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RESUMO

O trabalho analisa as dificuldades e aperfeiçoamentos na evolução de
sistemas

construtivos,

objetivando

a

implantação

de

tecnologias

racionalizadas na produção de edifícios, avaliando conjuntamente as
interfaces entre construtoras, projetistas e fornecedores (subempreiteiros).
Apresentam-se, inicialmente, oito tipos de sistemas construtivos
utilizados atualmente por construtoras de médio e grande porte: lajes
nervuradas com cambotas plásticas, lajes niveladas ou lajes “zero”, lajes
protendidas com cordoalhas engraxadas, alvenaria modulada em blocos,
divisórias

em

gesso

acartonado,

painéis

arquitetônicos

e

GFRC,

revestimentos com argamassas industrializadas e sistema PEX (polietileno
reticulado).
Na seqüência, a discussão de como são tratados estes sistemas junto
aos projetos de produção, a contratação e inspeção destes serviços e o
processo de racionalização e inovação dentro dos canteiros de obras,
procurando-se avaliar vantagens e desvantagens desses sistemas na visão
de profissionais do setor a fim de atuarem de maneira sistêmica, sem o quê,
acabarão por desperdiçar esforços.
Baseado

na

fundamentação

teórica

e

em

estudos

de

caso

(entrevistas), o trabalho visa analisar a necessidade de modificar a
organização e a gestão do processo de produção nas empresas envolvidas
do setor para a implantação efetiva de novas tecnologias, de forma a
alcançar maior competitividade no mercado da construção civil.

Palavras-chave: Evolução dos sistemas construtivos; Racionalização
no processo de produção; Edifícios - desempenho; Inovações tecnológicas
na construção de edifícios.

ABSTRACT

The workpaper analyzes the objections and improvements in the
evolution of construction systems, which aims at implementing innovative
technologies related to building construction, as well as the inter-relationship
between contractors, projectors and subcontractors of labor and services.
Currently eight kinds of construction systems are applied by mediumsized and large construction companies, namely: nervure stone slabs with
plastic soffit, standarded stone slabs or “zero” stone slabs, extended stone
slabs with shined ropes, modulated stonework by blocks, dry-wall,
prefabricated architectonic panel and GFRC, revetments with industrialized
and PEX system.
In the order, the discussion so as to this systems joined to production
projects are managed, the agreement and inspection of this services and the
process of the rationalization and innovation inside the construction site,
searching to evaluate advantages and disadvantages of these systems in the
viewpoint of the professionals involved in order to act methodically otherwise,
they will avoid wasting effects.
Based on the theoretical foundation and cases (interviews), this
workpaper analyzes that there is the need to shift the organization and the
administration of the production process in the sector’s companies to the
effective implementation of new technologies in order to be more competitive
on the construction market.

Key-words: Evolution of construction systems; Process of the
rationalization of the production; Building - performance; Innovative
technologies related to building construction
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente, no Brasil, existe um grande número de construtoras empenhadas
em viabilizar seus empreendimentos através de novos processos construtivos e da
racionalização de serviços, procurando utilizar, ou até mesmo reutilizar, materiais e
equipamentos alternativos para a execução primordial nas suas obras.
Realmente é fundamental buscar todas estas ferramentas e alternativas que
tenham como resultado diminuir prazos e custos, fatores cada vez mais
determinantes do sucesso ou insucesso na indústria da construção civil.
Entretanto, este setor apresenta um conjunto particular de características,
tanto relacionadas ao processo de produção como ao próprio mercado em que se
insere, onde os conceitos e os procedimentos trazidos pelas modernas teorias de
organização e gestão, aplicadas à indústria de bens de consumo, encontram uma
série de dificuldades para serem utilizados, devendo sofrer adaptações para
permitir sua implantação (MELHADO, 1994).
Nos últimos anos a busca pela qualidade e inovação tecnológica na
construção civil vem ganhando espaço na vida prática e na literatura nacional,
associada com idéias e imagens de dinâmica e desenvolvimento e outras tantas,
que não condiziam com a realidade do setor que se manteve, ora consciente, ora
inconsciente, num estado de inércia até o início dos anos 90, afirma SABBATINI
(1991).
Daí em diante, observa-se um intenso movimento no desenvolvimento de
programas para qualidade e produtividade, essenciais para a sobrevivência das
empresas no setor. Exemplos desse movimento são parcerias de entidades,
sindicatos de empresas construtoras e outros órgãos, difundindo a competitividade
e a eficiência gerencial no mercado nacional.
Esta série de melhorias que está sendo implementada pelas empresas é
designada - particularmente para a construção habitacional – como Racionalização
da Construção, a qual é definida por SABBATINI (1991) como um “processo
composto pelo conjunto de todas as ações que tenham por objetivo otimizar o uso
de recursos materiais, humanos, organizacionais, energéticos, tecnológicos,
temporais e financeiros disponíveis na construção em todas as suas fases”.
Segundo FARAH (1995), na literatura sobre a indústria da construção no
Brasil notam-se algumas especificidades na utilização da noção de racionalização
da construção. No nível internacional, a noção de racionalização da construção

surgiu no âmbito da proposta de industrialização segundo o paradigma fordista,
baseada na utilização de máquinas para a produção seriada. Essa forma de
racionalização pressupunha a produção em escala, condição que deixou de existir
com a crise que se abateu sobre o setor nacional a partir do início dos anos 80.
E, conforme TRYLINSKI (1987) apud FARAH (1995), uma das modalidades
de racionalização que ganha impulso durante a década de 90 consiste naquela
associada à incorporação de mudanças tecnológicas incrementais, em nível de
componentes e de equipamentos de construção, produzidos por diversos
fabricantes.
Através destas inovações, deslocam-se atividades para fora do canteiro,
resultando na redução da perda de materiais e na simplificação do trabalho, que é
fragmentado e parcelizado. Ao lado do deslocamento de parte das atividades para
fora do canteiro, há também uma tendência à subcontratação das atividades
associadas ao uso dos equipamentos e à colocação dos novos componentes, num
processo que se caracteriza pela especialização.
Segundo FREIRE (2003), através de um Manual de Avaliação Tecnológica,
inovação tecnológica é definida como “um produto que incorpora uma nova idéia e
representa um sensível avanço na tecnologia existente quanto ao desempenho,
qualidade e custo da edificação, no todo ou em uma ou mais partes”, e “se
caracteriza por não possuir normas técnicas específicas regulamentando a sua
utilização; não estar disseminada no meio técnico; apresentar solução diferenciada,
quando comparada com tecnologias convencionais para o problema que ela se
propôs a resolver”.
É utopia pensar que se está evoluindo apenas adotando ”o que todo mundo
está usando”. Sem ter domínio real da tecnologia. Sem mudar os seus processos
organizacionais. Não mudar simplesmente porque alguém disse que tinha que ser
de um jeito ou de outro. Mas, como resultado de um processo de mudança
conduzido pelo desenvolvimento tecnológico.
Estes assuntos de racionalização e inovação

podem ser considerados

repetitivos, tanto que AGOPYAN (1995) destaca um ponto importante sobre as
pesquisas repetitivas, onde a falta de divulgação destes estudos acarreta sua
repetição por outras equipes; não existem mecanismos adequados para a difusão
de informações. Um outro agravante é a dificuldade de acesso à informação
disponível a nível internacional, os custos são elevados e os cortes de recursos

bibliográficos são uma constante; com isso não se consegue evitar a repetividade
desnecessária.
Porém esta pesquisa dá um enfoque da realidade no setor pois levam em
consideração

as

opiniões

dos

construtores,

projetistas

e

fornecedores

(subempreiteiros) para facilitar o sucesso em futuras implantações de novas
tecnologias.
Assim, a implantação de novas tecnologias construtivas envolve mais do que
a simples aplicação de uma dada tecnologia, em um canteiro de obra da empresa.
Trata-se da consolidação da nova tecnologia no sistema produtivo da empresa e no
processo de produção de edifícios, através de métodos e processos que permitam
a sua constante evolução.
Esta pesquisa constitui-se, portanto, em uma análise sobre algumas destas
novas tecnologias e sistemas racionalizados para a construção de edifícios,
identificando a presença dos principais elementos como o projeto de produção,
contratos

de

fornecedores

(subempreiteiros),

materiais

e

componentes

empregados, obtenção de resultados em custo e prazo e verificando como essa
integração tem ocorrido nas obras. O método de pesquisa adotado foi o de estudo
de casos, entrevistando construtoras, projetistas e fornecedores (subempreiteiros)
para a coleta de dados.
Posteriormente,

foi

desenvolvida

uma

análise

dessas

entrevistas,

comparando o sistema convencional ou anteriormente utilizado com o racionalizado
ou atual empregado com a adoção de novas tecnologias nas obras avaliadas e
obtendo uma série de argumentações e resultados similares apresentados no
capítulo 3.

1.1 JUSTIFICATIVAS
Tratando-se de serviços repetitivos, como ocorre no caso da considerável
quantidade

de

pavimentos-tipo

em

um

edifício,

torna-se

necessária

a

racionalização, a praticidade e desenvoltura de profissionais e equipamentos
envolvidos em uma obra para resultar em redução de custos e prazos, favorecendo
conseqüentemente o mercado imobiliário e a empresa construtora. Porém as novas
tecnologias nem sempre proporcionam o mesmo desempenho técnico das antigas
ou atingem o propósito das empresas que as implantam.
Daí também a necessidade de análises gerais comparativas e entre obras e
fornecedores (subempreiteiros), assim como uma análise individualizada do próprio

sistema construtivo, na visão das construtoras, projetistas e fornecedores
(subempreiteiros).
Na escolha de quais sistemas construtivos de uma empresa construtora
poderiam ser aprimorados, geralmente deve-se estabelecer critérios de seleção,
iniciando pelos serviços considerados prioritários para a empresa, que podem ser
os que apresentam maior custo, os mais demorados ou os que levam a retrabalhos
ou que geram muitas reclamações por parte dos clientes, sendo estes internos
(setores dentro da empresa) ou externos (incorporadores ou usuários das
unidades).
Portanto foram selecionados sistemas construtivos, com maior peso técnico e
econômico na obra, abrangendo a maior parte de etapas de execução dos serviços
em edifícios, ou seja:
•

ESTRUTURA:

1

lajes nervuradas com cambotas plásticas;

2

lajes niveladas ou lajes “zero”;

3

lajes protendidas com cordoalhas engraxadas;
•

VEDAÇÕES VERTICAIS (INTERNAS E EXTERNAS):

4

alvenaria modulada em blocos;

5

divisórias em gesso acartonado;

6

painéis arquitetônicos / GFRC (Glass Fiber Reinforced Cement);
•

7

revestimentos com argamassas industrializadas;
•

8

REVESTIMENTOS:

INSTALAÇÕES

sistema PEX (Polietileno Reticulado).

As atividades de natureza organizacional, desenvolvidas durante o processo
de seleção dos sistemas construtivos, envolvem a identificação dos condicionantes
do sistema de produção.
Sendo que esta identificação junto a disponibilização dos meios materiais e
humanos necessários à obra e a previsão de interfaces técnicas envolvidas,
facilitam a organização das empresas sobretudo daquelas que dizem respeito à
gestão de informações de todos os agentes do setor.
A análise das entrevistas com profissionais que utilizam estes sistemas
construtivos possibilita identificar os vários problemas existentes, relacionar os

entraves detectados nas diferentes experiências individuais, avaliar as formas de
ação e eventualmente estabelecer novos procedimentos.

1.2

OBJETIVOS DA PESQUISA
Para as empresas desfrutarem de resultados positivos através da

implantação de novas tecnologias na produção de edifícios pelo processo
construtivo tradicional, precisarão discutir uma série de divergências e conflitos que
contemplem a evolução quanto aos aspectos tecnológicos, organizacionais e de
gestão do processo de produção. Daí a hipótese da pesquisa:
•

novas tecnologias são necessárias nos sistemas de produção e estão

acontecendo;
•

o sucesso desta efetivação de novas tecnologias depende do esforço

integrado dos agentes envolvidos na cadeia produtiva – projetistas,
construtores e fornecedores (subempreiteiros);
•

problemas existem e podem ser solucionados na implantação de novas

tecnologias construtivas.
Adotando um enfoque exploratório e descritivo, somando-se à preocupação
em mostrar a multiplicidade de dimensões presentes numa determinada situação,
uma vez que a realidade é sempre complexa, têm-se como objetivo:
•

avaliar as inovações no processo de produção de edifícios, através da

adoção de sistemas construtivos possibilitando ser bons ou ruins em função
das estratégias da empresa, quer seja pelo fator custo ou pela diferenciação
mercadológica no setor da construção civil, considerando as opiniões dos
construtores, projetistas e fornecedores (subempreiteiros) para facilitar o
sucesso em futuras implantações de novas tecnologias.

1.2.1 Limitações da pesquisa
As principais limitações da pesquisa se devem a:
•

a heterogeneidade das empresas do setor, além da observação

importante das disparidades entre empresas atuantes na mesma região
pesquisada, no caso a cidade de São Paulo, não se podendo extrapolar para
todas as construtoras e demais regiões do país;
•

a possibilidade de ocorrer respostas subjetivas e imprecisas através dos

diferentes níveis de conhecimento dos profissionais e acesso de informações
fornecido pelas empresas em que atuam no mercado;

•

a pouca utilização para alguns sistemas construtivos abordados na

pesquisa, sabidamente, ainda é pequena a penetração de algumas
tecnologias inovadoras no setor, o que leva a ter o conhecimento destas
inovações porém a não efetivação nas obras das empresas entrevistadas;
•

a impossibilidade de generalização dos resultados para todo o setor de

edificações, por se tratarem de variáveis e múltiplos casos na diversidade
característica da construção civil.

1.3 METODOLOGIA DA PESQUISA
Pelo exposto anteriormente, o trabalho de pesquisa utiliza uma variedade de
dados coletados em diferentes momentos, por meio de variadas fontes de
informações. Tendo como técnicas e ferramentas fundamentais de pesquisa a
observação e a entrevista. Portanto a coleta de opiniões, entrevistas e artigos dos
principais meios de comunicação nacionais produzem argumentações em um estilo
mais informal, narrativo e com exemplos e descrições fornecidos pelos
entrevistados na adoção de um sistema construtivo. A pesquisa trata os
questionários de forma qualitativa e não quantitativa, focando a racionalização,
desempenhos

comparativos

entre

sistemas

convencionais

e

inovadores

(alternativos), modelos referenciais e técnicas estratégicas de planejamento
associados à produtividade e qualidade no resultado do produto final.
Na finalidade de se cumprir o objetivo, as atividades foram desenvolvidas e
estruturadas da seguinte forma:
a) revisão bibliográfica: levantamento de dados e informações na construção
de novas idéias, projetos, estratégias de pesquisa e conclusões;
b) elaboração dos questionários: foram desenvolvidos com questões
comparativas, sobre:
•

Preço;

•

Produtividade ou velocidade de execução;

•

Construtibilidade ou facilidade de execução;

•

Facilidade de adaptação e treinamento da mão-de-obra;

•

Segurança no trabalho;

•

Redução de desperdícios e entulho;

•

Organização do canteiro e limpeza da obra;

•

Compatibilização

com

instalações,

outros

elementos,

outros

sistemas;
•

Qualidade final do serviço e da construção;

•

Durabilidade;

•

Segurança estrutural, desempenho mecânico, segurança ao fogo;

•

Estanqueidade e comportamento sob ação da umidade;

•

Conforto térmico e acústico;

•

Facilidade e custos de manutenção.

E, sobre facilidades e vantagens do sistema pela continuidade de mantê-lo
em suas obras e dificuldades e desvantagens do sistema que desestimula a
construtora em continuar a aplicação ou corrigir suas não conformidades. É
padronizado para todos os oito sistemas em referência, como também
utilizado o mesmo questionário para todos os entrevistados, com a adição
de uma ou mais questões focando características próprias do sistema,
observando também que a escolha dos sistemas foi de abranger a maior
parte de etapas de execução dos serviços em edifícios;
c) seleção dos entrevistados e empresas: foram considerados engenheiros
residentes com experiência em obra de no mínimo 10 (dez) anos e que
tivessem conhecimento aprofundado dos sistemas (parcial ou na totalidade);
já para os fornecedores (subempreiteiros) e projetistas, considerado o nível,
acesso e sua disponibilidade para efetuar as entrevistas;
d) entrevistas com engenheiros: duração média de 2,5 horas, feitas nas
sedes da empresa ou obras e outras recebidas via correio eletrônico;
e) transcrição das respostas: resumidas através dos principais argumentos e
pontos relevantes, apresentadas junto a uma avaliação associativa com
outras opiniões, tornando-as mais completas e abrangentes. Nos anexos
segue na íntegra a entrevista com a construtora C1, a qual é a única
construtora a responder todos questionários dos oito sistemas construtivos;
f) análise das entrevistas: foi desenvolvida por pontos de vistas de
profissionais do setor, associando-se com os comentários do entrevistado, e
avaliando vantagens e desvantagens de cada sistema junto com as
inovações que cada empresa ou profissional está implantando em obras ou
nos departamentos; os dados são parametrizados por similaridade de
opiniões, correções ou inserções, desconsiderando-se qual teria maior peso
ou significância de um entrevistado ou de opiniões de profissionais da área,

porém ocorrendo de forma seletiva por grupo de formadores de opiniões.
São apresentadas em quadros comparativos com agrupamento dos
principais quesitos, a pontuação média e a justificativa ou comentário;
g) pontuação e comparação entre tradicional e inovador: as definições de
critérios para a pontuação na comparação ao sistema tradicional são com
uma variação de 1 a 5. Sendo que para o sistema tradicional admite-se
hipoteticamente a nota 3, e no processo da análise dos principais quesitos
são atribuídos para os mesmos as seguintes notas: nota 1 (muito pior), 2
(pior), 3 (praticamente igual), 4 (melhor) ou 5 (muito melhor). No caso de
dúvida ou indisponibibilidade de informações, o entrevistado assinala “NS”
ou “NA” para quesito não aplicável. E solicitadas também justificativas ou
comentários, no caso de nota diferente de 3;
h) quantidade de entrevistados: foram contatadas 18 construtoras, porém
somente 6 responderam, sendo apenas uma que respondeu para todos os
sistemas construtivos (questionários completos) entre dois profissionais: um
Gerente de Suprimentos e um Engenheiro Residente, as demais
construtoras responderam parcialmente para os sistemas que já tinham
implantado, através de apenas um profissional, ou por um Engenheiro
Residente ou por um Coordenador de Obras. Quanto aos projetistas, foram
contatados para um total de 7, sendo 3 de Estruturas de Concreto, 2 de
Arquitetura e 2 de Instalações Hidráulicas, porém responderam apenas um
de cada área específica. Já para os fornecedores (subempreiteiros) foram
solicitados 2

de cada segmento, totalizando 12 profissionais, porém

responderam apenas 8, sendo: 2 subempreiteiros de estruturas em
concreto, 1 de acabamento de piso (laje nivelada), 2 de alvenaria e
revestimentos argamassados, 1 de gesso acartonado, 1 de painéis
arquitetônicos e 1 de instalações hidráulicas. E, de acordo com os seus
respectivos questionários e sistemas construtivos.
i)

média das respostas: de acordo com os quadros comparativos em que se
apresentam os quesitos com suas respectivas médias aritméticas simples,
isto é, a somatória das notas sobre o número de questionários respondidos
e de acordo com o sistema construtivo específico (variando do mínimo de 4
até o máximo de 9 a quantidade de questionários respondidos pelo sistema
construtivo específico).

As análises detectadas através dos questionários, estão relatadas de forma
genérica quanto à inovação e racionalização de sistemas construtivos nas
considerações finais, contendo informações que contribuem para o aprimoramento
da evolução de novas tecnologias para a construção civil.

1.4

DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS
Após este primeiro capítulo, é apresentado no capítulo 2 a fundamentação

teórica, que foi subdividida da seguinte maneira:
A seção 2.1 define conceitos de projeto para produção, interferências e
interfaces entre sistemas construtivos em etapas distintas ou no mesmo período, e
as principais ações das construtoras visando a compatibilização dos projetos.
A seção 2.2 apresenta os tipos de contratação de serviços no setor da
construção civil, definindo prestador de serviço, empreitada e subempreitada, e
analisando as tendências da terceirização para execução das principais etapas de
obra e para o controle da qualidade, inspeção e aceitação dos serviços.
A seção 2.3 enfoca os conceitos de desempenho de sistemas construtivos,
comentando materiais e componentes inovadores para a obtenção de alta
produtividade e melhoria da qualidade.
A seção 2.4 relata as pesquisas e os principais conceitos de racionalização
do processo de produção na indústria da construção civil.
A seção 2.5 destaca algumas diretrizes para atualização tecnológica da
indústria da construção civil, além de apresentar os agentes da cadeia produtiva.
A seção 2.6 caracteriza sucintamente os oito sistemas construtivos
contemplados no presente trabalho, de forma a facilitar o entendimento da estrutura
dos questionários utilizados nas entrevistas com os profissionais. Além disso são
apresentados tabelas, figuras e comentários a partir da opinião dos profissionais
entrevistados, da literatura técnica e de pesquisa em sites na web (internet).
No capítulo 3 apresentam-se as análises das entrevistas feitas com os
engenheiros residentes ou coordenadores de obras, com projetistas e com
fornecedores (subempreiteiros), que é a base de dados desta pesquisa, através de
quadros-resumo e principais vantagens e desvantagens apontadas dos sistemas
construtivos.
No capítulo 4 são apresentadas as conclusões e considerações finais,
baseadas nos dados obtidos na literatura consultada e nas entrevistas. Resume a
análise de resultados práticos obtidos com sistemas inovadores implantados nas

obras e as perspectivas do setor da construção civil diante das melhorias que
podem ser feitas para os mesmos.
Na seqüência, apresentam-se os anexos, que são os questionários dos
sistemas estudados, e uma das entrevistas desenvolvidas para base de dados da
pesquisa, na íntegra para a construtora C1, uma vez que é a mais completa, e os
procedimentos operacionais (inspeção de serviços) de uma outra construtora de
médio porte, para exemplificar os critérios de inspeção de alguns sistemas
construtivos apresentados.
Ao final, são apresentas as referências bibliográficas.

