformações, falhas de concretagem e fissuras, porém
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não havia critério para esse controle, o que determinava o descarte ou refugo era
interpretativo. As paredes aptas foram etiquetadas e separadas para serem posicionadas
no caminhão de transporte até a obra.

4.2.3 Descrição do transporte dos painéis
Durante a elaboração do projeto de produção a empresa A, além de seguir com
a diretriz de dimensão máxima das peças em função do transporte, também desenvolveu
o planejamento de carregamento dos painéis nas carretas em função do planejamento
de montagem e do peso dos painéis.
A empresa A começou a produzir as paredes de acordo com a ordem préestabelecida de montagem da Figura 55, ou seja, começando do fundo para a frente e
de baixo para cima, no sentido horário. Depois de todas as paredes postas vieram as
lajes e por último os frontões e platibandas.

Figura 55 - Esquema da ordem de montagem

Da esquerda para a direita: plantas das paredes do térreo, planta das lajes e planta do superior
Fonte: fornecido pela empresa A

Dessa forma, o planejamento do transporte e a ordem de fabricação se basearam
na ordem de montagem. Foram previstos quatro dias de produção para as peças (dois
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dias de execução e mais dois dias de repouso) e foram transportados para a obra em
três dias, até a chegada de todas as paredes no canteiro. Segundo a empresa A, no caso
de obras maiores as paredes são levadas por conjunto e o início da obra tem andamento
concomitante entre fabricação e transporte, de tal forma que não é necessário aguardar
a chegada de todas as peças para começar a construir.

Figura 56 - Carreta transportando as paredes no primeiro dia

Fonte: autora

Além disso, a empresa A montou um plano de sequência de carregamento das
carretas em função dos pesos. Como pode ser visto, a ordem de carregamento foi
determinada pela distribuição das paredes por conjunto de cavaletes afim de evitar o
acúmulo de peso em um dos lados da carreta.
Esse planejamento auxiliou a empresa a controlar os prazos tanto de produção
como de montagem.
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Figura 57 - Plano de sequência de carga e descarga

Fonte: fornecido pela empresa A

4.2.4 Descrição da montagem dos painéis
Quando o primeiro conjunto de painéis chegou à obra, a fundação já estava
preparada. Durante o planejamento da montagem a empresa A desenvolveu uma planta
com indicação de arranques na fundação. Os arranques foram posicionados desde a
execução da fundação e em todos os pavimentos, para dar continuidade às barras de
aço verticais posicionadas nas ligações. Os painéis do pavimento térreo foram apoiados
sobre o radier e nos demais pavimentos os painéis foram apoiados diretamente sobre a
laje.
Os painéis foram içados por guindastes, posicionados e escorados com escoras
de aço. Em seguida, foram posicionados os painéis transversais e feitas as ligações entre
painéis com graute.
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Figura 58 - Início da montagem

Fonte: autora

Figura 59 - Casa com paredes já montadas

Fonte: autora
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As ligações entre painéis foram preenchidas com graute de 30 Mpa, produzido
com cimento, areia, aditivo superplastificante e consistência, obtida pelo espalhamento,
de 400 ± 10mm. As juntas verticais entre painéis foram feitas com limitador de
profundidade, fundo de junta e emulsão acrílica. No tratamento das juntas horizontais
entre pavimentos foi aplicado emulsão acrílica e tela de poliéster, antes da textura.

Figura 60 - Aplicação de emulsão acrílica

Fonte: autora

4.2.5 Análise do processo de construção
Durante todo o processo de construção, do projeto até a montagem do painel
pré-moldado de concreto foram detectados alguns problemas que poderiam impactar a
vida útil do sistema, como falhas ocorridas nas etapas de elaboração e coordenação dos
projetos, no planejamento do processo de produção e, também, a falta de experiência
das equipes da fábrica e de montagem. Resumem-se, a seguir, alguns desses
problemas.
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4.2.5.1 Análise do projeto arquitetônico
De início já se constatou a falta de conhecimento do sistema por parte dos
arquitetos e do projetista de hidráulica, que não previram shafts para passagem de
tubulação hidráulica nos sanitários:

Figura 61 - Detalhe projeto de hidráulica.

Em azul: esgoto; em verde: água fria.
Fonte: empresa A

Os projetistas optaram por embutir a tubulação dentro dos painéis, o que além
de ir contra o estipulado no item 11 da NBR ABNT 16.475, prejudica o acesso à
manutenção da hidráulica. Para “amenizar” a situação criada, a empresa A optou por
compatibilizar o projeto arquitetônico com o projeto de produção, solicitando desvios
quando coincidiam as tubulações com as nervuras e concretaram a parede com
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depressões na posição dos tubos, a fim de encaixá-los posteriormente e cobri-los com
uma massa de fácil remoção para regularizar a superfície final da parede. Contudo, tal
medida fragilizou a peça, que enfrentou dificuldades durante a fabricação, com o
surgimento de muitas trincas.

Figura 62 - Trincas nos rasgos criados para passagem de tubulação

Fonte: autora

Outra dificuldade foi referente ao vão projetado para a janela do banheiro. O
arquiteto solicitava vão completo para encaixe do caixilho, o que gerava uma fragilidade
de contato da ligação entre painéis e estruturação da bandeira superior. Para resolver
esse problema a empresa A optou por alterar o projeto na etapa da produção, deixando
o maior vão possível, mas sem perder superfície de contato com toda lateral. Foi
preferível que a execução ficasse diferente do projeto aprovado na prefeitura do que o
comprometimento estrutural e com a durabilidade do sistema.
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Figura 63 – Detalhe sanitários projeto de prefeitura

Fonte: fornecido pela empresa A

Figura 64 - Execução das janelas dos banheiros

Fonte: autora
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Observa-se que ambos os problemas são reflexo da falta de conhecimento dos
projetistas sobre o tipo de sistema construtivo utilizado durante a concepção do projeto,
seja essa falta de conhecimento fruto de desinformação sobre o sistema ou de má gestão.

4.2.5.2 Análise do projeto para produção
Observou-se que a principal falha durante o desenvolvimento do projeto de
produção estava na falta de verificação antes do envio para a fábrica. Algumas paredes
chegaram a ser montadas e solidarizadas quando percebida a falta de caixas elétricas.
Isso aconteceu em pelo menos cinco paredes, sendo necessário quebrar o concreto e
forçar o encaixe das caixas na parede, danificando a peça e causando trincas. Algo que
poderia ser evitado se colocadas as caixas durante a concretagem.

Figura 65 - Trinca resultante da execução pós-concretagem das caixas de elétrica

Fonte: autora
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Além disso, muitos dos problemas ocorridos ao longo do processo de fabricação
foram atribuídos à falta de clareza de projeto, justificativa contra-argumentada pela
equipe de projetos como falta de experiência de leitura de projetos da mão de obra
contratada. Portanto, houve falha de alinhamento de expectativas entre projeto e equipe
de execução.
Um ponto relevante no processo de projeto e que foi positivo foi a decisão da
empresa de concretar uma ligação embaixo do vão da porta para unir a boneca (que é
um pedaço estreito) com a parte maior do painel. Durante o manuseio da peça e
transporte algumas peças poderiam se romper com mais facilidade. Esta decisão
garantiu que as peças com portas chegassem até a obra sem nenhuma avaria. Depois
da montagem essa ligação foi removida.