2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A fundamentação teórica desta pesquisa procura abranger temas a serem

desenvolvidos e relacionados direta ou indiretamente com a inovação de sistemas
construtivos em edifícios, tais como: diretrizes básicas no processo de projeto
visando tecnologias construtivas, conceituando o “projeto para a produção”; tipos de
contratação e terceirização do setor, como também a garantia da qualidade dos
serviços através de inspeções e registros; analogias entre modernização,
racionalização e inovação tecnológica seguindo basicamente para a definição de
materiais, componentes, desempenho e sistemas construtivos.
O foco desta pesquisa está na identificação das formas como vêem sendo
tratados oito tipos de sistemas construtivos aplicados na produção de edifícios,
apresentados neste trabalho de forma genérica e sintetizada com suas etapas
consecutivas e algumas ilustrações, através da visão de construtores, projetistas e
fornecedores (subempreiteiros).
Portanto para facilitar a compreensão de leitura, este capítulo está organizado
em cinco amplos aspectos estudados na construção civil, e abordados na descrição
dos sistemas construtivos, nas entrevistas e com interação dos agentes da cadeia
produtiva:

2.1

•

projetos;

•

mão-de-obra;

•

materiais, componentes e desempenho em sistemas construtivos;

•

racionalização no processo de construção civil

•

inovações tecnológicas e gerenciamento na indústria da construção civil.

PROCESSO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE
TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS RACIONALIZADAS
Visando esclarecer e identificar corretamente as diversas denominações para

projeto de produção e demais conceitos afins, são apresentadas a seguir as
principais definições pertinentes ao assunto.

2.1.1 Conceitos de projeto para produção
Numa economia competitiva, como a que atualmente está se configurando, a
redução dos custos de produção dos empreendimentos é um fator decisivo para a
sobrevivência das empresas.
Considerando-se as características intrínsecas da indústria da construção de
edifícios, pode-se dizer que a competitividade hoje estabelecida é o grande
estímulo para que as empresas invistam na modernização de suas formas de
produção, de maneira a obterem o aumento da produtividade dos serviços, a
diminuição da rotatividade da mão-de-obra, a redução do retrabalho e a eliminação
de falhas pós-entrega e, por conseqüência, a redução de custos de produção.
Um dos investimentos das construtoras para esta modernização é a
elaboração de projetos de produção, com informações necessárias para a
aplicação do sistema construtivo adotado, conciliado com as características do
empreendimento.
Segundo JURAN (1993) apud BARROS (1996), projeto de produção ou de
processo é definido como sendo: a atividade de definição dos meios específicos a
serem usados pelas forças operacionais para atingir as metas da qualidade do
produto, e deverá incluir:
•

as características do processo que, em conjunto, compõem os meios para se

atingirem as metas de qualidade do produto;
•

os equipamentos físicos a serem providenciados;

•

os softwares associados (métodos, procedimentos, cuidados, etc.);

•

as informações a respeito de como operar, controlar e manter os

equipamentos.
SABBATINI (1989) apud BARROS (1996),

ressalta a importância da

elaboração do projeto de produção do edifício (ou de suas partes), no qual “(...) são
definidas as técnicas construtivas (e também os métodos, no caso do objeto do
desenvolvimento ser um processo ou um sistema construtivo) e projetados os
detalhes de execução(...) que irão permitir a construção do edifício ou de suas
partes em acordo com o prescrito na concepção geral”. Segundo este mesmo
autor, “o projeto de produção do edifício evolui em ciclos iterativos, iniciando-se por
um projeto preliminar e avançando progressivamente até a solução consolidada”.

2.1.2 Interferências e interfaces
O desenvolvimento do projeto para produção é fortemente influenciado pelo
estágio em que se encontra a realização do projeto como um todo, isto é a fase
mais desejável é aquela onde existe a possibilidade de compatibilização deste
projeto de produção com os demais, na fase de anteprojeto.
A elaboração do projeto para produção posteriormente aos demais projetos,
ainda que não desejável, é uma situação bastante comum de ocorrer, tanto nos
casos de empresas construtoras e incorporadoras, como principalmente no caso
daquelas que realizam obras para terceiros, sejam clientes públicos ou privados.
Entretanto, mesmo nessa situação, a elaboração do projeto para produção
não é inviável; muito pelo contrário, deverá ser levada adiante, pois através da
elaboração desse projeto será possível identificar as principais interferências que
irão ocorrer, podendo-se, inclusive, minimizá-las através de alterações nos
subsistemas que ainda permitem alguma modificação. Exemplificando têm-se:
modulação da alvenaria com aberturas para vãos (esquadrias e portas), passagens
de instalações, posicionamento de shafts, detalhes para impermeabilização, entre
outras, poderão ser identificadas e, portanto, poderão ser minimizadas, procurandose a solução ótima.
Assim com o fluxo de informações e diretrizes que permitem a realização do
projeto para produção, o passo seguinte é definir os detalhes construtivos
compatíveis com as necessidades de produção, considerando o domínio
tecnológico da empresa construtora no que se refere à interface do projeto para
produção de uma determinada atividade (fachada, vedações, estrutura ou outros),
com os tipos de projetos (arquitetura, estrutura ou instalações).
Após esta fase, seguem as atividades que se referem à preparação e
execução da atividade, antecedendo a produção propriamente dita. Deve ocorrer
durante a realização da obra e contar principalmente com o engenheiro da obra
(residente).
Essa parte deverá abranger: os procedimentos para a preparação da
execução da atividade no canteiro de obras, ou seja, o planejamento do canteiro
(por exemplo, áreas de estoques e maneira de transporte de componentes, área
para estoque e preparo de materiais, disposição e tipos de equipamentos
utilizados); a preparação da execução propriamente dita, com as características das
ferramentas a serem utilizadas; o estabelecimento das frentes de trabalho; e a
seqüência de execução.

2.1.3 Ações das construtoras nos projetos
Conforme uma pesquisa feita por BARROS (1996), junto a cerca de vinte
construtoras, observa-se que o departamento comercial é o responsável pela
definição do produto e até mesmo do escritório de arquitetura que será contratado.
E, que o diretor técnico, na maioria dos casos, repassa ao projetista (arquitetura) as
diretrizes, não de maneira formalizada, mas sim através de sugestões no momento
da reunião com os demais projetistas.
Diz também a pesquisa: “o crivo dos demais projetistas também é feito em
função da experiência de cada um destes, em função daquilo que percebem ao
analisarem o estudo preliminar, durante a reunião. Se há uma sistematização dessa
análise, ela ocorre por iniciativa dos próprios projetistas e não por iniciativa das
empresas”.
A tabela 1 a seguir procura expressar a opinião das empresas avaliadas por
BARROS (1996) no que se refere à relação do projeto com a produção. Observase, de um modo geral, que as empresas construtoras estão descontentes com o
processo de projeto. Ainda que algumas declarem que a relação do projeto com a
produção tenha evoluído, declaram também que essa relação ainda não atende à
produção, sobretudo no que se refere aos projetos de arquitetura, estruturas e
instalações, visto que as necessidades da produção não são consideradas a tempo
de as soluções chegarem aos canteiros de obras, previamente à realização das
atividades. Há, quase sempre, a necessidade de improvisos, no momento da
execução.
Tabela 1 - Opinião das empresas quanto à relação projeto-produção, expressa em
porcentagem do total de empresas pesquisadas. Fonte BT/PCC/172 EPUSP/DECC

Projeto atende a
PROJETOS

produção?
Sim

Arquitetura

A relação projeto
/produção evolui?

Não

Sim

Não

100

60

40

Estrutura

80

20

80

20

Fôrmas

20

80

20

80

Armação

20

80

Instalações

100

100
100

Montagem Fôrmas

100

100

Alvenaria

100

100

2.2 CONTRATAÇÃO E INSPEÇÃO DE SERVIÇOS
De modo geral, é corrente uma relativa dificuldade em se estabelecer a
distinção entre a prestação de serviços, a empreitada e a subempreitada, de sorte
que estão expostos aqui alguns aspectos definidores apresentados por SALOMO
(1999).

Prestação de serviços
Caracteriza-se pelo serviço prestado, e no caso a atividade do funcionário
que estará executando este serviço para a contratante será o próprio objeto de
contrato. A sua remuneração será proporcional ao tempo que dedicou ao trabalho e
deverá, para tanto, prestar esforço físico ou intelectual determinado, sob orientação
do contratante. Sendo irrelevante que afinal se alcance ou não o término da
execução deste serviço em uma obra, pois o importante para este tipo de
contratação é sua qualificação pessoal e pela atividade profissional que
desempenha com liberdade técnica.

Empreitada e subempreitada
Comparativamente à prestação de serviços, nas modalidades de empreitada
e subempreitada o objeto do contrato não é a atividade do contratado, mas a obra
em si. A remuneração do empreiteiro não está focada no tempo de execução,
sendo devida apenas se o empreendimento prometido ou a parte deste, no caso da
subempreiteira, for alcançado. Portanto, o contrato se caracteriza por sua
finalidade, pelo resultado previamente ajustado e por riscos do empreiteiro ou
subempreiteiro, constituindo-se em obrigação de entregar obra feita.
Já segundo LORDSLEEM (2002), a definição de empreitada se aproxima
muito da anterior, afirmando que é “o contrato acordado entre o proprietário ou
empresas proprietárias ou incorporadoras, com empresa contratada para execução
de serviço ou obra na construção civil, em seu todo ou em parte”, e por este mesmo
autor, entende-se que subempreitada é “o contrato acordado entre a empreiteira e
outras empresas, denominadas subempreiteiras, para a execução da obra em
partes perfeitamente definidas, com ou sem fornecimento de material”. Esta
definição apresenta claramente todos os elementos envolvidos, abarcando inclusive
o fornecimento de material, bastante comum no setor. Será esta adotada neste
trabalho para relatar quem, propriamente dito, executa os sistemas construtivos.

2.2.1 Subcontratação e terceirização
No intuito de esclarecer também os termos de subcontratação e terceirização
em relação à prestação de serviços ou subempreitadas, são também apresentadas
as seguintes definições:
Para SERRA (2001), a subcontratação na construção civil é a transferência
de atividades ligadas à produção para pessoas físicas ou jurídicas, contratadas
para a execução de partes perfeitamente definidas do empreendimento, com
anuência e sob a responsabilidade técnica do empreiteiro principal.
Este conceito, além de definir o objeto e forma de relacionamento entre as
partes, contratado e subcontratado, considera a subordinação elemento inerente a
esta relação.
Segundo esta mesma autora, terceirização é “a transferência de atividades
ligadas à produção para pessoas físicas ou jurídicas, contratadas para a execução
de partes, etapas ou sistemas perfeitamente definidos do empreendimento, que são
realizados com total autonomia, e cujos riscos e garantia são de responsabilidade
do contratado”.
Tal

definição

explicita

os

elementos

intervenientes

e

delimita

as

responsabilidades pertinentes ao fornecimento e à relação firmada.
Enquanto para as demais indústrias uma das ações estratégicas para a
melhoria do seu processo produtivo é a implementação ou atualização tecnológica
de seus equipamentos, para a indústria da construção civil o principal fator
estratégico é a qualificação da mão-de-obra, garantindo assim planejamento
adequado, maior produtividade, qualidade, organização e limpeza nas suas
unidades autônomas fabris (canteiros de obras) e gestão de informações de todos
os agentes do setor.
Necessitando-se

assim,

independente

de

mão-de-obra

própria

ou

terceirizada, treinamentos específicos e monitoramento para execução dos
principais serviços de uma obra.

2.2.2 Controle da execução de serviços
Uma vez contratados os serviços, de maneira geral, encontram-se
procedimentos distintos na construção civil, quanto ao controle da execução de
serviços. Há empresas que entendem que, uma vez estabelecidos os objetivos do
contrato, cabe ao subempreiteiro executar o combinado, e, ao contratante,

simplesmente aceitar ou rejeitar a obra ou parte dela, não se importando
necessariamente com o “como” foi desenvolvido o serviço contratado.
A qualidade da obra como um todo é resultante do seu planejamento e
gerenciamento, da organização do canteiro de obras, das condições de higiene e
segurança no trabalho, da correta operacionalização dos processos administrativos
em seu interior, do controle de recebimento e armazenamento de materiais e
equipamentos e da qualidade na execução de cada serviço específico do processo
de produção. Normalmente, as empresas de construção não têm a prática de
documentar formalmente o procedimento executivo de cada serviço e os critérios
de inspeção desses serviços (SOUZA, 1996).
As empresas alinhadas com os sistemas de gestão mais modernos adotam a
filosofia de que o acompanhamento e checagem dos serviços é uma ferramenta
para garantir o cumprimento das metas estabelecidas.
As certificações (modo pelo qual uma terceira parte dá garantia escrita de que
um produto, processo ou serviço está em conformidade com os requisitos
especificados), através das normas ISO 9000 (International Organization for
Standardization 9000) para construtoras, projetistas e até mesmo subempreiteiros,
possibilitaram a “formalização” e garantiram o histórico, isto é, a cultura da empresa
registrada através de seus programas da qualidade e gestão de procedimentos,
quer sejam gerenciais ou operacionais.
O uso de manuais de procedimentos de execução de serviços tem sido
adotado em conjunto com fichas de procedimentos de inspeção e verificação de
serviços, de forma a evitar o desvio do rumo das atividades e garantindo
teoricamente o andamento estipulado para a obra. Recomenda-se que cada serviço
subempreitado tenha planilhas próprias de procedimento de execução e de
verificação da qualidade, com parâmetros de julgamento e valores de tolerância, e
com freqüência de inspeção definida.
Exemplos de algumas destas fichas de procedimentos de inspeção e
verificação de serviços, estão apresentadas abaixo e se encontram nos ANEXOS:
•

PO EST 07 Estrutura em concreto armado com laje nervurada;

•

PO EST 09 Acabamento em laje zero;

•

PO REV 02 Massa única feltrada;

•

PO REV 17 Reboco interno;

•

PO REV 25 Massa única e emboço externo;

•

PO VED 01 Marcação e eixos e níveis;

•

PO VED 02 Marcação de alvenaria de blocos cerâmicos e concreto;

•

PO VED 03 Elevação de alvenaria de blocos cerâmicos;

•

PO VED 05 Fixação de alvenaria;

•

PO VED 06 Vedação em placas de gesso acartonado.

É de fundamental importância que estes procedimentos sejam apresentados
à empresa pretendente no momento da contratação, fornecendo-se então os
critérios a serem utilizados na avaliação dos serviços. Isso implica estabelecer
claramente o que será aceito e o que não será aceito, e como as empresas deverão
proceder no caso da rejeição do serviço.

2.3

DESEMPENHO DE MATERIAIS, COMPONENTES, E
SISTEMAS CONSTRUTIVOS
No setor da construção civil são muito importantes as contribuições

provenientes de pesquisas ou soluções de profissionais envolvidos nos canteiros de
obras para a otimização dos materiais, componentes e sistemas construtivos
existentes, racionalizando o seu projeto, produção e uso.
Segundo AGOPYAN (1995), “a construção civil necessita de alternativas para
os materiais, componentes e sistemas existentes, inclusive dos seus métodos de
execução. O desenvolvimento compreende as etapas de concepção, produção
experimental, avaliação, execução de protótipos, reavaliação e a assimilação da
tecnologia pela indústria”.
Da mesma forma, estes materiais devem ser entregues no prazo exigido pelo
cronograma de obras e devem apresentar características que correspondam às
especificações de projeto e permitam o armazenamento, manuseio e aplicação de
forma satisfatória, resultando em um desempenho final que atenda às
necessidades do usuário.
De acordo com DUERTO (1978) apud MITIDIERI (1998), “... a necessidade
crescente de informações e parâmetros sobre a adeqüabilidade e o desempenho
de novos produtos e técnicas construtivas passou a depender cada vez mais do
envolvimento de um número maior de especialistas”.

Essa necessidade de industrialização da construção gerou também a
necessidade da criação de uma retaguarda tecnológica, surgindo a consciência da
avaliação de desempenho dessas soluções inovadoras e do controle da qualidade
na produção dos edifícios habitacionais (MITIDIERI, 1998).
Conforme SOUZA (1996), “a qualidade deve estar contida intrinsecamente
como parte dos valores das empresas que alimentam suas estratégias e todos os
instrumentos e metodologias de gestão da qualidade fazem parte dessas
estratégias, onde o objetivo máximo é atingir o posicionamento competitivo que
viabiliza a sobrevivência e desenvolvimento da empresa em seu mercado de
atuação. No entanto, não é a busca da melhoria da qualidade, produtividade ou o
desenvolvimento tecnológico que viabilizam esse posicionamento, pois esses
aspectos estarão permeando todas as ações maiores da empresa na gestão de
todas as áreas envolvidas no processo produtivo”.
Os movimentos que a cadeia produtiva da construção civil vem fazendo nos
últimos anos em direção à busca de melhoria da qualidade são decorrentes das
alterações que estão ocorrendo no ambiente econômico e social e no ambiente
competitivo.
É nesse contexto que a aplicação dos conceitos da qualidade e da
abordagem específica da gestão da qualidade se apresenta como instrumento de
melhoria do desempenho competitivo das empresas construtoras, incluindo-as na
sua cadeia produtiva e voltando-se para os seus clientes finais.
A palavra desempenho, conforme SOUZA (1983) apud MITIDIERI (1998), que
em última instância significa comportamento em uso, caracteriza o fato de que um
produto deve apresentar certas propriedades que o capacitem para cumprir sua
função, quando sujeito a certas ações.
Nesse sentido, segundo o mesmo autor, as edificações e suas partes,
enquanto produtos, estão sujeitas a uma grande variedade de ações devidas a
fenômenos de origem natural, devidas à utilização do próprio edifício e mesmo
decorrentes de sua concepção.
Nas ações de origem natural estão incluídas a ação do vento, da radiação
solar, da chuva, da umidade do ar, do calor, do frio, enfim, ações relacionadas ao
clima da região onde é construído o edifício. Relacionadas à utilização e concepção
do edifício estão as ações do fogo, das cargas permanentes, dos esforços de uso,
dos ruídos gerados interna e externamente, de impactos, de ataques químicos por

produtos de limpeza e todas aquelas outras ações específicas decorrentes da
concepção do edifício e de seu uso.
Desta forma, sob a ótica do conceito de desempenho, definem-se condições
de exposição como o conjunto de ações atuantes sobre o edifício e suas partes, ao
longo de sua vida útil (SOUZA, 1983 apud MITIDIERI,1998).
Por outro lado, as edificações destinam-se a usuários específicos que têm
determinadas necessidades a serem atendidas. As necessidades do usuário
dependem da finalidade para a qual o edifício é projetado e construído, ou seja, do
uso a que se destina. Para cada tipo de edificação – escolas, hospitais, habitações,
etc. – haverá um conjunto de necessidades comuns a serem satisfeitas.
Conforme SOUZA (1997), “atualmente já existe um consenso internacional
sobre as exigências do usuário aplicáveis às edificações que estão expressas na
norma ISO-6241 – “Performance standards in buildings: principles for their
preparation and factors for inclusion” (ISO, 1981). Tais exigências encontram-se
listadas na Tabela 2. Assim, as exigências do usuário são consideradas como as
necessidades de segurança, habitabilidade, durabilidade e economia às quais a
edificação e suas partes devem atender”.
O edifício divide-se em elementos e componentes para os quais são definidos
os requisitos e critérios de desempenho, bem como os métodos de avaliação
decorrentes, que são as técnicas uniformizadas que permitem verificar se um
determinado edifício, espaço, elemento, instalação ou componente, atende aos
requisitos e critérios de desempenho para ele fixado (MITIDIERI, 1998).
Segundo este mesmo autor, a metodologia adotada na aplicação do conceito
de desempenho à avaliação do edifício ou de seus componentes e elementos pode
ser assim resumida:
a) identificação das exigências do usuário a serem satisfeitas, como as
exigências de desempenho estrutural;
b) identificação das condições de exposição a que está submetido o edifício,
seus elementos e componentes;
c) definição dos requisitos e critérios de desempenho a serem atendidos pelo
edifício,

seus

elementos

e

componentes,

expressos

quantitativamente, respectivamente;
d) definição dos métodos de avaliação a serem adotados.

qualitativa

e

Tabela 2 - Exigências dos usuários quanto à avaliação de desempenho. Fonte:
BT/PCC/208 EPUSP

Embora desenvolvido em período histórico anterior à era da qualidade total, e
tendo como origem a necessidade de avaliação de sistemas construtivos
inovadores, a aplicação do conceito de desempenho deve ser incorporada aos
programas de gestão da qualidade, o que pode trazer diversos benefícios às
empresas de construção civil SOUZA (1997).
E, de acordo com CAVANI (1995), com a aplicação do conceito de
desempenho pode-se implantar o controle da qualidade de produtos ou de sistemas
construtivos inovadores baseado em Certificados de Homologação, “com a
implantação do Certificado de Homologação certamente haverá um estímulo à
criação e à inovação tecnológica, que redundará no aproveitamento otimizado dos

recursos humanos e materiais disponíveis, fazendo com que as inovações passem
a ser introduzidas não como meras especulações, mas como conseqüência do
desenvolvimento baseado no sólido conhecimento”.
O Certificado de Homologação nada mais é que a expressão escrita de uma
avaliação técnica de produtos e sistemas construtivos inovadores efetuada por uma
instituição de pesquisa, visando a um determinado uso na edificação (DUERTO,
1978 apud CAVANI,1995).
E, atualmente, é o que se faz no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São
Paulo – IPT, através de suas Referências Técnicas (RT), conforme afirma
MITIDIERI (1995) sobre a nova catalogação dos sistemas construtivos: “ ...o
trabalho do IPT pretende avaliar os sistemas disponíveis no mercado, com um
mínimo de unidades executadas, quantificando o desempenho dos produtos. Essas
avaliações permitirão um atendimento mais adequado aos especificadores, que
hoje procuram o Instituto em busca de dados sobre os vários sistemas
construtivos”.

2.4

RACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO
NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
O estudo da racionalização no Brasil ainda é incipiente e quase todas as

definições apresentam como tema principal a diminuição dos desperdícios e o
aproveitamento pleno dos insumos (FREIRE, 2003).
A racionalização e a qualidade do canteiro de obras formam um binômio
necessário a construção de um edifício. A globalização tem produzido mudanças
significativas no setor produtivo e na evolução tecnológica. Portanto, novos
conceitos têm sido incorporados à indústria da construção civil para aperfeiçoar os
métodos e os processos aplicados aos serviços necessários à construção de um
edifício (SOUZA, 2004).
É fundamental que haja na empresa uma mudança no processo tradicional de
organização e nas características de gestão do processo de produção, para que o
resultado final atenda à expectativa da empresa. Após análise do sistema
construtivo adotado pelas empresas consideradas neste estudo, apresentar-se-ão
as tecnologias construtivas racionalizadas que atualmente estão sendo mais
utilizadas, e é de suma importância ressaltar que o processo estudado pode sofrer

variações de acordo com as peculiaridades de cada empresa do setor da
construção civil.
Tais transformações ocorridas nestes últimos anos, como os programas da
qualidade e de segurança no trabalho, chegaram aos canteiros de obras. A
racionalização de processos construtivos já faz parte do cenário produtivo e até
mesmo o poder de compra do estado exerce ação indutora de melhoria da
competitividade junto a projetistas, fabricantes de materiais e construtores, através
de programas voltados para racionalização e qualidade como o Qualihab
(Qualidade na Habitação – Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo), e
PBQP-H ( Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade em Habitação).
Segundo SOUZA (2004), “nestes últimos oito anos fechou-se um ciclo de
modernização na construção civil brasileira, marcado pela introdução e prática em
nossas empresas de conceitos e metodologias de segurança, gestão da qualidade,
planejamento e controle da produção e racionalização construtiva. Os principais
desperdícios foram combatidos e os custos improdutivos reduzidos”.

2.5

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
A concorrência no mercado da construção civil leva construtoras e projetistas

uma constante busca por soluções que, além de eficazes, tragam diminuição de
custos, rapidez e versatilidade de aplicações. Tais exigências fazem com que o
setor fuja das soluções convencionais, com materiais e técnicas tradicionais, em
busca de inovações apoiadas em recursos tecnológicos sólidos.
Segundo apresentado num workshop promovido pelo MCT - Ministério da
Ciência e Tecnologia (2000):

“O processo de desenvolvimento de um produto-edifício voltado ao segmento
habitacional segue um ciclo como o apresentado na figura a seguir no caso do
mercado privado, cujos diversos agentes envolvidos possuem processos de
trabalho próprios e necessidades próprias quanto à tecnologia.”

Cada um dos processos deste ciclo de produção apresenta necessidades
específicas de desenvolvimento no que diz respeito a produtos, métodos de gestão,
e outros aspectos relacionados à tecnologia, conforme figura 1.

Figura 1 - Tecnologia de produto e processo na construção civil
fonte: MCT (2000)

Neste mesmo workshop, distinguiu-se que o desenvolvimento tecnológico,
deverá estar focado nas seguintes premissas:
•

elevação significativa da produtividade para todos os agentes da cadeia

produtiva e com foco em todos os recursos (recursos financeiros, profissionais de
todos os níveis, insumos, etc).
•

retirada de fatores que determinam a existência de custos decorrentes de falhas

da qualidade (incluindo a qualidade do processo como fatores que afetam a
segurança no trabalho, o meio ambiente);
•

melhoria e aperfeiçoamento dos produtos visando a satisfação de necessidades

dos usuários (por exemplo: conforto térmico, conforto acústico,etc) e da sociedade
(por exemplo, produtos e tecnologia voltados à preservação do meio ambiente).

Nesse sentido é importante ressaltar que a cadeia produtiva que forma o
setor da construção é bastante complexa e heterogênea, contando com uma
grande diversidade de agentes intervenientes e de produtos parciais gerados ao
longo do processo de produção.
Ressaltam-se entre esses agentes alguns descritos abaixo, que são objetos
de estudo desta pesquisa:
1) Os agentes responsáveis pela etapa de projeto: empresas responsáveis por
estudos preliminares (sondagens, topografia, demografia, etc.), urbanistas,
projetistas de arquitetura, projetistas estruturais, projetistas de instalações e redes
de infra-estrutura, além dos órgãos públicos ou privados responsáveis pela
aprovação do projeto;
2) Os fabricantes e revendedores de materiais de construção constituídos pelos
segmentos industriais produtores de insumos e pela revenda de materiais;
3) Os agentes envolvidos na etapa de execução das obras: empresas
construtoras, empreiteiros, profissionais autônomos, auto-construtores, laboratórios,
empresas gerenciadoras e órgãos públicos ou privados responsáveis pelo controle
e fiscalização das obras.
Segundo SOUZA (2004), implementar ações estratégicas de integração e
cooperação entre os agentes da cadeia produtiva implica em um longo e
meticuloso trabalho de articulação entre esses diversos agentes do processo.
Tarefa complexa pois estes têm interesses muitas vezes conflitantes, devido as
suas relações comerciais e contratuais. O desafio é ainda agravado em função do
perfil das empresas do setor, caracterizado por um grande número de micro e
pequenas empresas, e de sua distribuição espacial pelas várias regiões do Brasil.
Já descrita por vários autores e pesquisas, a inovação tecnológica se
constituirá no futuro próximo como o principal fator indutor da competitividade do
setor da construção.
Segundo SABBATINI (1991), “a evolução da construção de edifícios passa
necessariamente pela criação de novos métodos, processos e sistemas
construtivos e pelo aperfeiçoamento dos já existentes. No entanto, para que o
desenvolvimento dos meios de produção de edifícios se constitua em uma
ferramenta eficaz para esta evolução ele deve ser levado a efeito em um setor
adequadamente estruturado, por pessoal especializado, ser organizado como uma
atividade de pesquisa tecnológica e ser conduzido segundo uma metodologia
específica (...) propiciando ao setor uma alavanca para o aprendizado tecnológico”.

Para se conseguir resultados mais rápidos, utilizando menos recursos e a um
menor custo, ou seja para melhorar-se a produtividade da construção, será preciso
promover uma grande aliança estratégica entre os agentes da cadeia produtiva com
foco na inovação tecnológica.
E, conforme SOUZA (2004), essa aliança estratégica deve envolver três
grandes vertentes da tecnologia:
1. A inovação na tecnologia do produto e do projeto está voltada ao
desenvolvimento da pesquisa de novas alternativas de produto e soluções
de projeto, focadas em segmentos específicos do mercado imobiliário. As
ferramentas a serem utilizadas são de um lado o marketing, englobando a
definição do público alvo para o produto, a realização de pesquisas de
mercado e a identificação das necessidades dos clientes, e, de outro lado, o
desenvolvimento do produto, envolvendo a engenharia simultânea, a teoria
da cadeia de valor, a avaliação de desempenho do produto e a avaliação do
grau de satisfação do cliente.
2. A inovação na tecnologia de materiais, processos e sistemas construtivos
envolvem a pesquisa tecnológica promovida em parceria entre o setor
privado e as universidades e institutos de pesquisa ou a adaptação à
realidade brasileira de tecnologias já disponíveis em outros países
3. A inovação na tecnologia da informação no setor da construção deve estar
em um primeiro momento voltada ao desenvolvimento de softwares de
integração e gestão de processos empresariais para fabricantes, projetistas,
construtores e contratantes. Uma segunda fase de desenvolvimento deve
concentrar-se

nos

aplicativos

de

trabalho

cooperativo

via

web,

especialmente na gestão de projetos e gerenciamento de obras, bem como
na implementação da comunicação técnica digital entre os vários agentes
da cadeia produtiva e do comércio eletrônico entre as empresas.

Comparando a vertente 1 com a 2, tem-se que vários produtos e sistemas de
produtos têm sido introduzidos na indústria da construção de edifícios brasileira
como inovações tecnológicas, sem que haja a preocupação por parte dos
projetistas e construtores de possuírem o domínio tecnológico desses processos
construtivos. Na ânsia pela industrialização, várias empresas vêm tentando romper
por completo com os sistemas construtivos tradicionais caracterizados pela
moldagem úmida (com o uso de argamassas) dos elementos no local de sua

utilização, substituindo-a pela construção seca "dry construction" que se caracteriza
por acoplamento mecânico a seco (encaixes, soldagem, aparafusamento,
rebitagem, etc.), proporcionando elevados potenciais de industrialização.
Segundo BARROS (1997), "uma maneira bastante comum de introdução de
alterações tecnológicas na produção de edifícios tem sido as alternativas trazidas
pelos fabricantes de materiais e componentes e, também, pelos fabricantes de
equipamentos, apesar destes o fazerem com uma menor freqüência. No entanto, as
"novidades" propostas pela indústria de materiais, componentes e equipamentos,
ao serem incorporadas na construção de edifícios, muitas vezes resultam em
problemas, sendo freqüentes as falhas originadas pela introdução de novos
produtos"; a autora continua sua explanação afirmando que "há, de modo geral,
uma expressiva falta de integração entre os fornecedores e as empresas de
construção; ou seja, materiais e componentes novos são introduzidos no mercado
sem que se coloque à disposição dos "usuários" as informações técnicas para a
sua correta utilização. Muitas vezes essas informações nem mesmo são do domínio
daqueles que introduziram a novidade".
As novas habilidades e capacitações requeridas para este novo processo
produtivo com novas tecnologias afetam todas as categorias profissionais, portanto
desde a engenharia e a arquitetura até as profissões do chamado “chão de fábrica”,
gerando uma transição de um processo que utiliza ainda muita mão-de-obra em
atividades que não agregam valor ao processo (como a alta incidência de mão-deobra nas operações de carga, descarga, movimentação de materiais), ao contrário
de outros países com alto índice de desenvolvimento de equipamentos.
Sendo quase totalidade destes processos construtivos de origem em países
de primeiro mundo, onde é grande o investimento em pesquisas tecnológicas e na
elaboração de normas de desempenho. A formação e reciclagem da mão-de-obra
são uma realidade e a existência de seguros é uma obrigatoriedade, o que fazem
da construção civil, uma atividade totalmente distinta daquela existente no Brasil.
Além disso, esses países têm como tradição construtiva processos de montagem
industrializados.

2.6

CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS
Seguem os sistemas construtivos selecionados:

2.6.1 Lajes nervuradas com cambotas plásticas
HISTÓRICO
O emprego de lajes nervuradas nas estruturas de concreto armado ganhou
grande impulso nos últimos anos graças às modernas técnicas construtivas e ao
desenvolvimento dos programas de análise e projeto estrutural.
No primeiro caso foram desenvolvidos sistemas de fôrmas removíveis,
metálicas ou plásticas, associados a sistemas eficientes de escoramentos, que
possibilitaram a execução de grelhas de forma mais prática.
No segundo caso a evolução dos programas computacionais passou a
permitir, na análise estrutural, um grau de sofisticação jamais visto. Além da
precisão da análise, a integração das informações permitiu passar da análise ao
projeto (dimensionamento, detalhamento e desenho) de forma rápida e precisa.
Graças a essas vantagens o sistema tem tido grande aplicação na
estruturação

de

lajes

de

edifícios

residenciais,

comerciais

e

industriais,

independentemente do número de pavimentos.

PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA
Fôrmas Convencionais para Laje Nervurada
Na execução da laje nervurada, a fôrma convencional consiste geralmente de
um tablado plano, sobre o qual se colocam blocos de poliestireno expandido
(isopor), ou concreto celular, ou de tijolos vazados, que funcionarão como
elementos inertes preenchendo o espaço entre as nervuras de concreto. Algumas
desvantagens desse processo convencional:
•

os blocos de isopor são relativamente caros, muitos leves e frágeis, tornando

difícil o processo de concretagem;
•

o enchimento com material mais pesado (cerâmica, etc) pode acarretar um

aumento de carga permanente na estrutura, que chega a ultrapassar 100kg/m²;
•

podem ainda ser usadas caixas de compensado invertidas, entre as nervuras,

que serão retiradas por ocasião da desforma. Trata-se de solução cara,
principalmente devido à deterioração do compensado em contato com o concreto
fresco e à dificuldade de desforma, tornando muito baixo o índice de reutilização
desses elementos.

Fôrmas (Cambotas) Plásticas para Laje Nervurada

Figura 2 - Fôrmas plásticas para laje nervurada
(fonte: www.astra-sa.com.br/portugues/index_constr.asp/formasplasticas acesso em 17/02/2004)

Conforme, ASTRA (2004) as principais características das fôrmas plásticas
(figura 2) são:
•

confeccionada pelo processo de injeção, em polipropileno copolímero virgem,

protegido contra raios UV (Ultra Violeta) da luz solar;
•

rigidez e estabilidade dimensional devido às nervuras paralelas em seu interior

e treliçadas nas bordas;
•

resistência a flexão, impacto e tração, necessária para suportar o peso do

concreto e sobrecargas;
•

seu formato tronco-piramidal confere facilidade para empilhamento e desforma;

•

agilidade no manuseio , pois, na média, cada peça pesa apenas 3,3kg;

•

praticidade no transporte: um caminhão com capacidade de 37m³ carrega 640

peças;
•

facilidade na estocagem: 500 peças empilhadas com altura de 15 unidades,

ocupam uma área de 13m² (figura 2).

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO SISTEMA
1. É aconselhável a aspersão das cambotas com material desmoldante para
obter desforma mais fácil e melhor acabamento.

2

O diâmetro do vibrador para adensar o concreto não deve exceder 40 mm.

3

O material que compõe a cambota plástica está sujeito a contrações e
dilatações térmicas cujas deformações são admissíveis até da ordem de 1%.

4

Aberturas feitas na nervura devem ser dispostas à meia altura da laje, com
diâmetro inferior a H/3 - um terço da altura - (figura 3).

5

As aberturas na mesa da laje, se menores que 200cm², podem ser feitas em
qualquer lugar; já as maiores não podem exceder a área de uma fôrma e seu
posicionamento exige considerações no cálculo estrutural.

Figura 3 - Seções de lajes nervuradas e detalhe de abertura na nervura
(fonte: www.astra-sa.com.br/portugues/index_constr.asp/formasplasticas acesso em 17/02/2004)

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O SISTEMA
Tabela 3 - Tipos e dimensões das fôrmas plásticas. Fonte: www.astra-as.com.br/
portugues/index_constr.asp/fôrmas plásticas acesso em 17/02/2004)

Largura
Espessura Altura Média Momento Peso Espessura
Altura da
da Mesa total
da
de Inércia Próprio
Média
Fôrma (cm)
(cm)
(cm) Nervura (cm4) (kgf/m²)
(cm)
(cm)
18
18
18

5
6
7

23
24
25

9,85
9,85
9,85

16.977
19.088
21.440

259
284
309

10,8
11,8
12,8

Volume
Área
interna
da
Fôrma
dm³
40,10
43,80
47,50

Os demais equipamentos como escoras metálicas, travamentos do
cimbramento, cunhas e outros são similares para montagem das fôrmas como para
a desforma são similares ao sistema convencional, diferenciando apenas as fôrmas
plásticas.

PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO / MONTAGEM DO SISTEMA
As lajes nervuradas executadas com armações treliçadas e blocos de EPS
(poliestireno expandido - obtido pela expansão do poliestireno, resina termoplástica,

incolor e transparente) são, conceitualmente, idênticas às lajes nervuradas usuais
com cambotas plásticas (figura 4).

Figura 4 - Vista de laje nervurada concretada
(fonte: www.astra-sa.com.br/portugues/index_constr.asp/formasplasticas acesso em 17/02/2004)

Portanto, qualquer programa para análise e dimensionamento de lajes
nervuradas, usando modelo de grelha, pode ser empregado para análise e
dimensionamento das lajes construídas nesse sistema.
A montagem de cambotas plásticas pode ser feita seguindo dois processos
distintos:
1. As cambotas são distribuídas sobre um tablado de painéis de compensado
apoiados sobre vigas e pontaletes ou escoras metálicas (figura 5).

Figura 5 - Montagem pelo processo sobre um tablado
(fonte: www.astra-sa.com.br/portugues/index_constr.asp/formasplasticas acesso em 17/02/2004)

2. As cambotas com abas apoiadas diretamente sobre sarrafos pregados nas
vigas do cimbramento, dispensando o tabuleiro de compensado. Três ou
quatro dias após o lançamento do concreto, os sarrafos são despregados.
Mantendo o escoramento, as fôrmas podem ser retiradas, encurtando
bastante dessa forma o seu ciclo de utilização (figura 6).

Figura 6 - Montagem pelo processo apoiado diretamente em sarrafos
(fonte: www.astra-sa.com.br/portugues/index_constr.asp/formasplasticas acesso em 17/02/2004)

VANTAGENS E DESVANTAGENS DO SISTEMA
Os problemas que podem ocorrer no canteiro com passagem de tubulações,
aplicação de revestimentos, resistência ao fogo, entre outros, já foram
exaustivamente estudados pelos fornecedores e construtores, existindo hoje no
mercado várias soluções para os mesmos.
As lajes nervuradas vêm se firmando gradativamente como excelente solução
estrutural, mais econômicas e com diversas vantagens com relação às estruturas
convencionais, tais como:
•

maiores vãos: os vãos vencidos com o uso da laje nervurada liberam espaços

maiores, diminuindo o número de pilares, além da redução sensível na quantidade
de escoramentos;
•

liberdade de criação de layouts: aplicada aos pavimentos-tipo, esta laje

agrada em especial aos arquitetos que passam a ter grande liberdade de criação de
layouts, já que o posicionamento das paredes não estará amarrado às vigas
presentes na estrutura convencional;
•

versatilidade: em decorrência de suas características estruturais, a laje

nervurada possui grande versatilidade, pois sua aplicação vai de estruturas de
edificações comerciais e residenciais a hospitais, garagens e shoppings centers.

As

principais

desvantagens

são

os

imprevistos

ocorridos

em

compatibilização de projetos, possibilitando uma furação em uma nervura
desestabilizando

a estrutura e devido a pequena espessura para a capa,

geralmente de 5 cm persistem problemas de isolamento acústico.

2.6.2 Lajes niveladas ou lajes “zero”
HISTÓRICO
Uma das mais importantes contribuições em técnicas construtivas da década
de 90 proliferou para vários empreendimentos de médio porte, principalmente na
Grande São Paulo – a chamada “Laje Zero” (figura 7). Diversas construtoras,
aderindo à racionalização integral dos sistemas que compõem a edificação, e o
convênio entre a Construtora Encol e a Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo - EPUSP firmado no final da década de 80, resolvem ajustar seus
procedimentos de execução de estruturas em concreto para eliminar o contrapiso
das lajes.

Figura 7 - Vistas Parciais de Lajes Niveladas
(fonte: www.temcopisos.com.br/lajes acesso em 04/12/2003)

PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA
Devem ainda ser levadas em consideração características básicas como:
reduzir as interfaces dos subsistemas, determinar o revestimento de piso a ser
adotado, dimensionar as contraflechas necessárias, utilização de cimbramento
metálico em substituição ao escoramento convencional de madeira, ajuizar a
adaptabilidade do sistema de fôrmas às interferências estruturais, evitando
deformações durante a concretagem.