Figura 66 - Painel com ligação em baixo do vão para porta

Fonte: autora
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Como o local da montagem ficava no interior de São Paulo, não foi realizado
nenhum estudo específico acerca de fatores ambientais do local, optando-se pelo
cobrimento sugerido pela Datec 024-a de 20 mm para a tela galvanizada e as treliças, o
que só atende a Classe I e Classe II de agressividade ambiental, desde que se tenha fck
≥ 40 MPa e relação água/cimento ≤ 0,45, relação essa que foi especificada para a
produção. Contudo, as irregularidades das peças, trincas e rasgos com aberturas em
lugares não previstos dificultou a análise e verificação adequadas destes cobrimentos,
sendo que apenas seria possível analisar visualmente pontas de ferragem aparentes ao
concreto, o que não foi identificado em nenhuma peça.
Além disso, não foi identificado nenhum estudo de avaliação da vida útil de
referência ou vida útil estimada do produto, sendo especificada apenas a vida útil de
projeto de 50 anos para o sistema, mas sem detalhamento da vida útil de cada
componente.

4.2.5.3 Análise do projeto estrutural
A equipe que desenvolveu o projeto estrutural atendeu às solicitações
normativas. Foi identificado que só havia previsão de cargas de montagem, ou seja, não
foi realizada previsão de cargas durante o transporte e manuseio da peça, o que poderia
ter auxiliado na previsão correta das alças de içamento ou para evitar trincas e fissuras
provenientes da produção.

4.2.5.4 Análise da produção dos painéis
No começo da produção dos painéis foi identificada muita dificuldade da equipe
encarregada de produção em entender tanto o sistema quando o projeto. A fábrica era
especializada em laje e não estava totalmente familiarizado com o sistema.
Depois das paredes iniciais terem sido concluídas com erros, a empresa A
decidiu fazer uma reunião com os gestores da fábrica para sanar dúvidas e obter
feedback da produção. A produção chegou a melhorar, mesmo assim algumas paredes
ainda apresentavam problemas como bicheira (pode prejudicar o cobrimento das
armaduras), diferença de espessura nas placas, diferença da espessura total do painel,
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entre outros, comprometendo a durabilidade da peça que deveria ser solucionada na
fábrica antes de encaminhar para a obra.
Figura 67 - Painel com bicheiras

Fonte: autora

Após algumas paredes terem ido com erro para a obra e terem sido concretadas
mesmo assim, sem uma verificação por parte da empresa A, esta decidiu encaminhar
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para a fábrica um funcionário de dentro para fazer o controle de qualidade. Esse
funcionário da empresa A sentiu necessidade de redesenhar o projeto, incluindo
legendas de melhor compreensão para a equipe de montagem.

Figura 68 - Projeto de produção refeito à mão

Fonte: fornecido pela empresa A

Entende-se dessa forma que mesmo a fábrica tendo sua própria equipe de
controle de qualidade, ter alguém da empresa conferindo o trabalho feito desde o início
poderia diminuir a quantidade de paredes danificadas. Além disso, a empresa poderia
prever em projeto especificações de produção para que tais erros não surgissem, ou
indicar a melhor maneira para repará-los. Também se pode atribuir esses erros à falta de
treinamento e de mão de obra especializada. Por mais que a fábrica tivesse
conhecimento da produção de lajes e painéis maciços pré-fabricados, isso não foi
suficiente para seguir com autonomia na produção das paredes.
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Figura 69 - Barras extras entre espaços fragilizados

Fonte: autora

Outro problema que apareceu durante a produção foram as trincas nos rasgos
criados para embutir a tubulação, conforme comentado no item 4.2.5.1. Para resolver
esse problema, a empresa A, junto com o calculista, solicitou incluir barras transversais
entre rasgos como adicional de armadura.
Esse problema não apareceu apenas em pontos de recortes pequenos, mas
também nos vãos das janelas e portas. A mesma decisão quanto ao posicionamento das
barras transversais foi aplicada a todos os vãos, que depois desse ajuste não
apresentaram mais trincas nesses pontos.
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Figura 70 - Fissura no vão da janela

Fonte: autora

Outro ponto relevante a ser analisado é referente à desenforma das placas da
bandeja. Como não havia detalhe ou procedimento sobre como fazer a desenforma,
optou-se por usar treliças metálicas como ponto de engaste. Decisão que, além de ter
contribuído para a quebra de alguns painéis, poderia gerar um deslocamento da treliça
e, consequentemente, afetar a capacidade estrutural do painel, o que influi na redução
da sua durabilidade.
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Figura 71 - Desenforma do painel pela treliça

Fonte: autora

Com isso pode-se concluir que faltou direcionamento de projeto em relação ao
modo de acoplar os ganchos e alças de içamento para remover o painel da bandeja.

4.2.5.5 Análise do transporte
O transporte das peças foi realizado conforme ordem estipulada em projeto,
considerando o peso das paredes para evitar tombamento. Notou-se que poderia ter
havido maior cuidado com a proteção individual das peças afim de evitar qualquer avaria
durante o transporte, como encontro com galhos, pedras, granizo entre outros. Os painéis
foram transportados sem nenhuma capa envoltória, plástico bolha ou outro. Contudo, não
se identificou nenhuma falha que pudesse comprometer a durabilidade do sistema
durante o transporte.

4.2.5.6 Análise da montagem
A equipe de montagem, assim como a de fabricação, também não era
especializada no sistema. Foram realizadas reuniões para explicar o projeto e o sistema,
de forma que a equipe conseguisse entender a montagem dos painéis.
A primeira dificuldade surgida na obra foi em relação à fundação. O radier
apresentou falhas de nível consideradas, o que para esse tipo de sistema, onde as
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paredes teoricamente chegam milimetricamente perfeitas, gerou um grande desafio. A
equipe de obra optou pelo nível mais alto, para não precisar cortar nenhuma parede, e
acabou completando a diferença de nível com argamassa nas demais paredes, seguindo
o que era estabelecido para a interface entre parede e fundação.
Conforme comentado no item 4.2.5.4, algumas paredes apresentaram
imperfeições na produção e foram montadas sem antes ser feita uma verificação, o que
gerou diferenças de alinhamento acima da tolerância de montagem especificada.

Figura 72 - Interface entre parede e fundação

Fonte: autora

A diferença de altura entre os painéis no canto da edificação demonstrada na
figura 72, refere-se a um detalhe específico de projeto. O lado externo do painel é
desenhado com altura maior que do painel interno para que a diferença de altura no topo
cubra a laje. Dessa forma, o painel ajuda a proteger a laje e a ligação entre parede e laje.
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Figura 73 - Desalinhamento entre cantos da parede (montagem e pós-obra)

Fonte: autora

As tolerâncias aplicadas em projeto foram seguidas de acordo com o disposto na
ABNT NBR 9062:2017, porém, no final, a tolerância de montagem acabou sofrendo mais
devido a imperfeições da produção e do radier.
Essas irregularidades não apenas prejudicam a estética, como podem
comprometer a durabilidade do sistema, expondo mais o material selante e alterando a
ligação entre os painéis. Para resolver a questão estética não seria possível acertar o
nível removendo a camada de concreto sobressalente, para não comprometer o
cobrimento das armaduras. O ideal seria a obra criar um canto novo perfeito e
complementar com argamassa, o que não foi feito devido ao limite do custo e prazo com
a obra, deixando para o proprietário o ônus de corrigir essa imperfeição sem nem explicar
como fazê-lo.
Outro problema observado foi em relação às frestas encontradas entre peitoril e
esquadrias.
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Figura 74 - Fresta entre janela e peitoril