Figura 8 - Laje já acabada para montagem próximo pavimento
(fonte: www.temcopisos.com.br/lajes acesso em 04/12/2003)

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO SISTEMA
Conforme ROCHA SOUZA (1998), e desde que sejam dimensionadas com
precisão as contraflechas e respeitados os procedimentos executivos na fase de
concretagem e de desforma, torna-se relativamente fácil a obtenção de uma laje
que dispensa contrapiso (figura 8).
Quanto às recomendações que devem ser observadas no projeto estrutural
de lajes de nível “zero”, HELENE (1998) diz: “evitar diferentes níveis entre lajes do
mesmo pavimento; evitar que serviços posteriores, tais como alvenarias,
instalações e revestimentos, estraguem ou contaminem o piso; evitar muitos pilares
e vigas, pois fica mais difícil um bom nivelamento e um bom acabamento
superficial; conhecer bem o sistema de fôrmas e considerar suas deformações
iniciais; considerar o concreto como mais deformável que um concreto plástico, a
curto e a longo prazo, desde que mantidas a mesma resistência e os materiais de
mesma natureza; dar preferência as lajes de mesma espessura, no andar, e evitar
desforma precoce e especificar concretos com fck maior ou igual a 30 MPa, pois
serão menos deformáveis e mais duráveis “.

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O SISTEMA
Como descreve THOMAZ (2001) sobre a execução de lajes, que têm
passado por diversos processos de modernização, no processo de lajes niveladas
emprega-se concreto com fluidez relativamente acentuada (slump da ordem de 12
a 15 cm), recorrendo-se a réguas vibratórias e a acabadoras motorizadas
(“helicópteros”) – ver figura 9 - para regularização e alisamento da superfície das

lajes. Além da utilização de um nível a laser para monitorar o nivelamento durante a
concretagem e um float – tipo de um grande rodo com superfície metálica com a
finalidade de alisar a superfície da laje e evitar as fissuras de aspersão na cura do
concreto.

Figura 9 - Acabamento de laje com Vibroacabadora (Helicópteros)
(fonte: www.temcopisos.com.br/lajes acesso em 04/12/2003)

PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO / MONTAGEM DO SISTEMA
Recomendações de ROCHA SOUZA (1998), em seus trabalhos como
pesquisadora pela EPUSP, são:
•

locação e verificação dos eixos de referência;

•

concretagem dos pilares e escadas;

•

limpeza das superfícies das fôrmas e aplicação de desmoldante;

•

vedação das juntas entre os painéis das fôrmas com fita adesiva;

•

controle do posicionamento e fixação das escoras e travamentos;

•

posicionamento do equipamento de nível em local protegido, de modo a

abranger toda a laje sem necessidade de ser transferido de local;
•

nivelamento da fôrma com o uso do aparelho de nível;

•

posicionamento dos apoios para armadura negativa (caranguejos);

•

distribuição e amarração da armadura da laje e posterior controle;

•

posicionamento dos espaçadores de plástico;

•

verificação da necessidade ou não de ganchos para bandejas e, quando

necessário, fixá-los em posição tal que não prejudiquem o acabamento da laje;
•

distribuição dos eletrodutos e posterior controle;

•

controle do nivelamento da fôrma e eventual correção;

•

locação das taliscas ou mestras;

•

nivelamento das taliscas ou mestras;

•

locação e fixação dos gabaritos e caixas de passagem;

•

controle do nivelamento e locação das taliscas ou mestras, gabaritos e caixas

de passagem, levando em conta as tolerâncias estabelecidas;
•

verificação da disponibilidade e funcionamento de equipamentos e ferramentas;

VANTAGENS E DESVANTAGENS DO SISTEMA
As principais vantagens do sistema são de que os construtores economizam
o equivalente a 5cm de argamassa de regularização, valor considerável para a
maioria das lajes maciças projetadas, em média, 12cm de espessura. Apesar da
unanimidade quanto às vantagens de eliminação do contrapiso (principalmente em
custo), restam ainda muitas dúvidas sobre a execução desse tipo de laje e os
efeitos que tal solução provoca no comportamento estrutural e no conforto da
edificação: o contrapiso é um item de isolamento das vibrações e, sua eliminação,
implica em menor quantidade de massa, prejudicando os níveis de isolação
acústica no limite das normas técnicas.

2.6.3 Lajes protendidas com cordoalhas engraxadas
HISTÓRICO
Durante certo tempo houve alguma resistência ao uso da protensão, pois
deixa-se de lado o concreto armado, que era técnica de domínio corrente e passase a atuar de maneira diversa. A estruturação predial tradicional de laje-viga-pilar
mudou para a estruturação laje-pilar, gerando um momento de reflexão sobre o
desempenho destas estruturas, especialmente quanto aos fenômenos de
deformabilidade. Hoje, entretanto, o concreto protendido não deixa dúvidas quanto
ao seu bom desempenho.

PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA
CONCRETO

O emprego da protensão requer, em geral, a utilização de técnicas mais
requintadas, que podem oferecer melhor qualidade às obras, reduzindo seu custo
final em relação ao concreto armado convencional. O controle da qualidade global
deve ser mais eficiente, tornando-se necessário o uso de concretos de maior
resistência.
Resistências elevadas nos concretos são desejáveis por aspectos, tais como:

•

a introdução da força de protensão geralmente causa solicitações prévias

elevadas;
•

o emprego de concreto de alta resistência favorece ainda mais a redução das

seções transversais, diminuindo o peso próprio;
•

quanto maior a resistência do concreto, maior será também seu módulo de

elasticidade, o que contribui para redução das perdas de protensão causadas por
retração e fluência.
Para estruturas protendidas, a resistência característica do concreto (fck)
situa-se geralmente acima de 30 MPa.
O módulo de elasticidade é um parâmetro fundamental para a análise das
deformações dos elementos estruturais, e seu valor pode variar significativamente
para concretos de mesma resistência, pois depende principalmente do tipo dos
agregados utilizados e da quantidade de pasta de cimento no concreto.
ARMADURA PASSIVA

Armaduras passivas são aquelas dispostas sem tensões prévias nas peças
estruturais. Empregam-se aços dos tipos comuns CA-50 e CA-60, utilizados no
concreto armado convencional.
Recomenda-se que nenhuma peça tenha índices excessivamente baixos de
armadura passiva (por maior que seja o grau de protensão), pois esta desempenha
diversas funções importantes, tais como:
•

elimina ou reduz a fissuração provocada pela retração do concreto;

•

garante resistência para tensões elásticas de tração em serviço;

•

aumenta o momento de fissuração da peça;

•

aumenta o momento fletor de ruptura da seção.
O aço CA-50 é também utilizado para a composição das armaduras de

fretagem, ou seja, as armaduras que absorvem os esforços de tração na região das
ancoragens, provocados pela aplicação da força de protensão.
ARMADURA ATIVA

Os aços para armadura ativa caracterizam-se pela elevada resistência e pelo
diminuto patamar de escoamento.
De modo geral as exigências referentes às disposições construtivas das
armaduras protendidas são mais rigorosas que aquelas relativas às armaduras
passivas, devido aos níveis de tensão mais elevados.

As propriedades mecânicas dos aços de protensão são caracterizadas pelos
seguintes elementos:
•

tensão correspondente ao alongamento de 1%;

•

limite de resistência à tração;

•

alongamento de ruptura;

•

número de dobramentos alternados, sem fissuras ou ruptura.
Ao final da fabricação, para melhorar sua qualidade e trabalhabilidade, as

cordoalhas são submetidas a um dos seguintes tratamentos:
•

aliviamento: é a retificação por tratamento térmico que alivia as tensões internas

de trefilação e produz os aços de relaxação normal (RN).
•

estabilização: é um tratamento termo-mecânico que melhora as características

elásticas e reduz as perdas de tensão por relaxação, ou seja, produz os aços de
baixa relaxação (RB).
Tabela 4 - Cordoalhas para protensão.Fonte: www.engetecprot.com.br/home_protensao.htm
acesso em 27/11/2003
CORDOALHAS PARA PROTENSÃO
ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS
Área
Aprox.

Área
Mínima

Massa
Aprox.

( mm )

( mm² )

( mm² )

(Kg / km )

( KN )

(Kgf )

CORD. CP
190 RB 7

12,7

101,4

98,7

792

187,3

18730 168,6 16860

3,5

CORD. CP
190 RB 7

15,2

143,5

140

1126

265,8

26580 239,2 23920

3,5

PRODUTO

Carga Ruptura
Mínima

Carga
Mínima 1% Alongamento
de
Após Ruptura
Alongamento

Diâmetro
Normal

(KN )

(Kgf )

(%)

ANCORAGENS

De acordo com as definições da NBR 7197 (1989), ancoragem é o dispositivo
capaz de manter o cabo em estado de tensão, transmitindo força de protensão à
estrutura.
As ancoragens ativas (figura 10) são as que permitem a aplicação da força de
protensão e as ancoragens passivas (figura 11) simplesmente solidarizam uma
extremidade da cordoalha no concreto. Ambas são compostas pelos mesmos
elementos, sendo a ancoragem passiva preparada antes da concretagem, pela
operação de pré-blocagem.

Figura 10 - Detalhe da ancoragem ativa
(fonte: www.engetecprot.com.br/home_protensao.htm acesso em 27/11/2003)

Figura 11 - Detalhe da ancoragem passiva
(fonte: www.engetecprot.com.br/home_protensao.htm acesso em 27/11/2003)

As placas de ancoragem são feitas de aço, também disponíveis para fixação
das cordoalhas nos diâmetros 12,7mm ou 15,2mm. O travamento da cordoalha é
feito por um sistema de cunha metálica bi-partida que prende a cordoalha de
maneira simples quando a carga é aplicada (figura 12).
No preparo dos cabos, as extremidades passivas são pré-bloqueadas, ou
seja, recebem uma ancoragem passiva com a aplicação da mesma força calculada
para a máxima solicitação da peça.

Figura 12 - Componentes para ancoragem
(fonte: www.engetecprot.com.br/home_protensao.htm acesso em 27/11/2003)

No sistema de cordoalhas engraxadas as zonas de ancoragem merecem
atenção especial tanto na fase de projeto quanto na fase executiva das obras.
Como o cabo não possui aderência com o concreto ao longo das peças, a
manutenção e distribuição da força de protensão é de responsabilidade do sistema
de ancoragens.
Na operação de protensão, a ancoragem é submetida à forças de tração
longitudinais com valores aproximadamente de uma vez e meia a força de
protensão, portanto, estas peças devem resistir pelo menos a esta solicitação,
estabelecendo-se assim uma reserva de segurança deste elemento.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO SISTEMA
PROGRAMA DE PROTENSÃO

O programa de protensão deve conter as informações essenciais para o
controle das operações de protensão; portanto deve fornecer, no mínimo, os
seguintes dados:
•

aço de protensão a ser empregado (categoria e classe de relaxação);

•

categoria e classe do aço das armaduras passivas;

•

fases de protensão, em relação à força total de protensão;

•

esforço máximo de protensão;

•

resistência e módulo de elasticidade do concreto, na época da aplicação da

força de protensão;
•

alongamento previsto para os cabos;

•

seqüência de protensão dos cabos, vinculada às etapas de construção da obra;

•

pressão manométrica máxima do equipamento de protensão, correspondente

ao esforço máximo de protensão.
Nas obras é importante o controle das operações de protensão, com a
finalidade de permitir a confirmação do esforço efetivo aplicado nas peças. Este
controle é feito através da medição dos esforços aplicados (leitura da pressão
manométrica do macaco de protensão) e dos alongamentos sofridos pelos cabos.
Feito este controle, há necessidade de se fixar uma faixa de tolerância, dentro
da qual a protensão efetuada pode ser considerada como atendendo aos requisitos
do programa de protensão. Para estabelecimento destes critérios de aceitação
devem ser consultadas as normas que tratam das estruturas em concreto e sua
segurança.

PROTENSÃO NÃO ADERENTE

Podem ser enumerados alguns benefícios trazidos pela pós-tensão com
monocordoalhas engraxadas (figura 13):
•

facilidade de operação dos macacos, devido sua relativa leveza e capacidade

de carga;
•

não há necessidade de se tomar cuidados contra danificações em bainhas

metálicas, como no caso da protensão aderente;
•

o posicionamento das cordoalhas na estrutura é simples, devido à

maleabilidade do cabo;
•

os nichos das ancoragens são muito pequenos e facilmente disfarçáveis por

meio de grauteamento, após a protensão;
•

não há necessidade de injeção de pasta de cimento;

•

as cordoalhas podem assumir todas as curvaturas características da pós-

tensão, economizando aço nas peças.

Figura 13 - Ancoragens pré-bloqueadas em rolos e detalhe de cabo da monocordoalha
engraxada
(fonte: www.engetecprot.com.br/home_protensao.htm acesso em 27/11/2003)

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O SISTEMA
A protensão de uma cordoalha por vez (monocordoalha engraxada) permite
o uso de macacos de protensão de pequeno porte e relativa leveza.
O macaco é acoplado a uma bomba hidráulica (figura 14) que deve estar
devidamente calibrada de tal forma que a força de protensão de projeto venha a ser
aplicada efetivamente na estrutura. Recomenda-se uma calibragem periódica, pois
o desgaste do uso influi nos dispositivos de controle.

Figura 14 - Conjunto macaco – bomba
(fonte: www.engetecprot.com.br/home_protensao.htm acesso em 27/11/2003)

Os macacos (figura 15) são projetados geralmente para forças máximas de
20 e 30 toneladas, para tensionamento das cordoalhas de 12,7mm e 15,2mm,
respectivamente.
Tabela 5 - Tipos de Macacos para Monocordoalhas. Fonte: www.engetecprot/
/home_protensao.htm acesso em 27/11/2003

MACACOS PARA MONOCORDOALHAS
DIÂMETRO

A

B

C

CURSO

PESO

Pol

Mm

Cm

cm

Cm

cm

kg

1/2"

12,7

45

20

17

22

20

5/8"

15,2

56

26

18

22

34

Figura 15 - Dimensões do macaco para monocordoalhas
(fonte: www.engetecprot.com.br/home_protensao.htm acesso em 27/11/2003)

VANTAGENS E DESVANTAGENS DO SISTEMA
A cordoalha engraxada comporta-se muito bem em ambientes externos, pois
sua bainha plástica de polietileno especial garante proteção contra agentes
agressivos. Além disso, torna-se ainda mais simples a execução da protensão e
não há dificuldades em se adaptar as ancoragens aos mais variados tipos de
estruturas.
O uso é diversificado para cordoalhas engraxadas, por exemplo o concreto
protendido não se presta apenas para as grandes obras, com o advento da
cordoalha engraxada não só se protende concreto, mas qualquer outro tipo de
material como madeira, aço, etc. Assim, diversos elementos estruturais podem ser
explorados com bons resultados.
A chamada protensão externa consiste em utilizar as cordoalhas engraxadas
de modo aparente nas estruturas. Assim, a protensão torna-se alternativa
interessante para reforço de estruturas em concreto ou estruturas metálicas
protendidas.
A protensão (figura 16) pode se apresentar como alternativa simples e de fácil
execução, com resultado de baixo custo atendendo as necessidades do projeto
arquitetônico.
A opção pelo concreto protendido possibilita rapidez no término da execução
da estrutura, acelerando o ritmo da obra como um todo, visando por exemplo
antecipar o volume de vendas das unidades residenciais ou comerciais. Em contra
partida sua principal desvantagem abordada pela maioria das construtoras é o
custo elevado do sistema comparando ao convencional.

Figura 16 - Laje maciça protendida e det. da viga protendida com cordoalhas engraxadas de
diâmetro 15,2 mm (5/8”)
(fonte: www.engetecprot.com.br/home_protensao.htm acesso em 27/11/2003)

A protensão dos cabos é executada poucos dias após a concretagem das
lajes, possibilitando liberação rápida das fôrmas e escoramentos, bem como a
continuidade imediata dos serviços subsequentes.

2.6.4 Alvenaria de vedação modulada em blocos
HISTÓRICO
A palavra alvenaria deriva do árabe al-bannã: aquele que constrói (bannã
significa construir). Quando empregada apenas com a função de vedação, portanto
não sendo dimensionada para resistir a cargas além de seu peso próprio, chama-se
alvenaria de vedação.
São exemplos deste tipo as paredes de alvenaria utilizadas para o
fechamento de vãos da maioria dos edifícios construídos pelo processo construtivo
tradicional, ou seja, aquele que se caracteriza pelo emprego de estrutura reticulada
de concreto armado moldada no local e vedações de blocos cerâmicos ou de
concreto, comuns na maioria das cidades brasileiras.
O desenvolvimento da alvenaria dita “racionalizada” se deu em contraponto à
alvenaria empregada até então denominada “tradicional”. Isto ocorreu no Brasil, nos
últimos anos da década de 80.
Dessa forma, à aplicação do conceito de racionalização construtiva à
alvenaria deu-se o nome de alvenaria racionalizada ou modulada em blocos, o que
se pode entender por todas as ações que objetivam otimizar o uso de todos os
recursos envolvidos com a produção das alvenarias de vedação, desde a
concepção do empreendimento até a sua utilização.
PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA
As características atuais de produção das estruturas de concreto são
responsáveis por significativa parcela de desvios geométricos, principalmente no
que se refere ao posicionamento, alinhamento e planeza dos seus elementos, como
por exemplo: pilares desalinhados e vigas abauladas.
Esses desvios trazem sérios prejuízos à execução das alvenarias de
vedação, por isso LORDSLEEM (2000) recomenda um levantamento inicial de toda
a estrutura, através de planilhas com critérios de aceitação.

As atividades de preparo da superfície podem ser divididas em quatro etapas:
a limpeza do local, a melhoria da aderência estrutura/alvenaria, a definição das
galgas e a fixação das alvenarias aos pilares.
Os dois primeiros itens são importantes, porém o controle mais vital está na
definição das galgas para auxiliar no assentamento dos componentes, ou seja, a
altura das fiadas de alvenaria, através de mangueira ou aparelho de nível.

Figura 17 - Juntas verticais preenchidas próximo ao pilar
(fonte: www.inovatec.com.br/alvenaria/ancofix acesso em 04/12/2003)

A ligação do pilar com a alvenaria deverá ser feita pelo preenchimento da
junta vertical de argamassa (figura 17)
Deve ainda ser prevista a amarração metálica, por exemplo com tela metálica
eletrossoldada de malha 15x15mm e fio de 1,65mm (figura 18).
Essas amarrações deverão ser posicionadas na altura das juntas ímpares, a
partir da terceira junta, considerando-se que a primeira seja a da fiada de locação.

Figura 18 - Ligação entre parede e pilar com tela metálica
(fonte: www.inovatec.com.br/alvenaria/ancofix acesso em 04/12/2003)

As telas devem ter 40cm de seu comprimento assentados na junta de
argamassa e pelo menos 5 cm na fixação ao pilar, e espessura igual à da parede
de alvenaria menos 1; 1,5 ou 2cm (figura 19). Recomenda-se a utilização de um
finca-pinos de baixa velocidade, acionado à pólvora, para a cravação da cantoneira
e conseqüentemente da tela metálica.

Figura 19 - Tela metálica e outros dispositivos
(fonte: www.inovatec.com.br/alvenaria/ancofix acesso em 04/12/2003)

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO SISTEMA
“O controle da qualidade da produção constitui-se no maior desafio de
implementação no processo de racionalização de uma atividade construtiva. Uma
das principais dificuldades diz respeito à ausência de uma metodologia de controle”,
conforme descreve LORDSLEEM (2000) ou, em outras palavras, “do que e como
controlar”.
A partir da padronização da execução da alvenaria de vedação é possível o
estabelecimento de itens de controle para cada uma das etapas deste serviço,
desde as condições para início da locação da primeira fiada até a fixação da
alvenaria.
Além do controle exercido pelo pedreiro durante a execução da alvenaria,
também denominado monitoração do processo ou autocontrole, a cada etapa será
exercido um controle de produção com caráter de inspeção, ou seja, os itens a
serem verificados em cada etapa servirão para liberação da realização da etapa
seguinte.
Para a efetiva implementação do controle de produção da alvenaria devem
ser

levadas

em

consideração

as

seguintes

premissas:

definição

das

responsabilidades de cada elemento no processo de produção, diretrizes de como
os serviços serão acompanhados, mecanismos de recebimento de cada atividade,
tolerâncias, correção dos problemas (não-conformidades) e circulação das
informações com os profissionais envolvidos com a produção.
São ainda necessárias informações a serem levantadas para a elaboração do
projeto para produção, que se faz com interface junto aos diversos projetos que
constituem a edificação (arquitetura, estruturas, instalações hidrosanitárias,
instalações elétricas, impermeabilização, etc); das condições de exposição,

principalmente das fachadas; das condições de solicitação a que estarão
submetidas tanto as fachadas quanto as paredes internas; da disponibilidade de
materiais e de equipamentos; da qualidade da mão-de-obra e do planejamento da
obra, quanto aos prazos e custos.
Para atender às necessidades da produção, o projeto da alvenaria deve
contemplar (LORDSLEEM, 2000):
• especificação dos componentes de alvenaria: geometria (dimensões) dos
blocos, composição e dosagem da argamassa de assentamento;
• locação (marcação) da primeira fiada, a partir do eixo de referência
predefinido;
• planta de primeira e segunda fiadas com a distribuição dos componentes;
• elevações das paredes, identificando o posicionamento das instalações e
das aberturas (caixilhos e portas);
• características

das

juntas

entre

componentes

e

da

ligação

estrutura/alvenaria: espessura e tratamento;
• necessidade de uso de juntas de controle: posicionamento e dimensão;
• amarrações entre fiadas, amarração da alvenaria com a estrutura;
• definição quanto ao uso de vergas e contravergas pré-fabricadas ou
moldadas no local e o seu posicionamento;
• definição quanto ao uso de shafts ou embutimento de instalações ou de
dutos de prumada;
Também é de significada importância o registro de inspeção de serviço e
análise dos problemas decorrentes da execução; fichas de verificação de serviços
servirão para a tomada de ações que visem à melhoria da qualidade de execução
da alvenaria de vedação das edificações, contribuindo para o contínuo aprendizado
quanto à melhor forma de construir.

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O SISTEMA
Os principais equipamentos utilizados para uma alvenaria modulada em
blocos são:
• escantilhões metálicos para nivelamento das fiadas;
• pistola e finca-pinos para fixação das telas metálicas junto aos
pilares;
• Betoneiras ou misturadores com eixo horizontal para elaboração da
argamassa de assentamento;
• Colher de pedreiro, bisnagas, régua de madeira e de alumínio e linha
de nylon.

PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO / MONTAGEM DO SISTEMA
Locação da primeira fiada da alvenaria

Alguns chamam de locação ou marcação da alvenaria a ação de posicionar
as paredes de alvenaria com o objetivo de otimizar o consumo da argamassa de
revestimento e a correção dos defeitos oriundos da execução da estrutura. Segue
um roteiro elaborado por LORDSLEEM (2000), em seu estudo para as alvenarias
racionalizadas:
Este autor recomenda que se forme um pedreiro ou uma equipe e que sejam
os únicos a executar a locação em todos os pavimentos, resultando no ganho de
produtividade, uniformidade e qualidade de serviço.
Trata-se de materializar os eixos de referência, que devem ser os mesmos
que foram utilizados para a locação da estrutura, adicionando-se eventuais eixos
auxiliares; devem ser demarcados na laje através de um berço de argamassa,
pintura da laje ou riscamento com ponta de um barrote de aço.
Antes da locação, é verificado o nivelamento da laje, devendo-se executar
preenchimento com argamassa nas depressões e descascamento quando ocorrer
saliências.
A marcação inicia-se normalmente pelas paredes das fachadas, utilizando-se
o mesmo bloco que constituirá as paredes, exceto casos que necessitam
impermeabilização. Marcam-se as faces das paredes, a partir dos eixos de
referência, usando-se sempre os valores das cotas acumuladas, materializando-os
pelo posicionamento dos blocos de extremidade.
Após a definição do espaçamento entre os blocos, os blocos da extremidade
deverão ser assentados. Com os dois blocos extremos devidamente posicionados,
passa-se uma linha unindo suas faces externas, determinando o alinhamento
daquela primeira fiada, que deverá ser completada. Alternativamente, pode-se
esticar duas linhas, garantindo o alinhamento e o prumo da fiada.
Ao ser preenchido o espaço entre os blocos de extremidade, deve-se garantir
o nível e o alinhamento dos componentes, com o auxílio de nível de bolha, prumo
de face e linha.
Deverá ser obedecido um mesmo nível entre as fiadas de blocos, a fim de se
possibilitar a amarração entre paredes perpendiculares entre si e manter a galga
constante e correta, ou a amarração entre pilar e alvenaria (figura.20).

Figura 20 - Ligação entre parede e pilar com tela metálica
(fonte: www.inovatec.com.br/alvenaria/ancofix acesso em 04/12/2003)

A argamassa de assentamento da primeira fiada deve ser a mesma da
elevação da alvenaria. A espessura da camada de argamassa, nesta fiada de
locação, poderá ser de 1 a 3cm, a fim de que se possa absorver defeitos da laje.
Deve-se assentar os blocos da fiada de locação com a junta vertical
preenchida, para se garantir maior resistência a choques e permitir melhor
distribuição de esforços entre a estrutura e a alvenaria.
Em seguida, devem ser locadas as paredes internas, tomando-se cuidado na
marcação das galgas das portas, podendo-se utilizar para essa tarefa gabaritos que
possibilitam a locação precisa e a regularidade das laterais, abolindo o uso de
argamassa para regularização dos vãos.
Elevação da alvenaria

Para o início da elevação da alvenaria, observado por LORDSLEEM (2000),
devem ser respeitados os seguintes prazos mínimos ideais: estarem concretadas
pelo menos quatro lajes acima do pavimento e estar totalmente desformada duas
lajes acima do pavimento.
O emprego da junta em amarração, associado à ausência de modulação dos
vãos da estrutura, pode acarretar a necessidade de diferentes tamanhos de
componentes para o arremate da fiada. Dessa forma, deverão ser obtidos por corte
prévio ou através da utilização de submódulos comercialmente disponíveis no
mercado.
O alinhamento na direção horizontal é dado pela fiada de locação. Para o
assentamento da segunda fiada de alvenaria e das demais, recomenda-se a
utilização de escantilhão, a partir dos quais pode-se esticar uma linha de náilon
entre as galgas por ele predefinidas.

Com o alinhamento definido, são assentados todos os componentes da fiada,
passando-se para a fiada seguinte até que se atinja uma abertura ou a última fiada
da alvenaria, nos casos das paredes sem aberturas.
As juntas horizontais de argamassa deverão ter espessura de 10mm, não
variando menos que 8mm nem mais do que 18mm. Juntas pouco espessas levam a
um mau desempenho do conjunto devido a sua baixa capacidade de absorver
deformações, enquanto as juntas muito espessas promovem uma queda na
resistência mecânica do conjunto, além de um maior consumo de material.
A argamassa da junta horizontal é colocada sobre a fiada já assentada,
podendo ser aplicada por toda a espessura da parede utilizando-se a colher de
pedreiro ou, preferencialmente, ser aplicada de modo a constituir dois cordões
contínuos, um em cada extremidade do comprimento da parede (figura 21).

Figura 21 - Execução de junta horizontal com argamassa
(fonte: www.inovatec.com.br/alvenaria/ancofix acesso em 04/12/2003)

Os blocos que serão posicionados no encontro entre o pilar e a alvenaria
deverão ser assentados com a argamassa da junta vertical já colocada sobre ele,
de modo que ela seja comprimida fortemente contra o pilar previamente
chapiscado.
A cada fiada executada, deverão ser verificados o alinhamento e o prumo da
alvenaria, permitindo a correção de quaisquer problemas encontrados.
As juntas verticais dos blocos da última fiada deverão ser preenchidas. Para
que haja uma adequada fixação do vão entre a alvenaria e a estrutura deverá ser
deixado um espaçamento entre 2 e 3cm.
Fixação superior da alvenaria à estrutura de concreto armado

Ao final da elevação das paredes de alvenaria (figura 22) tem início a etapa
de fixação, a qual tem por objetivo prendê-la à estrutura de maneira a conferir
resistência às cargas laterais.

Figura 22 - Parede de vedação com juntas verticais não preenchidas
(fonte: www.inovatec.com.br/alvenaria/ancofix acesso em 04/12/2003)

Em razão da solicitação e da concepção do projeto, é possível a ocorrência
de três situações para a fixação da alvenaria, conforme LORDSLEEM (2000):
• A alvenaria funciona como travamento da estrutura
É necessário que exista uma ligação efetiva e rígida entre elas. As paredes
poderão estar submetidas a um estado elevado de tensões transmitidas pela
estrutura. Dessa forma, devem apresentar características de resistência mecânica
compatíveis com as solicitações. Pode-se utilizar: cunhas de concreto préfabricadas, encunhamento por meio de tijolos cerâmicos maciços e preenchimento
com argamassa expansiva para uma abertura de 2 a 3cm. A fixação deverá se dar
com um material que tenha elevada capacidade de absorver deformações. Duas
alternativas são recomendadas: a aplicação de uma argamassa rica em cal e com
baixo

teor

de

cimento,

como,

por

exemplo,

uma

argamassa

1:3:12

(cimento:cal:areia, em volume) ou até mesmo as argamassas de assentamento
com adição de polímeros para absorver estas deformações.
• A alvenaria não funciona como travamento e a estrutura que a envolve é
deformável
É possível a fixação com a própria argamassa de assentamento
• A alvenaria não funciona como travamento e está envolta por estrutura
pouco deformável
A seqüência da fixação deverá ser: aplicação de água para umedecer o local;
fixar a alvenaria com a utilização de bisnaga; nas paredes de fachada, preencher
toda a junta até a metade da alvenaria pela face interna da parede; na época do
revestimento da fachada, executar o restante do preenchimento da junta;
acabamento com colher de pedreiro criando uma superfície lisa; acima de abertura
de 35 mm, fixar em duas camadas com intervalo de 24 horas entre elas.

Como regra geral, deve-se prever no planejamento da execução da obra a
fixação da alvenaria o mais tarde possível, fato que permitirá a acomodação de
parte das deformações decorrentes da movimentação da estrutura e da própria
alvenaria.

VANTAGENS E DESVANTAGENS DO SISTEMA
As principais vantagens são imensas comparando aos sistemas de alvenaria
não modulada devido ao elevado nível de racionalização e projeto voltado à
produção, além de mão de obra barata e ser ainda o melhor sistema para a ligação
com estruturas de concreto.
Já para as desvantagens tem-se a dificuldade de compatibilização com
outros sistemas, principalmente instalações hidráulicas e elétricas, assim como os
custos de manutenção ou eventuais reparos em alvenarias de blocos.

2.6.5 Divisórias em gesso acartonado
HISTÓRICO
Substituindo as técnicas construtivas convencionais, como a alvenaria, o
chamado sistema de construção a seco, em que paredes divisórias e forros são
construídos rapidamente, o gesso acartonado já é realidade no Brasil. Isso, não só
nas grandes obras comerciais, mas também em espaços residenciais. Este
conceito, segundo MARQUES (2002), surgiu da invenção do norte americano
Augustine Sackett, datada de 1898. Ele percebeu que aliando gesso a um cartão
chegava-se a uma chapa com boa resistência, pequena espessura e versatilidade
de manuseio, além de um atributo típico das pedras: o isolamento termoacústico. A
idéia ganhou repercussão e, por volta de 1900, passou a ser industrializada. Nascia
assim a drywall, ou parede seca, que desde então evitava o uso de água para o
preparo de argamassa e concreto, tornando viável a chamada construção a seco.

PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA
A concepção básica do sistema é de uma estrutura leve em perfis de chapas
zincadas, constituída por guias e montantes, sobre os quais são fixadas chapas de
gesso acartonadas, em uma ou mais camadas, gerando uma superfície apta a
receber o acabamento final (pintura, papel de parede, cerâmica, etc).
Segundo MITIDIERI (1997), os principais componentes do sistema são:

1. Chapas de gesso acartonadas: São constituídas de um núcleo de gesso
natural (CaSO4 .2H2O) e aditivos, revestidas com duas lâminas de cartão
duplex. O gesso proporciona a resistência à compressão e o cartão,
resistência a tração. As dimensões nominais de 1,20m de largura e entre
2,60 a 3,00m de comprimento. As espessuras comumente empregadas
são de 12,5mm, 15mm e 18mm; sendo que no Brasil a chapa de 12,5mm é
a mais difundida. Basicamente existem três tipos de chapas (figura 23) :
•

normal (padrão ou standard), para paredes sem exigência

específica;
•

hidrófuga (chapa verde), para paredes empregadas em ambiente

sujeito à ação de umidade (como banheiros, cozinhas e áreas de
serviço);
•

“resistente ao fogo” (chapa rosa), para paredes com exigências

especiais de resistência ao fogo.

Figura 23 - Tipos de chapas de gesso acartonadas
(fonte: www.placo.com.br/centrodeespecificacao/fichastecnicas acesso em 26/02/2004)

2. Perfis metálicos zincados: constituídos por chapa com espessura de no
mínimo 0,50mm. Utilizam-se para guias os perfis R48, R70 e R90, com
largura nominal de 48mm, 70mm e 90mm, respectivamente. São
comumente utilizados para montantes os perfis M48-35, M70-35 e M90-35,
com largura nominal de 47mm, 69mm e 89mm, respectivamente, e altura
nominal de abas de 35mm. Devem ser empregadas chapas zincadas com
no mínimo 275g/m2 de zinco, considerando as duas faces. Podem também
ser adotados outros tipos de tratamento superficial, como zinco e alumínio.
3. Acessórios: cada fabricante possui conjunto de acessórios específico do
seu sistema. Dentre eles, são básicos os seguintes:
• parafusos auto-atarrachantes, fosfatizados, para fixação das chapas de
gesso e fixação perfil/perfil ;
• fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas;

• fita de papel com reforço metálico, para acabamento e proteção das
chapas nos cantos de paredes e bordas cortadas;
• massa especial para rejuntamento (de pega rápida e de pega normal,
pronta para o uso);
• massa especial para calafetação e colagem de chapas;
• cantoneiras zincadas, perfuradas, para acabamento e proteção de cantos
externos de paredes.
As “massas” para rejuntamento são geralmente preparadas no local da obra,
por meio de mistura do material em pó com água. Podem ser encontradas também
massas prontas para uso. Não deve ser empregada pasta de gesso e água,
preparada em obra com gesso em pó comum.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO SISTEMA
Abaixo a tabela de especificação para projetos fornecida pelo fabricante
PLACO do Brasil - onde as paredes usuais são designadas basicamente por:
Tabela 6 - Especificação para projeto de acordo com fabricante. Fonte: www.placo.com.br/
documentos, normas e referências técnicas/ especificação acesso em 26/02/2004
Especificação

Para efeito de especificação das paredes Placostil®, segue-se o seguinte código para nomenclatura:
ET / EE / EM [- DE] [- MD] - QT1 / QT2 [- LM]
onde:
ET: espessura total da parede em milímetros.
EE: espessura da estrutura em milímetros
EM: espaçamento entre eixos dos montantes em milímetros
DE: dupla estrutura (caso exista)
MD: montante duplo (caso exista)
QT1: quantidade e tipo de placa em uma face da parede
QT2: quantidade e tipo de placa da outra face da parede
LM: lã mineral no interior da parede (caso exista), pode ser LR (lã de rocha) ou LV (lã de vidro)
Exemplos:
73 / 48 / 600 - 1ST 12,5 / 1ST 12,5
Parede Placostil® de 73 mm de espessura total, utilizando montantes de 48 mm, colocados a cada 600
mm, com uma placa Placo Standard de 12,5 mm em uma das faces, e uma placa Placo Standard de 12, 5
mm na outra face.
140 / 48 / 600 - DE - 1ST 12,5 / 1RU 12,5 - LR
Parede Placostil® de 140 mm de espessura total, utilizando montantes de 48 mm, colocados a cada 600
mm, em estrutura dupla, com uma placa Placo Standard de 12,5 mm em uma das faces, e uma placa
Placo Resistente à Umidade de 12,5 mm na outra face, com miolo preenchido por lã de rocha.
120 / 70 / 400 - MD - 2ST 12,5 / 2RF 12,5
Parede Placostil® de 120 mm de espessura total, utilizando montantes de 70 mm, colocados a cada 400
mm, duplos, com duas placas Placo Standard de 12,5 mm em uma das faces, e duas placas Placo
Resistente ao Fogo de 12, 5 mm na outra face.

Juntas de movimentação
Devem ser adotadas juntas de movimentação em paredes de grandes
dimensões, de forma a evitar problemas de fissuração por movimentações
higrotérmicas. Para paredes simples, ou seja, com uma chapa de gesso em cada
face, recomenda-se uma junta de movimentação a cada 50m2. No caso de paredes
duplas, ou seja, com duas chapas de gesso sobrepostas em cada face, recomendase uma junta a cada 70m2. Em qualquer caso, a distância máxima entre juntas deve
ser de 15m. As juntas devem ser tratadas conforme recomendações do fabricante,
de forma a garantir o isolamento acústico, a resistência ao fogo e o aspecto estético
da parede.

Juntas flexíveis ou telescópicas
As paredes permitem uma certa movimentação ou acomodação, em função
de deformações da estrutura suporte, pois possuem folgas entre seus
componentes, especificamente entre montantes e guias, e entre chapas de gesso e
estrutura (lajes ou vigas). Todavia, para estruturas mais flexíveis ou deformáveis,
devem ser previstos detalhes especiais para acomodação aos esforços, como as
juntas flexíveis ou telescópicas indicadas pelo fabricante (figura 24).

Figura 24 - Corte transversal de um painel com chapa simples de gesso acartonado
(fonte: www.placo.com.br/centrodeespecificacao/fichastecnicas acesso em 26/02/2004)

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O SISTEMA
Para montagem das paredes, são necessárias ferramentas, conforme na figura 25:

Figura 25 - Quadro de ferramentas para o sistema
(fonte: www.placo.com.br/centrodeespecificacao/fichastecnicas acesso em 26/02/2004)

PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO / MONTAGEM DO SISTEMA
Marcação e fixação das guias
Marcar no piso e no teto a localização das guias e os pontos de referência
dos vãos de portas e dos locais de fixação de cargas suspensas, previamente
definidos em projeto. Observar um espaçamento entre as guias na junção das
paredes em "L" ou "T" para colocação das chapas de gesso acartonado. As guias
devem ser fixadas no piso e no teto no máximo a cada 60cm, com parafuso e
bucha ou pino de aço.

Colocação dos montantes
Os montantes devem possuir aproximadamente a altura do pé direito, com 10
mm a menos. Quando os montantes são duplos, eles devem ser solidarizados entre
si com parafusos espaçados de no máximo 40cm. Fixar os montantes de partida
nas paredes laterais e nas guias. Os demais são colocados verticalmente no interior

das guias e posicionados a cada 40cm ou 60 cm, dependendo do tipo de parede.
Em casos especiais, sob consulta ao fabricante, poderão ser empregados
montantes encaixados entre si, formando um tubo telescópico.

Colocação das chapas de gesso
As chapas de gesso devem possuir aproximadamente a altura do pé direito,
com pelo menos 1cm a menos. As aberturas para caixas elétricas e outras
instalações podem ser feitas antes ou após a montagem, dependendo da
seqüência executiva. Posicionar as chapas de encontro aos montantes, encostadas
no teto, deixando a folga na parte inferior. Pode também ser deixada folga na parte
superior quando do emprego de molduras. As juntas em uma face da parede
devem ser desencontradas em relação às da outra face (figura 26). No caso de
paredes com chapas duplas, as juntas da segunda camada devem ser defasadas
da primeira (figura 27). A junta entre as chapas deve ser feita sempre sobre um
montante. As chapas são parafusadas aos montantes, com espaçamento máximo
de 30cm entre os parafusos, no mínimo a 1cm da borda da chapa. Quando os
montantes são duplos, parafusar alternadamente sobre cada montante na região
fora da junta. Tomar cuidado no parafusamento, para que a cabeça do parafuso
não perfure totalmente o cartão e para que não fique saliente em relação à face da
chapa.

Figura 26 - Detalhe com chapas simples
(fonte: www.placo.com.br/centrodeespecificacao/fichastecnicas acesso em 26/02/2004)

Figura 27 - Detalhe com chapas duplas
(fonte: www.placo.com.br/centrodeespecificacao/fichastecnicas acesso em 26/02/2004)

Após a colocação das chapas em uma das faces da parede, certificar-se do
correto posicionamento e execução das instalações elétricas, hidráulicas e outras,
da eventual colocação de lã mineral, e da colocação de eventuais reforços para
fixação de peças suspensas pesadas, antes da colocação das chapas na outra face

da parede. As tubulações de cobre ou bronze deverão ser isoladas dos perfis
metálicos para evitar corrosão, inclusive quando passarem nos furos existentes nos
montantes.
As fiações elétricas devem ser colocadas em eletrodutos, principalmente
quando passarem nos furos dos montantes. Poderão também ser adotados
componentes de proteção nos furos dos montantes, principalmente quando do
emprego de eletrodutos corrugados.

Tratamento das juntas entre chapas de gesso:
É feito com uma primeira aplicação de massa de rejuntamento sobre a região
da junta. Em seguida, colocar a fita de papel microperfurada do fabricante sobre o
eixo da junta e pressionar firmemente de forma a eliminar o material excedente, por
meio de espátula. Com a desempenadeira metálica, dar acabamento à junta, de
forma que a massa de rejuntamento fique faceando as superfícies das chapas de
gesso contíguas. Após a secagem, variável em função do tipo de massa, da
temperatura e da umidade relativa, poderá ser dado o acabamento final na junta,
com nova aplicação de fina camada de massa, por meio de desempenadeira
metálica (figura 28).

Figura 28 - Detalhe de tratamento de juntas
(fonte: www.placo.com.br/centrodeespecificacao/fichastecnicas acesso em 26/02/2004)

Emassamento das cabeças dos parafusos
É feito com duas aplicações de massa de rejuntamento, uma no sentido
vertical e outra no sentido horizontal.

Revestimentos
As paredes, após o tratamento das juntas e dos cantos, podem receber o
revestimento. No caso da colocação de azulejos, recomenda-se o assentamento
com argamassas colantes especiais, mais flexíveis e com maior poder de aderência
sobre o cartão (argamassas com teores mais elevados de resinas). Texturas ou
tintas texturizadas podem ser aplicadas diretamente sobre o cartão. No caso de
pintura lisa, pode haver necessidade da aplicação de massa corrida, antes da
aplicação da tinta, em função do acabamento final desejado.