Fonte: autora

A equipe de montagem fixou as esquadrias com parafusos, deixando de aplicar
o selante na interface entre esquadria e painel, conforme especificado na Datec 024-a,
comprometendo a estanqueidade e, consequentemente, a durabilidade do sistema. O
que pôde ser observado é que essa informação só constava no documento Datec
entregue para a equipe de montagem, não aparecendo no projeto arquitetônico, no
projeto de produção ou no projeto de montagem.
Aliás, a empresa A não chegou a desenvolver um projeto de montagem, com
detalhes de amarração, encaixes, posicionamentos ou como descrito acima, indicando
posição de selantes. O que foi observado apenas é que foi entregue uma planta indicando
a ordem na qual as paredes deveriam ser montadas visando a velocidade e escoramento
das paredes, o que não foi respeitado devido a algumas paredes terem que ser rejeitadas
para recuperação.
Outro problema mencionado anteriormente foi a necessidade de quebrar pontos
na parede para passagem de tubulações e pontos de elétrica durante a montagem, que
não foram indicados no projeto de produção. A equipe de montagem não havia sido
treinada ou informada sobre como resolver esse tipo de situação, fazendo do jeito que
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sabiam, ou seja, conforme sistema tradicional em alvenaria, o que gerou fissuras em
paredes já instaladas.

4.3 Estudo de caso 2: visita técnica de um edifício em uso
Para o segundo estudo de caso foi realizada uma visita técnica a um edifício já
em uso há mais de dois anos.
A vistoria foi feita no final de semana, por isso de 40 unidades, apenas quinze
liberaram acesso e participaram da entrevista. Além dos moradores, buscou-se aplicar a
entrevista para o zelador, o engenheiro responsável e mais 2 engenheiros da equipe que
estavam presentes no local.
O objetivo desse estudo foi analisar o comportamento do sistema construtivo de
painéis estruturais pré-moldados em concreto para paredes, bem como analisar como na
prática ocorre a manutenção desse sistema.

4.3.1 Apresentação do projeto arquitetônico
O projeto do edifício habitacional objeto do estudo de caso é constituído por cinco
pavimentos, sendo térreo mais quatro pavimentos tipos (Figura 77). Cada pavimento
dispõe de oito unidades de apartamentos, divididas em living, varanda, cozinha, área de
serviço, dois dormitórios e um banheiro. Apresenta, ainda, dois núcleos centrais onde se
encontram a caixa de escada e de elevadores.
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Figura 75 - Planta arquitetônica do pavimento tipo

Fonte: empresa B
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Figura 76 – Ampliação unidade

Fonte: Autora

Figura 77 - Corte transversal do edifício

Fonte: empresa B
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Figura 78 - Planta de cobertura

Fonte: empresa B
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Figura 79 – Imagens em perspectiva da torre e do pavimento tipo modelado

Fonte: autora
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Figura 80 - Imagem das 4 tipologias de paredes utilizadas no edifício

Fonte: autora

4.3.2 Análise visual do edifício
Foram analisadas tanto a fachada do edifício como as unidades e hall das
unidades. As áreas comuns, como salão de festas, churrasqueira e garagem, foram
construídas com alvenaria estrutural, por isso não foram objeto de análise.
Foi identificado acúmulo de umidade em volta das esquadrias, problema que
pode ser observado devido à ocorrência de chuva no momento da inspeção, conforme
ilustra Figura 80.
Figura 81 - fachada do edifício analisado

Fonte: autora
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Na região das esquadrias existe alta probabilidade de penetração de água,
quanto pela interface entre esquadria e painel, quanto por eventuais microfissuras
existentes nos painéis. Quando observado pela parte interna, os selantes das janelas dos
apartamentos foram suficientes para segurar esse acúmulo de água, o que não pode ser
observado nas áreas comuns, onde a janela muitas vezes ficava aberta durante a chuva.
Sem controle de fechamento, em menos de dois anos foi possível observar patologia
nesse trecho.

Figura 82 - Patologia na pintura devido ao acúmulo de água nas janelas

Fonte: autora

Dentro das unidades foi possível verificar o selante no encontro da janela com o
painel, que em dois anos de uso não apresentou nenhum dano.
Notaram-se manchas de umidade nos painéis do pavimento térreo em contato
direto com a terra.
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Figura 83 - Selante entre esquadria e painel

Fonte: autora

Figura 84 - Contato do painel com terra

Fonte: autora
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A Caixa Econômica Federal solicita dentro da cartilha com especificações de
projeto “passeio com no mínimo 50 cm em volta de toda construção” (CAIXA, 2019).
Contudo, esse espaço de terra refere-se à previsão do fosso do elevador, vazio deixado
para instalação do elevador pelo condomínio.
A construtora não entregou elevador no edifício, nem as paredes em volta. Com
isso esse trecho ficou exposto à umidade e em contato direto com a terra, também não
sendo prevista impermeabilização.
Dentro das unidades notou-se alguns destacamentos do rodateto de gesso e
placas cerâmicas. Segundo o construtor, o problema ocorreu devido a um problema com
a argamassa de assentamento utilizada e todas as unidades foram reparadas.

Figura 85 - Destacamento de rodateto

Fonte: autora
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Também foram detectadas fissuras no encontro entre painéis de parede. Foi
priorizado em projeto uma parede por lado do ambiente, porém, pela tipologia do
apartamento, foi necessário executar duas paredes na sala/hall comum, local onde
apareceu a trinca da junta.

Figura 86 - Fissura detectada dentro da unidade

Fonte: autora
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4.3.3 Análise e resultados coletados nas entrevistas
Para viabilizar a obtenção dos dados, optou-se por questionário e entrevista
realizados tanto com moradores, como construtores e zeladoria.
Os questionários têm como princípio ser um instrumento capaz de revelar
regularidades entre grupos de pessoas através da comparação das respostas dadas a
um mesmo conjunto de perguntas, portanto, um outro meio de se obter informações
relativas aos comportamentos, ações e níveis de satisfação dos usuários em relação ao
edifício.
Dentre as perguntas realizadas, optou-se por questões que pudessem identificar
se o usuário tem ou não conhecimento das características construtivas da edificação e a
relação com a qualidade do mesmo.
Para o questionário foi adotada a escala de graduação de satisfação, onde foram
usados três graus: satisfeito, insatisfeito, indiferente. Para medir a frequência das
patologias optou-se por uma escala de graduação de percepção de quatro graus:
frequente, pouco, inexistente, não percebeu.
Nos enunciados foram abordados conteúdos que tratavam da qualidade estética
da edificação, da qualidade construtiva, dos problemas físicos identificáveis, da
manutenção da unidade e da edificação como um todo, e do nível e qualidade da
informação recebida para o uso e manutenção adequados.
Foram entrevistados três engenheiros envolvidos na construção do edifício, o
zelador e 15 moradores de unidades diferentes.
Do questionário (Apêndice) para medir satisfação dos moradores tem-se o
gráfico 1 que mede a relação dos níveis de satisfação (satisfeito, insatisfeito e indiferente)
para a qualidade da construção, tem-se o gráfico 2 referente ao nível de satisfação para
a questão da manutenibilidade:
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Gráfico 1 - Relação de nível de satisfação referente à qualidade da construção
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Fonte: autora

Gráfico 2 - Relação de nível de satisfação referente à manutenibilidade
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Um dos pontos mais indicados com insatisfatório pelos moradores é a qualidade
da informação recebida quanto ao uso da unidade e como fazer a manutenção. Na
entrevista, muitos moradores afirmaram não terem recebido manual de uso e operação
nem de manutenção; já os construtores, afirmaram que o manual foi entregue, mas os
moradores não o leram.
Outro ponto de insatisfação levantado foi a frequência de patologias na unidade.
Quando questionados, os construtores afirmaram que se tratava mais da argamassa
utilizada do que do sistema construtivo em si. Mesmo assim, foi aplicado um questionário
(Apêndice) para medir o tipo e a frequência dessas patologias com os moradores.