Peças suspensas
Podem ser fixadas peças suspensas nas paredes, diretamente às chapas de
gesso

acartonado,

desde

que

sejam

respeitados

os

limites

de

cargas

recomendados pelo fabricante de placas e pelos fabricantes dos sistemas de
fixação, limites estes devidamente comprovados por ensaios.
Empregar sempre sistemas de fixação apropriados. Quando da fixação de
peças mais pesadas, que suplantem os valores recomendados para fixação direta
nas chapas de gesso, devem ser previstos reforços internos, como sarrafos ou
placas de madeira, ou mesmo perfis metálicos zincados complementares.
Durabilidade
As paredes internas resistem a impactos normais de uso, não devendo ser
submetidas, todavia, a choques mecânicos anormais, que poderão introduzir
avarias nas mesmas. Da mesma forma, não devem ser submetidas à ação anormal
de objetos pontiagudos, os quais poderão perfurar ou riscar as paredes. A despeito
disto, as paredes poderão ser reparadas, empregando-se fitas microperfuradas,
trechos de chapas de gesso e massa para rejuntamento. Em reparos com
substituição parcial da chapa de gesso, deve ser empregada fita microperfurada ou
tela de poliéster, sob a massa de rejuntamento, na interface dos trechos de chapas.
Controle mais rigoroso deve ser exercido na montagem de paredes especiais, com
reforços para fixação de peças suspensas e paredes de ambientes sujeitos à
umidade, como banheiros, cozinhas e lavanderias.
Quanto às paredes de áreas sujeitas à ação da umidade, devem ser
prontamente

reparados

eventuais

vazamentos

de

água

nas

instalações,

descolamentos ou falhas em revestimentos, falhas no piso e falhas na
impermeabilização, de forma a não permitir contato prolongado da água com a

chapa de gesso. A figura 29 ilustra soluções típicas de impermeabilização na base
da parede em áreas úmidas.

Figura 29 - Detalhe de tratamento para impermeabilização
(fonte: www.placo.com.br/centrodeespecificacao/fichastecnicas acesso em 26/02/2004)

Os pontos de utilização e passagem de tubos devem ser vedados com
vedante flexível apropriado.

VANTAGENS E DESVANTAGENS DO SISTEMA
Para as principais vantagens, comparando com outros sistemas de vedação
por exemplo a alvenaria de blocos, têm-se: redução de prazo, facilidade de
montagem, ganhos no custo pela produtividade, canteiro de obra mais organizado e
limpo, boa compatibilização com outros sistemas, ganho em área útil, alívio da
sobrecarga nas fundações, praticidade em eventuais reparos ou serviços de
manutenção.
Já a principal desvantagem do sistema é de não ser aplicável em locais
externos, devido às intempéries, devendo-se também tomar certos cuidados em
ambientes sujeitos à umidade, como cozinhas e banheiros, evitando-se a exposição
da chapa à ação direta da umidade.

2.6.6 Painéis arquitetônicos e painéis GFRC (Glass Fiber Reinforced
Cement)

Figura 30 - Painéis arquitetônicos em pré-fabricados
(fonte: P&T Produtos, técnicas e equipamentos – PINI – nº 13, pág. 4 - set 2002)

HISTÓRICO
A história do uso do concreto pré-fabricado no Brasil começou há pouco mais
de 30 anos. Nas décadas de 70 e 80, houve um grande impulso no setor, reflexo
direto do crescimento expressivo da indústria brasileira. A característica marcante
do uso do pré-fabricado é a função utilitária dos edifícios, marcados pelo uso de
elementos e modulações predeterminados (figura 30).
Os novos materiais empregados para a produção de pré-fabricados de ponta
– a exemplo do CAD (Concreto de Alto Desempenho) e materiais compostos como
o GFRC (Glass Fiber Reinforced Cement ou Concreto Reforçado com Fibra de
Vidro) – são parte fundamental da revolução que vem ocorrendo há alguns anos
nos países desenvolvidos e que já está presente no Brasil.
Os últimos dez anos foram marcados, ainda, pelo crescimento do uso de
painéis com características arquitetônicas. De acordo com STAMP (2004): “isso se
deu tanto pelo aumento da demanda quanto pelo avanço tecnológico das matériasprimas e processos, principalmente no caso dos aditivos para concreto. Os painéis
podem ser fabricados com uma camada externa de agregados nobres, que
proporcionam um acabamento durável e pouco sujeito a patologias, como fissuras e
desplacamentos. As cores são criadas com pigmentos inorgânicos 100% estáveis
ou com a adição de agregados coloridos”.
E o mesmo fabricante afirma que o sistema construtivo desenvolvido permite
a execução dos acabamentos internos iniciando pelos andares inferiores,
possibilitando a utilização de menores equipes em todas as atividades. O sistema
de fechamento por painéis pré-fabricados não produz entulho, é estanque, reduz os
custos indiretos da obra de forma expressiva e otimiza outros subsistemas.

PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA
Geralmente o concreto utilizado é de alta resistência inicial, seja de 12Mpa a
14 horas com resistência a 28 dias no mínimo de 35Mpa.
A fabricação, conforme STAMP (2004), consta em 4 etapas importantes:
1. A preparação das formas: essas precisam ser elaboradas de maneira que
possam suportar a força do processo de desforma. Por isso, em certas
obras ocorrem a preferência de fôrmas de concreto que permitam múltipla
utilização, em outros casos, poderão ser mais adequado o uso de madeira,
de poliéster, ou de poliuretano. A preparação destas fôrmas necessita de
uma perfeita esquadria com as medidas exatas e um tratamento adequado
de superfície para assegurar a qualidade final do produto.
2. A preparação do concreto: considerando-se que os traços são definidos em
função da obra, deve-se dispensar atenção particular ao preparo do
concreto, cujo processo é efetuado e dosado na própria usina do fornecedor
do sistema.
3. A fabricação em si: na concretagem propriamente dito, são utilizadas
técnicas específicas para cada projeto em função da diversificação das
fôrmas e do acabamento final desejado. É nesta fase que é colocada a
armação do painel, bem como os sistemas de fixação e içamentos definidos.
4. Desforma: os painéis concretados, ao atingirem a resistência mínima de
desforma (12Mpa) são transportados ao pátio de estocagem para completar
a cura inicial. Inicia-se então o processo de tratamento de superfície com
jateamento abrasivo de areia, ou lavagem a alta pressão para se obter o
efeito de agregado exposto.
Estes painéis podem ser montados nas estruturas da obra logo após o
término do tratamento da superfície e liberação pelo controle de qualidade, o que
pode ocorrer até em 3 dias do início de sua produção.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO SISTEMA
A utilização de técnicas inovadoras proporciona aos projetos variedade e
acabamentos diferenciados e duráveis (figura 31).

Pedra branca, areia, cimento branco, com Idem, com acabamento jateado com areia
acabamento lavado

Cimento cinza, areia branca, pedrisco de Idem, com acabamento jateado com areia
pedra rosa, com acabamento lavado

Modelo de acabamento com textura de pedra Modelo de acabamento com ondas fraturadas
natural

Figura 31 - Tipos de acabamentos para painéis pré-fabricados
(fonte: www.retailsource.com/information/fiber_rc.html acesso em 27/11/2003)

Outra opção de destaque entre os produtos da Stamp é o revestimento com
granito e mármore. As pedras são incorporadas aos painéis durante o processo
produtivo, o que propicia larga vantagem técnica em comparação aos sistemas
convencionais.

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O SISTEMA
O transporte destes painéis é feito com gruas de menor capacidade e de
menor custo para a construtora, geralmente gruas com 1,5 mil kg na extremidade.

PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO / MONTAGEM DO SISTEMA
Os painéis são fixados por ancoragens executadas em aço SAC 41
(resistente a corrosão), especificamente projetadas para cada tipologia de obra
permitindo a fixação dos painéis na estrutura que pode ser de concreto ou de aço.
De uma forma geral, a montagem reside no levantamento do painel até a estrutura,
onde ele está sendo "encaixado" no lugar adequado, nivelado, aprumado e enfim
soldado na sua posição final.

GFRC – Glass Fiber Reinforced Cement
HISTÓRICO

O GFRC surgiu há cerca de 50 anos na Europa e Ásia e sofreu uma série de
modificações que possibilitaram o uso atual na construção civil. Sua aplicação
abrange desde a fabricação de painéis de fachada (figura 31), chapas de cobertura
e reservatórios de água até monoblocos destinados a sanitários prontos e cabines
de telecomunicações. A característica principal do composto é permitir a produção
de peças mais esbeltas, e portanto, mais leves.

Figura 32 - Painéis em GFRC
(fonte: www.retailsource.com/information/fiber_rc.html acesso em 27/11/2003)

PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA
A construção industrializada tem como base a elaboração de projetos do
processo, cuja qualidade depende do conhecimento, por parte do projetista, dos
processos construtivos envolvidos na produção, da sua interação com os demais
subsistemas com os quais ele tem interface e de seu desempenho quando
submetido às condições de uso.
Outra condicionante para a implantação de novos produtos e sistemas de
produtos são as formas arquitetônicas que, cada vez mais arrojadas, levam a
indústria da construção à adoção e desenvolvimento de novos materiais e sistemas
construtivos, como é o caso do GFRC.
O nome GRC ou GFRC denomina o composto de cimento reforçado com
fibras de vidro. As fibras atuam como microarmadura da matriz de cimento,
otimizando a resistência à compreensão do material; mais que isso, melhoram
substancialmente o comportamento dos concretos e argamassas frente a tensões
de tração e de cisalhamento (ver tabela 7).

Tabela 7 - Características mecânicas do material. Fonte: Téchne nº53 pág 85

Massa específica

1.900 a 2.100 kg/m3

Módulo de elasticidade

15 mil a 25 mil MPa

Resistência ao impacto

10 a 25 kJ/m2

Resistência à compressão

45 a 70 MPa

Resistência à tração por flexão

15 a 25 MPa

Resistência à tração – início da fissuração

7 a 10 MPa

Resistência ao cisalhamento

8 a 11 MPa

De acordo com CAMPOS (2001), fabricante deste sistema aqui no Brasil, um
painel de concreto pesa normalmente de 200kg/m2 a 400kg/m2 (espessuras entre 8
e 15 cm), ao passo que painéis de GFRC podem ser produzidos com espessura em
torno de 1 a 2cm, resultando peso próprio de aproximadamente 50kg/m2,
possibilitando uma produção de montagem de cerca de 200m2/dia.
O material produzido por este fabricante baseia-se na mistura de 50% de
cimento, 50% de areia siliciosa, fibras de vidro álcali-resistentes, água e aditivos. O
composto incorpora de 3,5% a 5% de fibra de vidro com 16% de zircônio, que
possibilita a proteção da fibra contra o agressivo meio alcalino do cimento.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO SISTEMA
Segundo os fabricantes, pode-se atingir desempenho bastante adequado do
GFRC frente a agentes agressivos como substâncias ácidas, dióxido de carbono e
sulfatos, comportamento decorrente da boa resistência química das fibras de vidro
e da reduzida porosidade da pasta de cimento, conseguida com o emprego de
aditivos superfluidificantes e baixíssimas relações água/cimento. A presença de
uma rede de fibras de vidro reforça a resistência do material ao choque, e seu
comportamento em relação ao impacto é dúctil; as fissuras em geral não se
propagam para além da zona de choque, o que permite correção pontual de
eventuais danos. Quanto à resistência ao fogo, o GFRC é incombustível e, sendo
um material inorgânico, não libera gases tóxicos.

Painéis Duplos
Os painéis de fachada são do tipo “sanduíche”, formados por duas placas de
GFRC com espessura de 10mm recheadas com uma manta de lã de rocha ou vidro
que pode apresentar diferentes espessuras. A colagem da lã de vidro é feita de

modo a solidarizar placas e recheio num único painel. Para a fixação dos painéis
são utilizados parafusos, buchas e elementos de ligação em aço inoxidável ou em
aço com galvanização a fogo, o que dispensa a utilização de solda e chumbadores.
Os painéis incorporam os contramarcos de janelas e podem apresentar
diversas texturas externas. A face aparente do painel de GFRC já vem pronta para
pintura; na composição com sistemas de placas em gesso acartonado dispensa-se
a sobreposição interna com estes tipos de placa.
O coeficiente de condutância térmica dos painéis duplos varia em função da
espessura da camada de lã de rocha incorporada. Quanto maior a camada de
recheio, maior o isolamento térmico, até um ponto em que a redução não
compensa o aumento da camada.
Este coeficiente é definido por CHICHIERCHIO (1990) “...para uma lâmina de
faces paralelas de uma dada substância, sendo igual à razão entre a
condutibilidade térmica e a espessura dada em metros, ou seja, como sendo o fluxo
de calor que passa, em uma unidade de tempo, através da unidade de área de uma
parede do material, de espessura dada, entre cujas faces está estabelecida uma
diferença de temperatura unitária. Portanto, K’= l/e (Watt/m2 oC)”.
Este mesmo autor define como coeficiente de condutibilidade térmica como a
capacidade que uma substância possui em transmitir calor e é utilizado para
classificá-la em isolante ou condutora. Este coeficiente pode ser definido como o
fluxo de calor que passa na unidade de área de uma parede do material com
espessura unitária quando entre os paramentos dessa parede se estabelece uma
diferença de temperatura unitária. Assim, l é medido em Watt/m oC.
O

coeficiente

de

condutibilidade

térmica

varia

com

algumas

das

características de um dado material, como densidade, porosidade, temperatura e
umidade. Importa sobretudo, considerar as variações resultantes das diferenças de
densidade que, para um mesmo material, corresponde a diferentes quantidades de
ar incorporado à sua textura, influindo como elemento isolador e ainda com maior
importância as diferenças de umidade que resultam na substituição maior ou menor
do ar confinado por água, que tem um coeficiente de condutibilidade próprio cerca
de 25 (vinte e cinco) vezes superior ao ar. Portanto, quanto maior for a umidade,
maior será a qualidade de calor transmitido. A umidade do material incrementa o
calor a ponto de chegar a anular as vantagens de se usar os chamados isolantes
térmicos.

Portanto, conforme valores fornecidos pelos fabricantes, obtidos por meio de
cálculo de projeto, verificaram-se os valores de condutância térmica (ver tabela 8).
Tabela 8: Isolamento térmico. Fonte: Téchne nº 53 pág 86

Painel
Espessura
Total (m)
0,10

GFRC
Espessura
Externa (m)
0,01

Lã de rocha
Espessura
(m)
0,08

GFRC
Espessura
Interna (m)
0,01

0,12

0,01

0,10

0,01

0,347

0,15

0,01

0,13

0,01

0,271

0,17

0,01

0,15

0,01

0,236

K (W/m2.ºC)
0,427

A presença da camada de lã de rocha também colabora para a atenuação
acústica.
Conforme CHICHIERCHIO (1990) define INDICE DE ENFRAQUECIMENTO
OU COEFICIENTE DE PERDA DE TRANSMISSÃO SONORA (R) como
“...considerando-se um ambiente fechado, verifica-se que cada componente que o
separa do exterior deixará passar apenas uma certa quantidade de energia sonora
incidente, proporcional à sua área e ao seu coeficiente de transmissão sonora”.
Essa quantidade de energia sonora, por unidade de área, que não atravessa
um determinado material, sendo portanto por ele retida, é dado pelo índice de
enfraquecimento ou perda de transmissão sonora, através de :
R= 10 log 1/t1 (dB),
Onde R= índice de enfraquecimento em decibéis (dB) na freqüência considerada;
t1= Coeficiente de transmissão sonora na freqüência considerada
Então, a redução sonora proporcionada por um painel duplo de GFRC com
massa média de 50kg/m2 é representada na tabela 9.
Tabela 9 - Isolamento acústico. Fonte Téchne nº 53 pág 86

Painel
Espessura
Total (m)
0,10

Espessura
Recheio
(cm)
8

Redução sonora (dBA)
para ruído na
freqüência de 500 Hz
48

Redução sonora (dBA)
para ruído na
freqüência de 1000 Hz
52

0,12

10

50

54

0,15

13

53

57

0,17

15

55

59

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O SISTEMA
O transporte destes painéis é feito com gruas de menor capacidade e de
menor custo para a construtora, geralmente gruas com 1,5 mil kg na extremidade.

PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO / MONTAGEM DO SISTEMA
Os painéis são fixados por meio de acessórios metálicos de aço inoxidável ou
galvanizado a fogo (figura 33), parafusados diretamente na estrutura.

Figura 33 – Sistema de fixação inferior e superior dos painéis em GFRC
(fonte: www.metalica.com.br/pg_dinamica/bin/gfrc acesso em 29/06/2004)

A presença de aberturas nas bordas dos painéis, bem como a manta interna
de fibra de vidro, garantem a ventilação e evitam o risco de condensações no seu
interior, além de tensões provocadas pelo diferencial térmico entre o interior e o
exterior. Deste modo, elimina-se totalmente o risco de aparecimento de fissuras no
painel.
Um painel pronto (figura 34), desta forma, apresenta uma massa que é cerca
de ¼ da habitual para um painel equivalente em concreto tradicional, bem como um
comportamento térmico e acústico muito superior

Figura 34 – O painel em GFRC é içado até
sua posição definitiva
(fonte:
www.metalica.com.br/pg_dinamica/bin/gfrc
acesso em 29/06/2004)

VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS SISTEMAS (Painéis Arquitetônicos
e GFRC)
A utilização dos painéis pré-fabricados ou em GFRC agiliza as obras de
forma geral, o fabricante STAMP (2004) informa e exemplifica as vantagens e
economias nos seguintes itens:
•

Administração da obra: um baixo efetivo e a concentração de todos os insumos

necessários à execução da fachada em um único fornecimento permite uma
redução de pessoas e processos de controle (considerando para uma obra de 15
pavimentos, apenas seis operários).
•

Perdas: elimina as perdas de materiais e serviços das diversas etapas que

deixam de existir bem como expressiva redução dos custos de limpeza permanente
e remoção de entulhos.
•

Prazo: talvez o mais forte fator geral de vantagens seja este, com redução

expressiva de despesas indiretas, possibilidade de antecipação de receitas e ainda
a possibilidade de retardar os desembolsos através do “faseamento” de atividades
na construção.
•

Instalação de canteiro: com a redução do efetivo são também reduzidas as

instalações de refeitórios, sanitários e vestiários.
•

Conforto: ganho substancial no isolamento acústico.

•

Manutenção futura: a qualidade e a durabilidade dos painéis elimina os custos

decorrentes de patologias indesejáveis, bem como o comprometimento da imagem
da incorporadora ou construtora face a estes problemas.
•

Segurança: simplificação dos sistemas de segurança no trabalho pela redução

do efetivo e concentração de responsabilidades. Redução direta de custos através
da eliminação da necessidade de bandejas intermediárias, telas de proteção e
outros dispositivos complementares. Redução dos custos de procedimentos legais
de integração dos trabalhadores.
•

Esquadrias: eliminação do uso de contra-marcos, com produção padronizada

das esquadrias e rápida instalação das mesmas sem necessidade de proteções
especiais.
•

Vendas: no caso de incorporações destinadas ao mercado imobiliário, a

utilização de painéis propicia uma aceleração nas vendas uma vez que a fachada
se mostra concluída rapidamente, dando maior confiabilidade para os eventuais
compradores.

O fabricante STAMP (2004), também alerta sobre algumas limitações que
inviabilizam a utilização deste sistema, como:
•

possibilidade de acesso com caminhões ou carretas para envio de painéis;

•

possibilidade de utilização de guindaste para içamento das peças;

•

obras de cronograma muito lento;

•

capacidade da carga das estruturas quando existentes, e não prevista pelo

projetista de estruturas ou alteração do projeto no transcorrer da obra.
Já as construtoras constatam que a principal desvantagem para este
sistema é de que restringe aos poucos fornecedores no mercado e ainda muito caro
em relação com outras vedações, inviabilizando a sua adoção nas fachadas dos
empreendimentos.

2.6.7 Revestimentos com argamassas industrializadas
HISTÓRICO
A argamassa é um produto tão antigo que chegou a ser utilizado na
construção das pirâmides do Egito, mais de 4 mil anos atrás. A princípio como
argila molhada, depois com a mistura de cal e gesso, posteriormente adicionando
betume e até a descoberta do cimento Portland. E, portanto sendo analisada e
avaliada para o seu uso específico, seja assentamento ou revestimento.
A produção da argamassa significa a mistura ordenada de seus materiais
constituintes, nas proporções estabelecidas e por um determinado período de
tempo, utilizando-se equipamentos específicos para esse fim.
Atualmente é grande a quantidade de grupos que estudam a argamassa e
também o número de fabricantes para a industrialização das mesmas,
possibilitando um traço determinado e preciso para as várias finalidades das
argamassas nos diversos serviços de uma obra.

PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA
A argamassa é um material composto plástico, constituído de agregado
miúdo (areia) inerte e de uma pasta aglomerante (cimento ou cal), que tem a
propriedade de aderir a materiais porosos e endurecer depois de certo tempo.

Tabela 10 - Materiais constituintes das argamassas de revestimento Fonte:Comunicação
técnica nº 68 IPT(1995)

Cal hidratada
Cal virgem
Aglomerantes

Cimento de alvenaria
Cimento Portland
Cimento Portland branco

Agregados

Agregado miúdo
Agregado miúdo leve
Filito cerâmico
Material pozolânico

Adições

Pó calcário
Saibro
Solo fino
Solo fino beneficiado
Redutores de permeabilidade

Aditivos

Retentores de água
Incorporadores de ar
Hidrofugantes

Água

Água de amassamento

Composição e desempenho de argamassas
A responsabilidade do revestimento externo (fachadas), nas condições de
habitabilidade da edificação, depende do tipo de vedação adotada. Paredes de
fachada devem suportar as exigências do meio interno e do meio externo,
atendendo aos seguintes requisitos:
•

estabilidade mecânica;

•

segurança em caso de incêndio, sismo e outras solicitações;

•

estanqueidade à água;

•

durabilidade;

•

conforto térmico e acústico;

•

contribuir para a estética da edificação.
Assim, o revestimento que compõe o sistema deve apresentar condições que

respondam a:

•

segurança – possuindo estabilidade mecânica e dimensional (resistência à

tração, compressão, impacto e abrasão) e resistência ao fogo;
•

habitabilidade – constituindo-se como uma barreira à penetração de água,

favorecendo o conforto higrotérmico e o conforto acústico, exercendo ainda função
estética;
•

compatibilidade com a base – deve-se observar a contribuição da base no

desempenho do conjunto, tais como planeza da parede e espessura do
revestimento, adequação da resistência da argamassa em relação à da base;
•

Compatibilidade entre materiais – tanto entre os do próprio revestimento

quanto entre estes e os da base, respeitando-se suas características químicas e os
prazos necessários às completas reações entre componentes.
Todos esses aspectos, inclusive a secagem da argamassa, vão influenciar no
desempenho da argamassa de revestimento, que ao longo do tempo sofrerá ações
decorrentes de fatores intrínsecos, associados às condições de produção, dos
materiais utilizados, do envelope (base + revestimento),

quanto de fatores

extrínsecos, ligados às condições climáticas, de uso e de manutenção.
Segundo THOMAZ (2003), “uma forma de evitar as causas das patologias em
revestimentos é ter em vista o procedimento correto, desde a fase de planejamento,
e ver se todos os tópicos foram tratados de forma adequada. Antes de especificar o
revestimento, é importante considerar as interfaces com os demais sistemas da
edificação, em especial a estrutura e a alvenaria. Com a evolução do concreto, as
peças estruturais tiveram suas dimensões reduzidas. Como conseqüência, houve
um aumento nas deformações dos edifícios. Um equívoco muito comum nesse
aspecto é a adoção de argamassas de traço inadequado para essa situação. Como
nem todos têm uma visão clara das conseqüências desse comportamento, usa-se o
revestimento de sempre, da época em que a estrutura era mais rígida”.
É necessário lembrar, ainda, que o desempenho da argamassa dependerá da
interação com outros materiais que compõem o sistema de revestimento

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO SISTEMA
Fatores intrínsecos e fatores extrínsecos
Fatores intrínsecos são os que dizem respeito às propriedades e aos atributos
de materiais, componentes e sistemas, relacionados à condição de superfície e
externas.

Fatores extrínsecos são os externos a que o revestimento estará exposto, tais
como agentes climáticos, movimento da água sobre a superfície, fogo, poeira,
fuligem,

microorganismos,

gases,

e

outros;

exigências

de

segurança,

habitabilidade, durabilidade e economia.
Visando a durabilidade do revestimento, a exposição a esses fatores deve ser
considerada nas diversas fases, tais como:
•

projeto do edifício;

•

especificação de sistemas, componentes e materiais;

•

consideração dos componentes (pilares e vigas, alvenarias de vedação);

•

produção de materiais para revestimento;

•

transporte até o canteiro;

•

armazenamento após a produção;

•

assentamento e aplicação em obras (qualificação da mão-de-obra);

•

uso, limpeza, manutenção e reparo.

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O SISTEMA
Quanto à forma de produção a argamassa pode ser preparada em obra,
industrializada fornecida em sacos e fornecida em silos. Cada um desses tipos de
argamassa interfere nas atividades de produção e na sua seqüência, na escolha
das ferramentas e equipamentos necessários para produção, bem como na
organização adequada do próprio canteiro de obras.
Segundo MACIEL (1997), as atividades e equipamentos de produção das
argamassas, podem ser subdividas em:
1.
•

Confeccionada no canteiro da obra:
Atividade: medição, em massa ou em volume, das quantidades de todos os

materiais constituintes; transporte desses materiais até o equipamento de mistura;
colocação dos materiais no equipamento; mistura;
•

Equipamentos: betoneira ou argamassadeira (equipamentos de mistura);

carrinhos de mão ou padiolas (recipientes para a medição dos materiais); pás;
peneiras para eliminar torrões e materiais estranhos ao agregado.
2.

Industrializada (fornecida em sacos - materiais em estado seco e
homogêneo):

•

Atividade: colocação da quantidade especificada do material em pó no

equipamento de mistura, seguida da adição de água;
•

Equipamentos: argamassadeira e os recipientes para colocação da água.

3.
•

Fornecidas em silos:
Atividade: medição mecanizada; onde um equipamento de mistura pode ser

acoplado no próprio silo ou um outro equipamento de mistura específico, localizado
nos pavimentos do edifício efetua a mistura;
•

Equipamentos: de mistura específico.
Os equipamentos para o transporte da argamassa até o local de aplicação

também são variáveis. No caso da argamassa dosada na obra ou da industrializada
produzida em uma central no canteiro o transporte pode ser feito pelo elevador,
pelo guincho de coluna externo (“Velox”) ou pela grua.
Existe, também, a possibilidade de se preparar a argamassa industrializada
no próprio pavimento onde está sendo executado o revestimento. Dessa forma, não
é preciso fazer o transporte vertical da argamassa pronta.
Já para a argamassa fornecida em silos, o transporte desse material em pó
pode ser feito por meio de mangueiras até o equipamento de mistura específico,
localizado no próprio pavimento em que está sendo executado o revestimento.
A argamassa pode também ser fornecida em silo e misturada em um
equipamento acoplado ao próprio silo. Depois de feita a mistura dos materiais, a
argamassa pode ser transportada pelo elevador, pelo guincho externo ou coluna,
ou pela grua, dependendo do equipamento de transporte vertical utilizado na obra.
Os silos são mais indicados para obras que possuam espaço para 7m2 p/ silo,
água e energia trifásica e que utilizam aproximadamente 1 caminhão de areia por
semana; as sacarias são mais indicadas para obras sem ou com pouco espaço de
canteiros.

PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO / MONTAGEM DO SISTEMA
Revestimento tradicional

O revestimento tradicional à base de aglomerante hidráulico é executado em
três camadas, tendo cada uma um papel definido:
•

Camada de ancoragem (chapisco) – esta primeira camada tem por finalidade

garantir a aderência do revestimento à base, constituindo-se num fundo de
características homogêneas e de baixa absorção de água para aplicação da
segunda camada.
•

Corpo do revestimento (emboço) – a segunda camada é a principal, pois

garante a necessária impermeabilização e planeza.

•

Camada de acabamento (reboco) – a terceira camada garante o aspecto final

do revestimento. Ela não deve microfissurar nem fissurar. Ela é, por isso,
fracamente dosada em aglomerante.
Revestimentos projetados

A projeção mecânica (figura 35) proporciona melhor ancoragem do
revestimento à base e permite a aplicação de revestimentos tradicionais em duas
camadas.
Resumidamente, têm-se:
•

A argamassa de consistência plástica deve ser misturada mecanicamente e sua

fluidez através do bocal da máquina de projeção deve ser objeto de ensaio prévio.
•

A primeira camada assegura a aderência do revestimento e eventualmente

corrige as irregularidades da base, além de contribuir para a impermeabilização.
Sendo de espessura de 10 a 15mm, é apenas sarrafeada, mas não desempenada.
•

A segunda camada completa a impermeabilização e assegura o acabamento

final do revestimento. Composta de areia e rica em finos, ela é aplicada em
espessura de 8 a 12mm, após um tempo de cura de pelo menos sete dias da
camada anterior. Esta camada deve ser comprimida energicamente com a
desempenadeira, mas não alisada. A segunda camada pode ser igualmente
aplicada em camada única, apto a receber uma pintura ou uma camada de
acabamento decorativo (argamassa decorativa ou revestimento flexível espesso).

Figura 35 - Revestimento projetado na alvenaria
(fonte: Catálogo Técnico MATRIX Argamassa – Votorantim Cimentos - maio 1999

De acordo com EUCOMASSA (2003) / catálogo eletrônico sobre argamassa
projetada, tem-se:
Campo de aplicação:

· Argamassa projetada (“gunitagem”);
· Revestimentos de paredes internas e externas, emboço, reboco ou camada única
projetada;
· Equipamentos de projeção com alta produtividade;
· Camadas únicas com baixo teor de ar incorporado;
· Bases para receber tintas em geral, epóxi, poliuretano, caiação, pastilhas e peças
cerâmicas.

Revestimentos de camada única

A aplicação de revestimentos de baixa permeabilidade à base de aglomerante
hidráulico é bastante simplificada com a utilização de revestimentos tradicionais,
algumas vantagens:
•

Fornecidos prontos, suprimem os inconvenientes do preparo da argamassa no

canteiro de obras.
•

Dosados com métodos precisos, oferecem qualidade constante, controlada em

central. Esse controle de fabricação é ainda acompanhado de certificado da
qualidade.
•

Deve seguir todas os passos na dosagem de água e mistura do ensacado

(utilizar sempre um misturador) e para aplicação verificar sempre a superfície a ser
aplicada a massa, deve estar limpa, sem poeira, e em dias muito quente molhar a
base alguns minutos antes da aplicação, esperar a massa puxar para poder iniciar
o acabamento e evitar passar espuma ou feltro ( feltrar) úmidos na superfície, para
dispensar esta etapa recomenda-se a utilização de régua de alumínio ou plástico
(recomendações básicas do fabricante).
•

Sua execução é rápida e a aplicação, em uma ou duas demãos; o tempo de

cura entre as duas é geralmente de 2h a 5h, dependendo do produto e das
condições ambientais.
•

Quando coloridos, constituem acabamento decorativo.

Projeto do revestimento

Segundo afirma MELHADO (1997), com relação ao projeto do revestimento
de argamassa de fachadas ainda não existe a sua inserção ideal ao processo de

projeto, mas um aspecto importante que pode ser verificado é a busca das
empresas por informações mais específicas sobre o revestimento antes do início da
sua produção na obra: “... o projeto passou a ser mais valorizado, torna-se cada vez
mais clara a importância de serem desenvolvidos projetos específicos para as
diversas partes do edifício, como estrutura, alvenaria e os próprios revestimentos”.
Tomada de decisões relativas à execução do revestimento (MELHADO,
1997):
•

a definição dos materiais e do traço para a produção de argamassa;

•

a definição do ciclo de produção da argamassa;

•

a definição de recipientes adequados para a dosagem;

•

a incorporação de importantes etapas de execução do revestimento não

realizadas comumente;
•

a definição criteriosa de posicionamento dos detalhes construtivos, como as

juntas de trabalho, por exemplo;
•

a definição dos procedimentos de execução e de controle do revestimento.

•

manuseio e aplicação do produto

VANTAGENS E DESVANTAGENS DO SISTEMA
A classificação das argamassas vem facilitar as etapas de projeto,
especificação e execução, uma vez que organiza as definições de função, de
comportamento, do tipo de argamassa adequado ao revestimento, da natureza dos
materiais constituintes, do traço a ser utilizado, bem como dos cuidados com sua
produção, seu uso e sua manutenção.
Assim como se deve atentar à formulação de argamassas industrializadas,
onde suas características particulares resultam da incorporação de aditivos na sua
composição. Esses aditivos podem agir temporariamente durante a aplicação e
pega do revestimento ou modificar suas características de maneira permanente.
São eles: retentores de água, agentes de aderência, hidrofugantes, plastificantes,
incorporadores de ar e agentes fungicidas.
Outra particularidade vantajosa para as argamassas industrializadas é durabilidade
da argamassa sendo que em sacos desde que bem armazenados, protegidos da
chuva, umidade e outros são de 180 dias. Já em silos o produto tem a mesma
validade, mas não é recomendado ultrapassar 20 dias pois o equipamento ficará
muito tempo sem as devidas revisões.

2.6.8 Sistema PEX ( Polietileno reticulado)
HISTÓRICO
Impulsionado pelo crescimento da construção seca (principalmente paredes
em gesso acartonado) no mercado brasileiro, aos poucos o PEX vem se firmando
como mais uma alternativa para instalações hidráulicas. Bastante difundido na
Europa e na América do Norte, o material que permite a condução tanto de água
fria como quente, servindo também como duto para aquecimento do piso, garante
maior flexibilidade.
Este sistema inovador confere alta resistência à corrosão e é indicado para
uso em baixas e altas pressões de serviço, pois o tubo interno confere alta
resistência a vazamento de gás e líquidos em geral. O sistema de estanqueidade
através de porcas de pressão confere resistência a vazamento em instalações
hidráulicas.

PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA

Figura 36 - Detalhe de camadas do tubo PEX
(fonte: www.astra-sa.com.br/portugues/index_constr.asp/sistemapex acesso em 17/02/2004)

O PEX (Polietileno Reticulado) é um sistema que utiliza cinco camadas
sobrepostas de dentro para fora com utilização de Polietileno - HDPE ou PEX
(figura 36), firmemente unidos com adesivo aquecido em um tubo de alumínio
(alma), quando ocorrer a existência desta. Todas as camadas são extrudadas
separadamente.
A parte interna e externa do PEX é de PE especial, higienizado, não tóxico e
completamente isento de rugosidade internas. O tubo interno de alumínio é
completamente estanque ao gás, conferindo assim as vantagens do metal com o

tubo plástico, eliminando-se as desvantagens do uso destes materiais quando
empregadas separadamente.
[Pode-se ter duas maneiras de utilizar o PEX no sistema hidráulico, onde as
tubulações flexíveis podem ser executadas com ou sem acessórios de derivação:

1.Distribuidor (“Manifold”)
Forma mais tradicional de utilização do PEX, possui o mesmo conceito de
uma instalação elétrica: o tubo de polietileno reticulado é introduzido dentro de um
tubo condutor que o guia da caixa de distribuição (barrilete) até os pontos de
consumo. A água corre por um sistema de tubos flexíveis, sem conexões
intermediárias, permitindo a inspeção, troca e manutenção sem quebras de
revestimentos e paredes. Além disso, por eliminar emendas, esta forma de utilizar o
material reduz a possibilidade de vazamentos. O PEX com manifolds (figura 37)
pode ser empregado em paredes de gesso acartonado e em alvenaria
convencional.

2.Derivação
Assim como em tubulações rígidas, o PEX pode ser instalado com ramais,
subramais, joelhos e conexões em “T”. Nesse caso, o sistema apresenta algumas
vantagens em relação ao PVC e ao cobre, por exemplo, como a absorção das
pressões causadas pelo Golpe de Aríete e a possibilidade de fazer o percurso da
tubulação com o próprio tubo. Em comparação com o sistema manifold, exige o
emprego de menor quantidade de tubos. No entanto, se instalado desta maneira,
perde-se uma das principais vantagens do sistema flexível que é a de reduzir o
número de conexões.

Figura 37 - Detalhe de Manifold e Conexão Seccionada
(fonte: www.astra-sa.com.br/portugues/index_constr.asp/formasplasticas acesso em 17/02/2004)

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO SISTEMA
Características técnicas dos tubos de polietileno reticulado e conexões de
latão:
• Material inerte: não está sujeito à corrosão galvânica, como o cobre e o ferro.
• Flexibilidade: o raio de curvatura mínimo é de 10 vezes o diâmetro exterior,
quando usados curvadores de alumínio ou PVC o raio será 5 vezes o diâmetro e
2,5 vezes usando gabarito e soprador de ar quente (não usar chama).
• Material leve: facilidade de transporte e montagem. Para diâmetros iguais os
tubos são 7 vezes mais leves que o cobre e 13 vezes mais leves que o aço.
• Pressão de teste: 20kgf/cm² em 100% da produção.
• Resistente a altas temperaturas: 90ºC permanentemente com ocasionais picos de
110°C durante 48 horas.
• Acústica: a natureza do material e sua flexibilidade atenuam a transmissão de
ruídos.
• Resistente a congelamento: seu menor coeficiente de condutibilidade térmica
torna praticamente impossível o congelamento dentro da tubulação; se a água vier
a congelar, o tubo irá expandir sem jamais romper.
• Resistência química: inerte à grande maioria de produtos químicos: ácidos, bases,
anticongelantes à base de glucol, etc.
• A superfície lisa do tubo, a ausência de depósitos calcários e de corrosão,
associados ao reduzido número de conexões, permitem ao sistema baixos níveis
de perda de carga.
• Resistência a choques: não é afetado por abruptas mudanças de temperatura
estando elas entre -140 e +95ºC.
Para obter-se raios de curvaturas menores nos tubos, não se deve utilizar
chama direta. Imergir os tubos em água quente ou usar sopradores de ar quente.

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O SISTEMA
As ferramentas necessárias para a instalação estão ligadas diretamente ao
tipo de junta. Em termos gerais, deve-se ter: tesoura corta tubos; alicate alargador
de tubos; ferramentas para encaixe da junta; prensas: elétrica, hidropneumática e
hidráulica desmontável. Conforme a ilustração da figura 38:

Figura 38 - Ferramentas para o sistema PEX
(fonte: www.astra-sa.com.br/portugues/index_constr.asp/formasplasticas acesso em 17/02/2004)

PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO / MONTAGEM DO SISTEMA
No caso do sistema manifolds, pode-se embutir o tubo-guia na concretagem
da laje, passar pelo forro do andar inferior ou do forro superior ao de utilização.
Caso a opção seja pelo sistema convencional, pode-se passar pelo forro. A
passagem em alvenaria pode ser feita de forma convencional, a partir de rasgos
previamente abertos na parede, em qualquer dos dois sistemas. Em paredes de
gesso acartonado, as tubulações passam no vão interno da parede. O
caminhamento da tubulação deve ser o de mais fácil execução na obra. Todas as
curvaturas devem ser compatíveis com os raios mínimos de utilização da tubulação
de cada fabricante.
Os procedimentos a seguir têm por objetivo auxiliar a execução correta do
sistema predial de água fria e quente com PEX. A explicação de todas as etapas,
desde o recebimento até a fixação dos terminais, considera a utilização em
alvenaria e nas paredes de gesso acartonado.
•

Recebimento:

Ao receber os tubos, deve-se verificar se todas as características geométricas
conferem com o especificado. Toda tubulação de PEX tem suas características
marcadas no próprio tubo, como: marca do fabricante e qualidade, tipo do material,
número da norma técnica correspondente, máxima pressão e temperatura em fluxo

contínuo e outras. Deve-se ainda verificar: diâmetros dos anéis para execução das
juntas, diâmetros das conexões, manifolds ou distribuidores, tampões e
braçadeiras, diâmetro do tubo-guia, ferramentas – de corte e expansão.
•

Estocagem:

Estocar em caixas e cobrir, evitando a deposição de sujeira sobre o material e
os tubos de polietileno reticulado não devem permanecer expostos a raios UV
(Ultra-Violeta) por um período de tempo prolongado – mais de 30 dias.
•

Juntas

As juntas com anel PEX utilizam um anel de PEX que é expandido
juntamente com o tubo. São resistentes e estanques, podendo ser utilizadas com
conexões de 16 mm, 20 mm e 25 mm, com auxílio da ferramenta de expansão
manual. Para maiores diâmetros deverá ser utilizada a ferramenta elétrica. A
execução da junta baseia-se resumidamente na expansão do tubo e anel de PEX e
introdução da conexão.
Já para juntas de compressão utilizam acessórios metálicos. Os demais
componentes e a maneira de execução são análogos às juntas com anel de PEX,
diferenciando apenas na compressão do acessório metálico para execução da
junta.
E as juntas de compressão com rosca de anel metálico são totalmente
mecânicas, sem soldas e colagem, e disponíveis até o diâmetro de 160 mm. A
execução é extremamente segura, simples e rápida.
A figura 39 ilustra um sistema de encaixe de juntas:

Figura 39 - Encaixe das juntas de compressão com anel metálico
(fonte: www.astra-sa.com.br/portugues/index_constr.asp/formasplasticas acesso em 17/02/2004)

•

Sistema de fixação dos terminais

Em alvenaria, independente do sistema adotado – manifold (distribuição) ou
derivação-, os terminais são embutidos na parede. Antes da fixação dos terminais
no sistema manifold deve-se executar: o embutimento das tubulações PEX nos

tubos-guia (passando o tubo com ponteiras arredondadas nas extremidades) e as
juntas.
Já em paredes de gesso acartonado, para o sistema de derivação existem
terminais sem caixa plástica facilitando a fixação com parafusos. E, no caso do
sistema manifold, os distribuidores podem ser fixados diretamente às guias das
paredes ou posicionados em caixa (metálica ou plástica) presa aos montantes,
podendo inclusive fixar com: madeira tratada, com a própria guia metálica ou com
lâmina telescópica.

VANTAGENS E DESVANTAGENS DO SISTEMA
Algumas vantagens do sistema:
• montagem executada rapidamente;
• quase nenhuma possibilidade de vazamentos;
• não necessita de mão-de-obra especializada;
• dispensa o lixamento, adesivos químicos, maçarico e estanho;
• as junções rotacionam, permitindo ajustes durante a instalação, facilitando a
montagem de kits;
• em erro na montagem, as conexões podem ser desmontadas e reaproveitadas.
A principal desvantagem do sistema é de ser ainda muito caro e inviabilizando
a adoção nos empreendimentos pelas construtoras. Além da adequação de seu uso
para as normas brasileiras.