Gráfico 3 - Relação frequência de patologias
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Fonte: autora

Das patologias assinaladas como frequentes, teve destaque o destacamento de
cerâmica e trincas, seguido da falta de alinhamento e destacamento de argamassa.
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Segundo os construtores, muitas unidades sofreram reparo de cerâmica e
argamassa. As trincas apareceram em quase todas as unidades, no encontro entre os
painéis da sala (dois painéis para compor o comprimento de um cômodo), mas foi
sinalizado como pouco frequente pontos de infiltração. Quando questionado, o zelador
comentou que os pontos de infiltração apareceram na fachada, nos encontros com os
elementos arquitetônicos (EPS) e em algumas unidades do último pavimento.
O que se constatou sobre as molduras é que não houve tratamento no EPS e que
o mesmo estava acumulando a água da chuva.
Com relação às unidades com infiltração, detectou-se que não foi realizado o
mesmo tratamento das coberturas em todas as torres. Algumas receberam cobertura
impermeabilizada e outras colocaram telhado sobre laje. As torres que receberam telhado
sobre laje apresentaram pontos de infiltração em alguns apartamentos do último
pavimento.
Por último foi realizada uma entrevista (Apêndice) onde, além de levantar dados
quantitativos, buscou-se saber algumas ações de usuários. O Gráfico 4 apresenta os
dados das perguntas com as opções de resposta “sim” ou “não” e de outras perguntas
realizadas durante a entrevista.
Gráfico 4 – Relação de respostas obtidas na entrevista
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A maioria respondeu que não recebeu nenhum tipo de orientação do condomínio
sobre como usar ou fazer manutenção no apartamento, demonstrando que o condomínio
pode não se considerar responsável por como e quando o morador exerce atividades de
manutenção ou reforma dentro da unidade.
Além disso, apenas 40% dos moradores responderam que receberam manual da
construtora sobre como efetuar as manutenções, indicando que os outros 60% ou não
receberam, ou não o leram. Apesar de quase metade ter mencionado que recebeu o
manual, apenas 13% mencionaram que havia orientação sobre quando fazer a
manutenção. Contudo, quando questionados sobre a periodicidade das manutenções
preventivas, 67% indicaram que faziam conforme sugerido pelo fornecedor, enquanto os
outros 33% falaram que nunca fizeram. Se 87% das pessoas responderam que não
receberam orientação sobre quando fazer a manutenção, como 67% dos entrevistados
indicaram que o faziam conforme sugerido pelo fornecedor? Onde procuraram essa
informação? Dessa forma, não é possível concluir se os moradores receberam o manual
ou orientações sobre quando fazer a manutenção preventiva.
Em relação à manutenção corretiva, 73% dos entrevistados indicaram que já
fizeram. Quando questionadas quais, as respostas obtidas foram:
a) 73%, aplicação de pintura;
b) 33%, reaplicação de moldura;
c) 20%, substituição ou reparo de revestimento cerâmico;
d) 13%, recuperação de fissuras;
e) 6%, inclusão de novos conduítes de elétrica.
A pintura ainda ganha em disparado quanto à realização da manutenção corretiva.
Além da pintura, as respostas sobre rodateto e cerâmica estão relacionadas ao problema
pontual, mencionado anteriormente, da qualidade da argamassa utilizada. O que mais
evidencia ação de manutenção em relação ao sistema construtivo são os 13% de
tratamento de fissura e de tratamento de elétrica. Quando questionado, um dos
entrevistados afirmou que teve problema com conduíte de elétrica, explicando que
durante a montagem uma das lajes pressionou o conduíte, o que só foi percebido quando
entregaram o apartamento. Foi preciso quebrar um trecho na parede para criar uma nova
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visita ao conduíte e corrigir o problema. Não foi identificado por nenhum usuário
aparecimento da armadura ou qualquer evidência visual de corrosão.
Quando questionado sobre qual a média anual de despesa que o usuário tem com
manutenção, ninguém soube precisar. Seria necessário mais tempo e uma análise mais
criteriosa para se alcançar dados mais precisos em relação a essa informação.
Outra abordagem realizada foi referente ao entendimento que o usuário tem sobre
o método construtivo utilizado. Entende-se que antes de saber como fazer uma
manutenção, seja ela de ordem corretiva, preditiva ou preventiva, o usuário deveria saber
como é ou se comporta a estrutura e a vedação da sua unidade. Quando questionado
como o usuário entende ou explica o sistema construtivo do prédio, as respostas obtivas
foram as seguintes:
a) 33% não sabem;
b) 26%, concreto;
c) 20%, cimento;
d) 13%, placas;
e) 8%, tijolo.
Os que responderam que não sabiam, pelo menos tinham consciência de que não
era o sistema tradicional (parede de tijolo). Mesmo assim, a pesquisa ainda revelou 8%
de respostas para tijolo. Contudo, a maioria (59%) identifica que o fechamento externo
não se caracteriza por construção de alvenaria, mas sim, por montagem de elementos
maiores, feitos de determinado material, ou seja, estes usuários percebem a diferença e
a inovação do fechamento externo proposto nas edificações.
Em seguida perguntou-se ao usuário que tipo de informação ele achava
necessário saber sobre o tipo de sistema utilizado. As respostas foram as seguintes:
a) 73%, como fazer a manutenção;
b) 27%, como foi construído.
Esperava-se para essa pergunta outros tipos de resposta, ou pelo menos uma
taxa menor de respostas indicando como fazer a manutenção, uma vez que a construtora
afirma ter entregado o manual do usuário contendo diretrizes de como fazer a
manutenção.
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Por fim, foi perguntado sobre as vantagens e desvantagens do tipo de sistema em
relação ao tradicional e as repostas obtidas foram:
a) 73% não notaram vantagens nem desvantagens;
b) 13%, mais resistente que o tijolo;
c) 8%, questões térmicas;
d) 6%, velocidade de construção.

4.4 Considerações finais do capítulo
Após toda análise realizada ao longo desses dois estudos de caso sobre o
processo de projeto, produção e construção dos painéis estruturais pré-moldados em
concreto, algumas considerações foram elaboradas e são apresentadas a seguir. O
manual de uso e operação não foi analisado, pois não foi disponibilizado pela empresa.

4.4.1 Considerações finais do estudo de caso 1
Com a obra concluída, foi possível realizar um levantamento geral e detectou-se
que na maior parte os erros foram encontrados na fachada, seguido das vedações
internas e depois na interface entre painéis e instalação elétrica.
Gráfico 5 - Relação das patologias com local de aparecimento
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Também se detectou que a maior parte dos problemas ocorreu durante a fase
de produção, seguido de erros de obra e de projeto:
Gráfico 6 - Relação erros por equipe
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Assim como foi relacionado percentualmente os tipos de patologias e erros
ocorridos durante produção e montagem, constatando-se que o maior problema foi em
relação a desalinhamentos, seguido de marcação de juntas aparentes e erros na previsão
de pontos de caixas de elétrica.
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Gráfico 7 - Relação dos erros apresentados
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Fonte: autora

Conclui-se dessa forma que, pelo estudo de caso analisado, faltou atenção a
detalhes de projeto como:
a) compatibilização do sistema construtivo com o projeto arquitetônico;
b) atenção com relação à elaboração do projeto de produção, o que poderia ter
sido evitado com uma verificação mais criteriosa;
c) maior clareza do desenho de projeto, visando à compreensão mais eficaz das
equipes com pouca experiência na fabricação desse tipo de sistema
construtivo;
d) especificações de produção gerais para evitar patologias nas peças, como
indicação do tipo e da quantidade de desmoldante necessária para evitar
destacamento de concreto da placa durante a remoção da bandeja e
indicação de procedimento para evitar diferença de espessura entre placas e
entre paredes;
e) especificação de barras transversais nos cantos de vãos para evitar trincas;
f) previsão de ponto de acoplamento para posicionamento de gancho/alça de
içamento para retirar a placa da bandeja sem danificar a peça;
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g) projeto de montagem com falhas de detalhes e especificações de
procedimentos de montagem.
Lembrando que os defeitos encontrados não são totalmente atribuídos a falhas
de projeto. Houve também falta de um gerenciamento mais eficiente e controle de
qualidade adequado, tanto da fabricação quanto da montagem.
Além disso, não houve uma avaliação do projeto de manutenção, uma vez que o
mesmo não foi desenvolvido, ou seja, não foi entregue, por parte do detentor da
tecnologia, nenhum documento com diretrizes de manutenção do sistema. Dessa forma
não pode ser comparado com a bibliografia levantada como a empresa A especifica as
ações de manutenção, manutenção corretiva, preventiva e preditiva.

4.4.2 Consideração final sobre o estudo de caso 2
Após a compilação de resultados obtidos através dos questionários, entrevistas e
vistoria técnica é possível considerar:
a) as patologias encontradas que podem diminuir a vida útil da edificação foram
as trincas, manchas de umidade e destacamento de cerâmicas de paredes de
áreas molhadas;
b) o fato de a arquitetura ter previsto para a cobertura telha metálica tipo
sanduíche com 10% de inclinação com queda para calha galvanizada não foi
suficiente para adquirir estanqueidade à água das lajes de cobertura. Os
edifícios construídos com essa indicação apresentaram problemas de
infiltração antes da hora, levando a construtora a mudar a especificação ao
longo da construção, optando por laje impermeabilizada;
c) a arquitetura não previu nenhuma proteção nos beirais das janelas, como capa
de mureta ou inclinação com massa e pingadeira, o que resultou em patologia
precoce nos peitoris das áreas comuns dos edifícios;
d) não foi prevista proteção impermeável na região dos fossos dos elevadores
que foram deixados para construção pelo condomínio. O condomínio foi
entregue há mais de dois anos e ainda não há previsão para instalação dos
elevadores, deixando enquanto isso as paredes expostas à umidade que estão
em contato com a terra, também sujando mais rapidamente;

190

e) apesar da construtora ter informado que seguiu a Datec 024-a como referência,
alguns detalhes construtivos não foram executados como especificava o
documento, como é o caso das molduras em EPS, onde é indicado
“impermeabilização acrílica na parte superior, no encontro com a parede, com
material acrílico reforçado com véu de poliéster” (Datec 024-a) e que
apresentou problemas de umidade com menos de dois anos de uso;
f) a falta de cuidado na montagem das lajes pode vir a danificar os conduítes de
elétrica, sendo necessário quebrar o painel para fazer a correção;
g) não são todos os usuários que têm conhecimento de que moram em um edifício
construído com uma tecnologia diferente da tradicional;
h) a maioria dos usuários apontam que não receberam orientações, diretrizes ou
propriamente um manual de como fazer uso e manutenção da sua unidade,
mesmo sendo um item apontado como desejo de conhecimento por parte do
morador e zeladoria;
i) o tipo de argamassa escolhido para as interfaces entre o sistema e os
revestimentos cerâmicos apresentou problemas, demonstrando que a
especificação deste material, se não for feita de forma satisfatória, pode
comprometer a durabilidade do sistema;
j) pintura é o item de maior frequência de manutenção corretiva das vedações.
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5. CONCLUSÕES FINAIS E SUGESTÃO PARA PESQUISAS FUTURAS
Como conclusão final da pesquisa, apresentam-se algumas considerações sobre
os conteúdos abordados ao longo da dissertação, mostrando como os objetivos foram
atingidos. Dessa forma, este capítulo se divide em três partes: quanto ao objetivo
proposto, quanto à teoria abordada; quanto aos estudos de caso. Além disso, ao final de
cada capítulo há um tópico com as considerações finais que resumem o que foi abordado
em cada capítulo. Também são apresentadas algumas sugestões para pesquisas
futuras, a fim de contribuir para a continuidade deste trabalho de pesquisa.

5.1 Quanto ao objetivo proposto
O objetivo dessa dissertação era analisar o processo de produção e construção, assim
como levantar informações e especificações técnicas que devessem constar no projeto
de sistema de paredes estruturais pré-moldadas de concreto, visando atendimento aos
requisitos de durabilidade e manutenibilidade.
Assim, a análise do processo de produção e construção que interfere no
atendimento aos requisitos de durabilidade e manutenibilidade foi apresentada com mais
ênfase no capítulo 4, por meio do primeiro estudo de caso, no qual foi acompanhado a
fabricação e obra de duas casas geminadas. Já a análise relacionada às informações e
especificações técnicas a serem consideradas em projeto foi discutida com mais ênfase
no capítulo 3, por meio da apresentação de bibliografia e normas nacionais e
internacionais. Conclui-se, portanto, que o objetivo inicialmente proposto foi atendido.

5.2 Quanto à teoria
Conforme apresentado ao longo dos capítulos 2 e 3, as edificações sofrem
degradação com o tempo, necessitando, portanto, de ações de manutenção. Logo, tornase necessário informar ao consumidor final sobre como, quando e quem deve realizar as
operações de manutenção, o que torna necessário para o construtor elaborar um manual
de uso e operação do edifício destinado ao usuário final.
Contudo, em se tratando de sistema construtivo industrializado, o detentor da
tecnologia precisa preparar um manual técnico com as informações de manutenção, as
quais serão incorporadas no manual de uso e operação elaborado pela construtora. Para
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isso, o fornecedor de painéis precisa fazer uma série de análises, como: identificar os
possíveis agentes de degradação dos painéis, atrelados a fatores ambientais, previsões
de vida útil e ações de manutenção, considerando as possíveis degradações, estabelecer
períodos de inspeção, substituição e manutenção dos componentes individualmente,
entre outros.
Quanto à literatura disponível, no que se refere à questão da manutenção de
sistemas de painéis pré-moldados para edificações de multipavimentos, nota-se ainda
pouca quantidade e qualidade da informação encontrada sobre esse assunto, em
especial no Brasil. A Norma de Desempenho NBR 15755 (ABNT, 2013), assim como a
recente Norma de Painéis de parede pré-moldados de concreto NBR 16.475 (ABNT,
2017), representam incrementos importantes para o processo de avaliação de
durabilidade e manutenibilidade desses sistemas de painéis. Porém, acredita-se que
aspectos de manutenção poderiam também ser incluídos na NBR 16475.
De acordo com a teoria, o período de inspeção, manutenção e reparo deve ser
sugerido nas diretrizes de manutenção fornecidas pelo detentor da tecnologia. Porém,
pode-se observar que apenas mencionar o período relativo à vida útil de projeto do
sistema não basta. O sistema construtivo possui componentes e interfaces que, por
vezes, possuem período de inspeção e eventual substituição próprios menores que o do
painel estrutural. Além disso, também devem constar no manual informações importantes
sobre as condições de uso, tais como: fixação de peças suspensas nas paredes, formas
de realizar inspeções e manutenções, eventuais restrições de uso, cuidados necessários
com ação de água nas bases de fachadas e de paredes internas de áreas molháveis,
entre outras informações pertinentes ao uso da tecnologia.
Por fim, entende-se que decisões de projeto podem determinar em grande
medida o desempenho e a manutenibilidade da edificação, assim como também a etapa
de construção a partir da execução adequada de projeto e utilização de mão de obra e
materiais de qualidade. No contexto de moradias para baixa renda, o gerenciamento do
custo do ciclo de vida de uma edificação junto à gestão da manutenção é de grande
relevância, uma vez que os recursos disponíveis para a execução das operações de
manutenção são escassos. Portanto, devido aos custos diretos e indiretos envolvidos e
também pelo impacto operacional que a manutenção pode exercer no desempenho de
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uma edificação, deve-se discutir mais as questões de manutenção dentro de políticas
públicas destinadas a essas moradias.

5.3 Quanto aos estudos de caso
A forma de obtenção de informações propiciada pela etapa de acompanhamento
da produção e da etapa de visita técnica com entrevistas com os usuários, onde a
informação foi obtida por meio do contato direto com o processo construtivo e o espaço
edificado, permitiu uma reflexão mais global do sistema construtivo adotado. De modo
que estas informações levantadas podem retroalimentar o processo produtivo, indo além
das prerrogativas técnicas, portanto, mais próxima e tangível da realidade na qual os
consumidores e produtores estão inseridos.
Na etapa de acompanhamento de produção e montagem (estudo de caso 1),
pode-se constatar falha na qualidade da gestão adotada pautada por uma concepção
fragmentada, como o projetista da arquitetura, por exemplo, que tomou decisões de
projeto sem consultar as premissas do sistema construtivo e a falta de comunicação entre
a empresa detentora da tecnologia e a fábrica. Notou-se também um descaso, ou falta
de experiência, da empresa A em fornecer detalhes e especificações de montagem, o
que gerou dúvidas e, como consequência, problemas durante a obra. Assim, as falhas
encontradas durante a etapa de execução espelham a falta de visão global do projeto e
do planejamento, caracterizando-se por um processo sequencial de terceirizações de
serviços de mão de obra não compatibilizados entre si e nem com o sistema adotado.
Na etapa de visita técnica e entrevista ao usuário (estudo de caso 2) pode-se
constatar algumas patologias construtivas específicas do sistema, como trincas entre
painéis e acúmulo de umidade nos peitoris das janelas. Além dessas patologias, outras,
como destacamento de cerâmica, infiltração nas lajes e pontos de manchas de umidade
em paredes com o contato direto na terra úmida, demonstram que durante o processo
construtivo ocorreram tomadas de decisões não previstas no projeto como, por exemplo,
a decisão delegada para a obra de escolher o tipo de argamassa (uma interface com o
sistema) por falta de especificação ou a troca da impermeabilização da cobertura por
conta do aparecimento de infiltração.
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Durante essa etapa notou-se também que houve, por parte do consumidor, falta
de informação consistente sobre a tecnologia construtiva e sobre como manter e usar o
espaço edificado, demonstrando ou negligência dos agentes produtores em fornecer
informação consistente sobre a construção, seu uso e manutenção adequados, ou falta
de compromisso do usuário com o imóvel recebido e alienação quanto à informação
adquirida. Infelizmente não foi possível tirar uma conclusão a respeito, uma vez que
ambos (construtor e usuário) foram entrevistados e alegaram informações opostas. O
manual de uso e operação não foi analisado, pois não foi disponibilizado por nenhuma
das empresas.
Com isso, os estudos de caso demonstram que questões de durabilidade e
manutenibilidade precisam ser mais analisadas e discutidas nas etapas preliminares de
projeto, tanto arquitetônico quanto de produção, e o detalhamento das soluções precisa
ser feito antes do início da execução das obras. Além disso, a falta de domínio da
tecnologia construtiva, quer dos agentes projetistas, quer dos executores, acarreta numa
falta de fornecimento de informação e de assistência técnica pertinentes aos
consumidores finais, que na qualidade de usuários não estão capacitados para lidarem,
adequadamente, com o uso e manutenção destas edificações.
O que fica evidente é que com estas posturas percebidas nas relações de
consumo, tanto os agentes produtores quanto os usuários estão, na verdade,
contribuindo para o fato constatado na pesquisa referente ao comprometimento
prematuro do desempenho e da vida útil dos componentes adotados, e, por conseguinte,
da edificação como um todo.

5.4 Diretrizes para projeto de sistema de vedações verticais
Considerando a análise da bibliográfica, o processo de produção acompanhado
no Estudo de caso 1 e a análise do comprometimento da durabilidade observada durante
o estudo de caso 2, pontua-se a formulação de algumas diretrizes de projeto para o
Sistema de Painel Pré-Moldado de Concreto.
As diretrizes são separadas conforme vertentes de projeto apresentadas nesta
dissertação: Projeto Arquitetônico, Projeto do Produto ou fabricação, e Projeto de
Montagem.
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5.4.1 Diretrizes para projeto arquitetônico
a) Planejamento do empreendimento com análise das condições ambientais de
exposição que possam impactar a durabilidade dos sistemas, materiais e
componentes da edificação;
b) Seleção adequada da solução construtiva e conhecimento exaustivo do
desempenho dos seus materiais e componentes;
c) Concepção de projeto respeitando a modulação e limites do sistema,
considerando minimizar o número de ligações;
d) Detalhamento do sistema e suas as interfaces;
e) Interação entre projetista, fabricante e montador;
f) Respeitar e mencionar as normas prescritivas do sistema e a norma de
desempenho;
g) Avaliação da vida útil do Sistema e interfaces;
h) Especificação da vida útil de projeto (VUP) para materiais, sistemas e
componentes conforme critérios da NBR 15575:2013;
i) Análise dos possíveis custos com manutenção em função da renda do público
alvo do empreendimento;
j) Incorporar soluções de acessibilidade que possibilitem acesso para limpeza e
vistoria, como pontos de ancoragem para realização de inspeção e
manutenção em ambientes confinados ou recuos e reentrâncias do edifício;
k) Criar espaços apropriados para as inspeções no sistema hidráulico da
edificação, nas tubulações de esgoto e água pluvial e de partes da estrutura
com vida útil inferior ao todo, tais como aparelhos de apoio, caixões, insertos,
impermeabilizações e outros;
l)

Consideração das tolerâncias dimensionais;

m) Soluções de drenagem com disposição de ralos, condutores, diferenças de
cota entre ambientes laváveis e não laváveis e indicação de inclinações
necessárias em pontos que possa haver acúmulo de água;
n) Soluções de projeto que visam proteger o sistema de agentes de degradação;
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o) Prever proteção para topos de platibandas e paredes por chapins, pingadeiras
e rufos;
p) Prever e detalhar as partes do edifício que ficam em contato com a água, como:
rodapés impermeáveis, barras impermeáveis sobre pias e lavatórios, pinturas
impermeáveis e resistentes, caixilhos resistentes e estanques, acabamentos
estanques em áreas molhadas e molháveis e prever impermeabilização em
todo o piso e nos rodapés até a altura de 150 mm em áreas molhadas;
q) Atentar para o tipo de instalação do vão das portas e esquadrias, que deve ser
preparado conforme as instruções descritas na ABNT NBR 10821-5.

5.4.2 Diretrizes para projeto do produto (ou fabricação)
a) Especificação adequada do concreto considerando insumos de qualidade e
adequados em função à classe de agressividade;
b) Garantir cobrimentos de concreto apropriados para proteção às armaduras ou
outras medidas protetivas;
c) Soluções que visam proteger os materiais dos agentes de degradação;
d) Elaboração de manuais técnicos especificando procedimentos de montagem,
manuseio, armazenamento, cura e adensamento dos insumos e dos painéis;
e) Avaliação da vida útil dos componentes do Sistema;
f) Plano ou diretrizes de manutenção do sistema para ser inserido no manual do
usuário entregue pela construtora, na qual devem estar descritas as atividades e
a frequência das ações de manutenção necessárias para a garantia da expectativa
de vida da edificação, previsões de vida útil considerando as possíveis
degradações, estabelecer períodos de inspeção, substituição e manutenção dos
componentes individualmente;
g) Indicar recomendações gerais para prevenção de falhas e acidentes decorrentes
da inadequada utilização do sistema, como fixação de peças suspensas com o
peso incompatíveis com o sistema de vedação, limpeza de pinturas e travamento
impróprio de esquadrias;
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h) Mencionar o prazo de substituição e manutenções periódicas para os
componentes que apresentem vida útil de projeto inferior às estabelecidas para o
sistema em geral;
i) Consideração das tolerâncias dimensionais;
j) Informações gráficas claras e objetivas por meio de desenhos, esquemas e
detalhes;
k) Controle de fissuração, de forma a respeitar os limites estipulados na ABNT NBR
6118:2014;
l) Projeto e execução das fôrmas, atendendo as condições para fácil desmoldagem,
com previsão de ângulos de saída, a livre remoção das laterais e cantos
chanfrados ou arredondados para evitar danos das peças;
m) Atenção maior para o projeto das ligações, que deve ter a mesma vida útil de
projeto que o sistema, favorecendo a inspeção e manutenção da junta;
n) Analisar o sistema de ancoragem;
o) Analisar se todos os insumos especificados são adequados ao clima local;
p) Identificar os possíveis agentes de degradação dos painéis e especificar como
proteger os componentes desses agentes;
q) Permitir movimentos térmicos entre subsistemas;
r) Analisar o projeto das ancoragens prevendo a especificação de materiais e
acabamentos de forma a atender aos requisitos estruturais e de durabilidade
desses dispositivos;
s) Analisar delimitações em função do transporte, como limitação do tamanho e peso
das peças;
t) Respeitar as disposições construtivas contidas na ABNT NBR 6118:2014 para as
armaduras, como o espaçamento das barras, dobramento e emendas.
u) Respeitar e mencionar as normas prescritivas em contratos, desenhos e
memoriais com os requisitos correspondentes à durabilidade da estrutura e
elementos pré-moldados durante sua vida útil, incluindo a classe de agressividade
adotada;
v) Sugerido atendimento às orientações do sêlo da ABCIC que adota as Normas NBR
ISO 9001 (Sistema de Gestão de Qualidade), NBR ISO 14001 (Sistema de Gestão
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Ambiental), OHSAS 18001 (Sistema de Segurança e Saúde Ocupacional), ABNT
NBR 9062 Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-Moldado, Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR 04, NR 05 etc.) e Prêmio
Nacional da Qualidade (PNQ);

5.4.3 Diretrizes para projeto de Montagem
a) Projeto de montagem incluindo todas as informações necessárias para correta
instalação dos painéis na obra, incluindo plano de içamento;
b) Planejamento do “grauteamento” e concretagens no local quando aplicáveis;
c) Projeto de canteiro, com a finalidade de antecipar e direcionar as atividades a
serem desenvolvidas já na obra;
d) Projetar acessos adequados (firmes, nivelados e adequadamente compactados)
a fim de evitar deformações nas peças decorrentes de torção e deslocamentos
devido a carregamentos não previstos em projeto;
e) Evitar o contato com locais úmidos ou empilhamentos em canteiro;
f) Considerar as possibilidades e restrições do sistema quanto ao içamento e
operações;
g) Considerar as tolerâncias de montagem, como desvios dos eixos e dos níveis
no início da construção, não podendo exceder ao valor acumulado de 3,0 cm,
quaisquer que sejam as dimensões longitudinal e transversal da estrutura.

5.5 Sugestões para pesquisas futuras
A pesquisa apresentada é uma investigação preliminar. Por meio dela procurouse conhecer como os arquitetos projetam pensando no sistema construtivo, como o
sistema é projetado, fabricado e montado pensando na durabilidade e manutenibilidade.
Além disso, procurou-se entender como os usuários entendem e fazem a manutenção
dos componentes construtivos em painéis estruturais de concreto, no sentido de
identificar e entender suas necessidades e dificuldades para lidarem com o uso e
manutenção de tais edificações.
Entretanto, outras pesquisas poderiam ser realizadas visando complementar
esse trabalho. Assim, a partir desta perspectiva, propõem-se novas linhas de pesquisa:
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a) estudos de novas possibilidades de procedimentos metodológicos que visem,
nas avaliações pós-uso, aprofundar, com eficácia, o entendimento da relação
entre o usuário e o sistema construtivo adotado;
b) estudos comparativos entre o desempenho aferido por avaliações
experimentais e o desempenho aferido pelo uso e manutenção de
componentes construtivos industrializados;
c) estudos analíticos que buscam com mais precisão saber o valor global do
processo construtivo para painéis estruturais, bem como o ônus do morador
com reposição de peças e manutenção;
d) estudos sobre manutenibilidade e durabilidade do sistema construtivo em
questão, aplicados para edifícios comerciais e institucionais;
e) estudos comparativos de vida útil de referência e vida útil estimada para
painéis estruturais pré-moldados em concreto;
f) estudos com foco em outros requisitos desempenhos dos painéis como
acústico, térmico e estrutural.
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GLOSSÁRIO

ABRASÃO - Desgaste causado nas superfícies pelo movimento de pessoas ou
objetos.
AGREGADO - É o material mineral (areia, brita etc.) ou industrial que entra na
preparação do concreto.
ALICERCE – Base maciça de alvenaria que fica sob o solo e que recebe a carga
das paredes da construção.
BOMBA - Equipamento que aspira um fluido ou material sólido pulverizado por
meio de uma boca de aspiração e o expulsa por meio de outra boca, de impulsão,
permitindo o transporte do lugar onde se acha até outro, onde deve ser
despejado.
BRITA - Pedra fragmentada. Fragmentos de pedra de dimensões padronizadas
usadas na concretagem.
CAIXILHO - Parte da esquadria que sustenta e sustenta os vidros de portas e
janelas.
CONCRETO ARMADO – É a associação do concreto às armações de ferro.
CONDUÍTE - Tubo de metal galvanizado ou de plástico, flexível, que conduz
fiação elétrica.
CONTRAMARCO - Quadro que serve de gabarito para fixar o caixilho
CONTRAPISO – Camada de 3 a 6 cm de cimento e areia aplicada para nivelar
o piso antes de receber o acabamento.
CONTRAVENTAMENTO -

Estrutura

auxiliar

organizada

para

resistir

a

solicitações extemporâneas que podem surgir nos edifícios. Sua principal função
é aumentar a rigidez da construção, permitindo-a resistir à força dos ventos.
DRENAGEM - Escoamento de águas por meio de tubos ou valas subterrâneas,
chamadas de drenos.
DRY-WALL - Paredes executadas com gesso acartonado impermeável, gesso
cujo papel utilizado é verde e perfis metálicos.
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EFLORESCÊNCIA - Marcas de bolor, decorrente da infiltração de água. Deixa
na superfície das paredes um pó cuja composição é predominantemente de
nitrato de salitre.
EMBASAMENTO - Parte inferior de um edifício destinado à sua sustentação.
FISSURA – Trinca superficial no concreto ou na alvenaria.
FÔRMA - Elemento montado na obra ou na fábrica para fundir o concreto, dando
formas definitivas a vigas, pilares, lajes, paredes, etc. de concreto armado, que
irão compor a estrutura da construção. Em geral, são de madeira ou de metal.
GALVANIZAR - Dourar ou pratear. Recobrir uma superfície com metal para
preservá-lo da corrosão.
HABITE-SE – Documento emitido pela prefeitura para permitir que uma casa
seja habitada.
IMPERMEABILIZAÇÃO – Conjunto de providências que impede a infiltração de
água na estrutura construída.
INCORPORADOR - É quem organiza a incorporação. O incorporador é a pessoa
física ou jurídica, comerciante ou não, que se compromete a construir o edifício
e a entregar, a cada comprador, a sua respectiva unidade, num prazo e
determinadas condições.
INFILTRAÇÃO - Ação de líquidos no interior das estruturas construídas.
INSERTO - Qualquer peça incorporada ao concreto na fase de produção para
atender a uma finalidade de ligação estrutural ou para permitir fixação de outra
natureza.
LIGAÇÕES - Dispositivos utilizados para compor um conjunto estrutural a partir
de seus elementos, com a finalidade de transmitir os esforços solicitantes, em
todas as fases de utilização, dentro das condições de projeto.
MÓDULO – Elemento com medida padrão. Pode se referir a um tijolo, a painéis
industrializados, móveis, etc.
OXIDAÇÃO - Ferrugem. Processo químico em que se perde o brilho pelo efeito
do ar ou por processos industriais.
PBQP-H - Certificação exigida pela Caixa Econômica (e demais instituições
financeiras) para ter acesso a financiamento construtivo e no caso de licitações
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públicas, o PBQP-H é exigido para participação, pois garante a qualidade das
construções de edificações.
PÉ-DIREITO – Altura do piso ao teto.
PINGADEIRA - Acabamento externo de proteção que desvia a água das chuvas,
impedindo que ela escorregue ao longo das paredes da fachada.
REJUNTE - Procedimento de aplicação para calafetar cerâmicas, juntas da
alvenaria ou as frestas entre os materiais de acabamento.
SANCA – Moldura, normalmente em gesso, instalada no encontro entre as
paredes e o teto. Pode ter diversos formatos e ainda embutir ou não a iluminação.
SHAFT - Vão na construção para passagem de tubulações e instalações
verticalmente.
SILICONE - Material usado na vedação, na adesão e no isolamento de qualquer
superfície (cimento, vidro, azulejo, bloco, cerâmica, madeira etc.) que exija
proteção contra infiltrações de água.
TRELIÇA – Rede metálica para proteção; armação cruzadas que atua como
divisória ou como suporte.
TOLERÂNCIA - Desvio permitido, valor máximo aceito para o desvio, para mais
e para menos descrito no projeto. A tolerância é usada nas peças e nas folgas.
VÃO – Espaço reservado para a colocação de portas ou janelas; o mesmo que
abertura.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
São Paulo, 20 de dezembro de 2019.
Prezado(a) Sr(a),
Sou aluna do curso de Mestrado em Habitação: Planejamento e Tecnologia
no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e, como requisito para obter o
título de mestre, estou desenvolvendo uma pesquisa, com o objetivo de compreender
e mapear e desempenho de edificações estruturadas em parede de concreto prémoldado, e priorizando os aspectos de uso, operação e manutenção a partir do
ponto de vista dos usuários.
Gostaria de deixar claro que as informações obtidas pela entrevista serão
mantidas em
sigilo e não haverá identificação por nome. Todas as informações ficarão
sob responsabilidade da pesquisadora e serão utilizadas apenas para fins
científicos.
Sua participação é estritamente voluntária e que a qualquer momento você
poderá desistir de participar. O participante terá todo o direito de esclarecer
qualquer dúvida a respeito da pesquisa, sempre que julgar necessário. Neste
sentido solicito autorização para entrevisto(a) e, se necessário, gravar a
entrevista e fazer registro fotográfico, pois será realizada análise dos relatos
coletados.
Atenciosamente,
Karin Cangela Grabner.
Termo de Consentimento Informativo
Diante dos esclarecimentos acima, eu, __________________________________ aceito
participar da pesquisa “Durabilidade e manutenibilidade de Sistema de parede
constituído por painéis estruturais pré-moldados em concreto para edificações.”
Aceito ser entrevistado(a) pela pesquisadora bem como autorizo a gravação da
entrevista, levantamento fotográfico e a utilização das informações para fins
científicos.

São Paulo, _____/_____/ 2019.
Assinatura do(a) participante__________________________________________
Nome da pesquisadora: Karin Cangela Grabner
Telefones: (11) 98211-7272
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ENTREVISTA
4.1 Olhando o prédio pelo lado de fora, você acha que a aparência é?
Unidade nº_____
( ) Excelente ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim
4.2 Olhando o prédio pelo lado de dentro, você acha que a aparência é?
( ) Excelente ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim
4.3 Você recebeu algum manual de como efetuar as manutenções?
( ) Sim ( ) Não
4.4 Recebeu alguma orientação de quando fazer as manutenções?
( ) Sim ( ) Não
4.5 Com que periodicidade você faz manutenção preventiva na unidade?
( ) Nunca fez ( ) Conforme sugerido pelo fornecedor ( ) Menos de 1x ao
ano ( ) Mais de 1x ao ano
4.6 Já realizou alguma manutenção corretiva?
( ) Sim ( ) Não
Qual? ____________________________________________________________
4.7 Com que periodicidade você faz manutenção corretiva na unidade?
( ) Nunca fez ( ) Logo que aparece o problema ( ) Quando é possível
4.8 Já identificou algum aparecimento de bolor ou umidade na parede?
( ) Sim ( ) Não
4.9 Já visualizou o aparecimento de alguma armadura?
( ) Sim ( ) Não
4.10 Quanto gasta por ano em média para corrigir problemas e patologias?
R: _________________________________________________________________
4.11 Já identificou algum ponto de infiltração na laje?
( ) Sim ( ) Não
4.12 Como entende/explica o sistema construtivo deste prédio?
R: _________________________________________________________________
4.13 Há Vantagens que você observa no tipo de sistema comparado ao
tradicional?
R: _________________________________________________________________
4.14 Há desvantagens que você observa nesse tipo de sistema?
R: _________________________________________________________________
4.15 Como usuário, que tipo de informação você acha que deveria ter sobre
este sistema construtivo?
R: _________________________________________________________________
4.16 Observa em você ou nas outras pessoas que trabalham nesta unidade
alguma mudança de comportamento que você relaciona ao tipo de ambiente
construído?
( ) Sim ( ) Não
4.17 Você percebeu alguma diferença no aspecto físico ou estético em
relação a construção tradicional?
( ) Sim ( ) Não
4.18 Você fez alguma intervenção nesta unidade? Quais?
( ) Sim ( ) Não
Qual? ____________________________________________________________
4.19 Você recebeu alguma recomendação ou regulamentação do condomínio
sobre como usar o apto?
( ) Sim ( ) Não