As figuras 40 e 41 ilustram as diferenças entre uma instalação hidráulica de
um banheiro com sistema convencional em PVC e a outra instalação com a
utilização do sistema PEX e manifold. Já a figura 42 apresenta uma outra utilização
do PEX em sistema de aquecimento por radiadores embutidos no piso.

Figura 40 - Instalação Sistema Convencional (PVC)
(fonte: www.astra-sa.com.br/portugues/index_constr.asp/formasplasticas acesso em 17/02/2004)

Figura 41 - Instalação Sistema PEX
(fonte: www.astra-sa.com.br/portugues/index_constr.asp/formasplasticas acesso em 17/02/2004)

Figura 42 - Instalação com Aquecimento por Radiadores
(fonte: www.astra-sa.com.br/portugues/index_constr.asp/formasplasticas acesso em 17/02/2004)

3

RESULTADO DAS ENTREVISTAS

3.1

ENTREVISTAS

COM

AS

CONSTRUTORAS,

PROJETISTAS

E

SUBEMPREITEIRAS - CONTEXTO

Com base nas características gerais dos sistemas construtivos apresentados
no item anterior e na metodologia da pesquisa apresentada no item 1.3, foram
realizadas entrevistas com construtoras (engenheiros residentes ou coordenadores
de obras), projetistas e

fornecedores (subempreiteiras), através de quadro

comparativo e questões genéricas sobre oito sistemas em referência, utilizando
esta mesma padronização para todos os entrevistados, com a adição de uma ou
mais questões focando características próprias do sistema como:
•

Desempenho comparativo entre o sistema tradicional e o correspondente

sistema inovador.
•

O por quê da adoção do sistema inovador e das facilidades e dificuldades em

ser implantado nas obras.
•

Se ocorreu redução de custos na própria fase construtiva do sistema, na

comparação com o tradicional, ou posteriormente na seqüência de outros serviços
(por exemplo instalações).
•

Vantagens e desvantagens do sistema inovador.

•

Principais pontos positivos para a empresa dar continuidade na utilização deste

sistema.
•

Principais pontos negativos para a empresa corrigir ou abolir deste sistema.
O período destas entrevistas foi de 20/11/2003 à 20/04/2004 totalizando em 5

meses, com a utilização do mesmo questionário para todos os entrevistados porém
associando afinidade para cada profissional com os respectivos sistemas
construtivos.
Tem-se

uma

avaliação

associativa

com

construtoras,

projetistas

e

fornecedores (subempreiteiros), observando vantagens e desvantagens de cada
sistema junto com as inovações que cada empresa ou profissional está implantando
em obras ou nos departamentos; os dados são parametrizados por similaridade de
opiniões, correções ou inserções, desconsiderando-se qual teria maior peso ou
significância de um entrevistado ou outro profissional da área.
São apresentadas em quadros-resumo comparativos com agrupamento dos
principais quesitos, a pontuação média e a justificativa ou comentário dos

entrevistados. Sendo considerado a representatividade como a quantidade de
respostas obtidas dos entrevistados para cada sistema construtivo abordado.
A pontuação na comparação ao sistema tradicional ocorre uma variação de 1
a 5. Sendo que para o sistema tradicional admite-se hipoteticamente a nota 3, e no
processo da análise dos principais quesitos são atribuídos para os mesmos as
seguintes notas: nota 1 (muito pior), 2 (pior), 3 (praticamente igual), 4 (melhor) ou 5
(muito melhor). No caso de dúvida ou indisponibilidade de informações, o
entrevistado assinala “NS” ou “NA” para quesito não aplicável. E solicitada também
justificativa ou comentário, no caso de nota diferente de 3.
De acordo com a quantidade de entrevistados apresentados na metodologia
de pesquisa, têm-se:
Construtoras (06):
GS1

Gerente de Suprimentos da Construtora C1

ER1

Engenheiro Residente da Construtora C1

ER2

Engenheiro Residente da Construtora C2

ER3

Engenheiro Residente da Construtora C3

ER4

Engenheiro Residente da Construtora C4

CO5

Coordenador de Obras da Construtora C5

CO6

Coordenador de Obras da Construtora C6

Projetistas (03):
P1

Projetista de Estruturas de Concreto

P2

Projetista de Instalações Hidráulicas

P3

Projetista de Arquitetura

Fornecedores – Subempreiteiros (08):
S1

Subempreiteiro de Estruturas de Concreto

S2

Subempreiteiro de Estruturas de Concreto

S3

Subempreiteiro de Acabamento de pisos e lajes

S4

Subempreiteiro de Alvenaria e Revestimentos

S5

Subempreiteiro de Alvenaria e Revestimentos

S6

Subempreiteiro de Gesso Acartonado

S7

Subempreiteiro em Painéis Arquitetônicos

S8

Subempreiteiro de Instalação Hidráulica

E, a média das respostas se apresenta pelo quociente entre a somatória das
notas e o número de questionários respondidos, sendo de acordo com o sistema
construtivo específico (variando do mínimo de 4 até o máximo de 9 para quantidade
de questionários respondidos pelo sistema construtivo específico).
Sendo utilizados apenas números inteiros, desconsiderando as casas
decimais, isto é, para médias com valores acima de 0,5 atribuir-se-á o próximo
número inteiro (exemplo: para um resultado de 3,6 valor adotado 4) e quando
ocorrer inferior ou igual a 0,5 atribuir-se-á o mesmo número inteiro (exemplo: para
um resultado de 3,4 valor adotado 3).
Adotou-se também a estratégia de edição de algumas respostas, mantendose o sentido principal e mesclando com as opiniões de profissionais sobre o
assunto, ora com os entrevistados, ora com os profissionais da área que tenham
publicações técnicas sobre o assunto. Assim, implica que a análise se estendesse
pelo contexto atual onde se estabelecem as principais relações dentro dos agentes
da cadeia produtiva.
Para se ter uma leitura mais fiel dessas principais relações, segue nos anexos
a transcrição na íntegra da entrevista com a construtora C1, devido ser a única
construtora a responder todos questionários dos oito sistemas construtivos.
Observação geral: para o quesito E (Qualidade final), o termo mais apropriado
é de Acabamentos finais em todos os quadros-resumo, manteve-se ainda descrito
pois foi o quesito questionado originalmente durante as entrevistas.

3.1.1 Lajes nervuradas com cambotas plásticas
Representatividade: 07 (sete) questionários respondidos
Resultado das Entrevistas: Diminui o consumo de concreto e aço comparando
com laje maciça; resiste à sobrecarga; facilita a passagem de dutos e/ou
tubulações; desforma rápida e com pouca necessidade de reparos ou limpeza, pois
a superfície é bem lisa e segue uma seqüência modular comparando com laje
nervurada em EPS.
Quadro
Quesitos
Média Comentários /Justificativas
Resumo
Custos
Produtividade/ Construtibilidade
Canteiros: Segurança/
Organização/ Desperdício
Compatibilização com outros
sistemas/ Elementos

4
5
4

redução de madeira e isopor.
Boa produtividade.
Evita-se desperdício de madeira.

2

E

Qualidade final

4

F

Desempenho (Durabil/ Seg. Estr/
Fogo/ Estanq/ Conforto)
Facilidade / Custos de manutenção

3

Necessidade de projeto para
produção evitando ocorrer
problemas estruturais.
Acabamento sem necessidade de
pintura.
Idem ao convencional.

3

Idem ao convencional.

A
B
C
D

G

Principais Vantagens:
•
ER1 observa que não apresentam os inconvenientes das fôrmas de madeira ou dos
blocos de isopor; além de diminuir o consumo de concreto e aço, resistem as grandes
sobrecargas e facilitam a passagem de dutos;
•

E o maior ganho é na fase de desforma, onde a retirada das fôrmas plásticas é rápida e

não há necessidade de tantos reparos ou limpeza, pois a superfície já é bem lisa e segue
uma seqüência modular. A quantidade de aço e sua locação também são facilitadas pela
leitura de projeto. Observações feitas por S1;
Principais Desvantagens:
•
GS1 diz que o sistema tem uma desvantagem por terem poucos fornecedores de fôrmas
plásticas e escoramentos adequados para este sistema, onde as construtoras se limitam à
contratação ou aquisição destes poucos fornecedores;
•

S2 afirma que a principal desvantagem é ocorrer mudanças no projeto ou outros

imprevistos, cuja furação no “capitel” (maciço em concreto e com grande índice de armação
ao redor dos pilares), ou locação de uma abertura que coincide com uma ou mais nervuras,
prejudicando a estabilidade da estrutura. Ocorrendo grande incidência em obras de alto
padrão personalizadas pelos proprietários da unidade;
•

ER4 justifica que o sistema ainda persiste com muitas desvantagens, como problemas

nas emendas “frias” entre trechos de lajes (ocorrendo fissuras), mau desempenho acústico
(capa esbelta em torno de 5 cm),

durabilidade provavelmente não comprovada e

incompatibilidade com outros sistemas coincidindo furação nas nervuras estruturais.

COMENTÁRIOS GERAIS:
Um dos entrevistados, GS1, afirmou que este sistema está sendo usado
amplamente pela construtora C1 desde 1996, e em todos os pavimentos. Já ER2
observa que “somente utilizamos em subsolos e em áreas técnicas, não sou
apreciador deste sistema construtivo, destinamos apenas para estas áreas pois
este processo apresenta maiores vibrações em relação às lajes maciças”. Aspecto
discordado por um dos projetistas P1, o qual argumenta que se ocorrer problemas
de vibração acima do previsto em norma, deverá ter sido por falhas no projeto ou
na execução da laje nervurada. E S1 avalia que ganha muito mais na produtividade
do que para a laje convencional ou mesmo com EPS, pois trata-se essencialmente
de montagem do escoramento e fôrmas plásticas, o que não acontece com os
ajustes para as chapas de compensado em lajes maciças.
KHEDI (2003), afirma que “a racionalização de serviços abrangem não só
processos, mas também a metodologia de construção, projetos, técnicas novas de
edificação, a mecanização, a manutenção de padrão. De qualquer maneira, podese dizer que a racionalização proporciona, sim, redução de custos. Claro que é algo
difícil de se mensurar. Porém há fatores que inibem a racionalização, por exemplo,

a queda da qualidade de alguns materiais é muito grave. Veja o problema do
cimento. Hoje é necessário colocar mais cimento nas argamassas e concretos para
atingir o desempenho de antes, o que gera aumento de custos. O mercado todo já
notou, na prática, a queda de desempenho do cimento e está percebendo agora as
conseqüências disso. Já ocorreram problemas de baixa resistência, em uma das
obras da construtora, em função da mudança das características do cimento,
mesmo com a manutenção do traço”.
S2 também afirma que ocorreria uma redução significativa de horas de
desenvolvimento

de

soluções

em

obra

pelos

imprevistos

ocorridos

em

compatibilização de projetos se houvesse coordenação modular dimensional entre
os produtos dos vários subsistemas construtivos. Exemplos: fôrmas para concreto,
blocos de alvenaria, locação de vãos e furações de instalações (hidráulica, elétrica,
e outros subsistemas).

3.1.2 Lajes niveladas ou lajes “zero”
Representatividade: 08 (oito) questionários respondidos
Resultado das Entrevistas: Alivia a sobrecarga de fundação; desafoga o
transporte vertical de materiais; menor geração de entulho; obra limpa; controles de
nivelamento e rugosidade de superfície; problemas com desempenho e aceitação
dos usuários.
Quadro Quesito
Média Comentários/Justificativas
Resumo
A

Custos

5

B

Produtividade/ Construtibilidade

5

C

Canteiros: Segurança/
Organização/ Desperdício
Compatibilização com outros
sistemas/ Elementos
Qualidade final

5

D
E

4
4

Redução de custo por não executar
o contrapiso.
Ganho na produtividade e desafoga
o transporte vertical.
Evita-se desperdício em
argamassas.
Imprevistos caso necessite áreas
rebaixadas.
Rigor no nivelamento e rugosidade
da superfície.
Reparos até a entrega final,
fissuras, desempenho acústico.
Idem ao convencional.

2
Desempenho (Durabil./ Seg. Estr/
Fogo/ Estanq./ Conforto)
3
G
Facilidade e custos de
manutenção
Principais Vantagens:
•
ER1 afirma que as vantagens obtidas por este sistema são alívio na sobrecarga de
F

fundações, o desafogamento do transporte vertical de materiais (argamassa do contrapiso),
a menor geração de entulho e a terminalidade de uma etapa construtiva propiciada pela
concretagem controlada;
•

S3 diz que a execução de laje nivelada comparando com a execução de contrapiso mais

a laje convencional mostra uma economia média no custo final de 15%.

Principais Desvantagens:
•
Para ER4 persiste o problema de que se estaria pondo fim a uma tradição construtiva de
executar as áreas frias mais baixas que o restante do pavimento. Porém, atualmente já se
tem uma grande aceitação pelo usuário da unidade e sem grandes impactos no mercado,
como acontecera nos primeiros empreendimentos em que foi adotado este sistema
construtivo;
•

S3 diz que se o serviço foi mal executado, torna-se problemático para o usuário final

devido estar fora de nivelamento ou então com a superfície muito rugosa e daí prejudicando
a colocação de outros acabamentos como por exemplo o carpete de nylon;
•

Para certos empreendimentos este sistema é abolido devido não estar adequado com

um bom isolamento acústico, daí a necessidade de manter o tradicional contrapiso para
obras de alto padrão, observa CO6 e ER2.

COMENTÁRIOS GERAIS:
ER4 e P1 afirmam que também não se faz mais rebaixamento nas áreas frias,
e principalmente os clientes que viajam para o exterior percebem que é uma
característica mundial, por isso concorda que atualmente se tem uma grande
aceitação pelo usuário da unidade. Como também para os piso de subsolos, com
as juntas de controle para evitar fissuras e as escadas com acabamento em
concreto pintado. “Os usuários percebem que o importante é o funcionamento dos
equipamentos das áreas comuns e o conforto de sua unidade, daí a aceitação para
a laje nivelada ou acabada”.
Para ER3 processos racionalizados como a “laje acabada” ou também
chamada "laje zero" são necessários controles de nivelamento e rugosidade da
superfície, a partir de tolerâncias pré determinadas. “Daí a necessidade de bons
equipamentos e ferramentas, de estudar cada tarefa e indicar o equipamento mais
apropriado para o serviço e de um bom nível laser, neste caso os sensores sonoros
possuem uma precisão maior do que os sensores numéricos. As taliscas ou
também as mestras de concreto servem para referenciar o nível de um plano e,
caso seja uma opção do construtor para a utilização de um gabarito para ser
empregado na demarcação de áreas, deve-se fazer a locação por coordenadas dos
eixos principais”.
Já S2 diz que as desempenadeiras mecânicas, podem ser compostas por
placas ou lâminas de madeira ou metal, pois sua principal função é de auxiliar na
regularização da superfície, adequando a planeza e a rugosidade do concreto. E
que a economia obtida por não se executar o contrapiso não é repassado para as
subempreiteiras, que acabam assumindo valores aquém de seus custos por metro

quadrado, e tentando viabilizar o negócio com equipes enxutas, rotatividade em
obras simultâneas e maior produtividade dos funcionários.

3.1.3 Lajes protendidas com cordoalhas engraxadas
Representatividade: 05 (cinco) questionários respondidos
Resultado das Entrevistas:
Vence grandes vãos; antecipa retirada de
escoramentos; possibilita acrescer cargas; sistema opcional para situação de
projeto; não há redução de custos.
Quadro Quesito
Média Comentários/Justificativas
Resumo
A

Custos

2

3
Produtividade/ Construtibilidade
3
Canteiros: Segurança/
Organização/ Desperdício
2
D
Compatibilização com outros
sistemas/ Elementos
3
E
Qualidade final
3
F
Desempenho (Durabil./ Seg. Estr/
Fogo/ Estanq./ Conforto)
3
G
Facilidade e custos de
manutenção
Principais Vantagens:
•
GS1 afirma que as principais vantagens são a
B
C

Mais cara pelo acréscimo do
serviço de protensão.
Idem ao convencional.
Idem ao convencional.
Necessidade de projeto de
produção para evitar erros.
Idem ao convencional.
Idem ao convencional.
Idem ao convencional.

possibilidade de acrescer cargas,

antecipar a retirada de escoramentos e vencer os vãos.
Principais Desvantagens:
•
Este sistema é específico para uma situação de projeto, isto é vencer grandes vãos, não
se trata de um sistema opcional. Tanto que para a empresa não ocorreu redução de custos,
comparando-se com o convencional, e nem facilidades para serviços posteriores confirma
GS1;
•

O ER3, comenta também a importância da segurança estrutural diante de alguma

agressão involuntária às lajes protendidas, seja por usuários da edificação durante uma
reforma do apartamento, ou da fachada do prédio ou, o que é mais possível de ocorrer, ainda
na fase executiva da obra, romper um cabo de protensão;
•

Para S1 o sistema é muito caro, comparando com o tradicional, além de ser um serviço a

mais na fase da estrutura, que requer mais tempo e mais gasto nas concretagens das lajes.

COMENTÁRIOS GERAIS:
Para ER2 ocorreu redução de custo no global da obra, somando as soluções
de projeto para os grandes vãos, onde a superposição das cargas de utilização com
as cargas introduzidas pela protensão resultam em um aproveitamento mais
adequado e por isso mais econômico dos materiais estruturais..
Para THOMAZ (2003) as principais vantagens para a adoção deste sistema
são: as monocordoalhas engraxadas constituem sistema de protensão nãoaderente – o interior das bainhas não recebe injeção de cimento, eliminando-se

assim material (cimento) e uma etapa construtiva (injeção); as bainhas protegem a
cordoalha contra intempéries e a graxa contra a corrosão; a cordoalha pode ser
reprotendida após longos períodos, desde que sejam tomados alguns cuidados. E
maior facilidade de instalação e alocação dos cabos em relação a outro sistema de
armação.
Já para P1, “o sucesso do concreto protendido com cordoalhas engraxadas
depende do entrosamento e trabalho conjunto de todas as equipes que intervêm
para a elaboração do projeto global do empreendimento. Para a viabilidade desta
solução, contudo, é importante que a arquitetura facilite a disposição das
ancoragens, ocultando-as com materiais de revestimento ou até tirando partido
delas como elemento de acabamento. É necessário também que se encontrem
locais para disposição dos elementos verticais de rigidez, de forma a garantir a
estabilidade global da estrutura”.
GRAZIANO (2003) observa que o sistema tem suas vantagens. No caso dos
sistemas não aderente, há maior possibilidade de redução da taxa de armadura
passiva. “ isso se torna um dado relevante em estruturas de grandes dimensões,
que usariam uma carga muito maior de armadura passiva sem a protensão “. Dessa
maneira, as cordoalhas com bainhas têm mais espaço na construção de pontes e
viadutos, por exemplo. Por ser ainda incipiente no mercado brasileiro, as
cordoalhas engraxadas sofrem algum preconceito, como o de que não poderiam
ser aplicadas em vigas. “ É possível ter uma visão completa dos benefícios de um
sistema construtivo após dois ou três anos da obra entregue. Por isso, só hoje é
que se tem condições de avaliar o uso do concreto protendido com cordoalhas
engraxadas “.

3.1.4 Alvenaria modulada em blocos
Representatividade: 09 (nove) questionários respondidos
Resultado das Entrevistas: Elevado nível de racionalização e projeto voltado à
produção; vulnerável às interfaces com outros sistemas; mão de obra barata;
melhor sistema para a ligação com estruturas de concreto.
Quadro Quesito
Média Comentários/Justificativas
Resumo
A

Custos

5

B

Produtividade/ Construtibilidade

5

C

Canteiros: Segurança/
Organização/ Desperdício
Compatibilização com outros
sistemas/ Elementos

4

D

3

Mais em conta em relação ao
convencional.
Elevado nível de racionalização e
otimização dos recursos
Há redução no desperdício de
material e mão de obra.
Idem ao convencional.

E

Qualidade final

5

São peças mais regulares e
compatíveis entre si.
Bom desempenho mecânico e de
estanqueidade.
Idem ao convencional.

4
Desempenho (Durabil./ Seg. Estr/
Fogo/ Estanq./ Conforto)
3
G
Facilidade e custos de
manutenção
Principais Vantagens:
•
S5 diz que é a solução mais barata, comparando-se fechamentos de vãos, por uma
F

questão de mão-de-obra. E se me perguntarem qual a forma mais simples de construir, vou
responder que é a alvenaria modular;

•

S4 afirma que o desenvolvimento da alvenaria racionalizada para a produção de

vedações verticais seguiu as diretrizes de produção adotadas nos processos construtivos de
alvenaria estrutural, os quais possuem elevado nível de racionalização e projeto voltado à
produção.
Principais Desvantagens:
•
É vulnerável aos problemas de interface com outros sistemas. O construtor é obrigado a
fazer vãos inusitados ou, às vezes, tem de quebrar a alvenaria para que as coisas se
encaixem. Isso é retrabalho, é algo que joga contra a produtividade. Tem que avaliar as
interfaces com os outros sistemas observa ER3;
•

Para P3 ainda é um grande problema de patologia para as alvenarias ou até mesmo

para eventuais reparos, onde tem que “demolir” a parede para uma eventual reforma ou
manutenção de instalações embutidas, ocasionando transtornos para o usuário final;
•

E ER4 diz “que mesmo com o sistema paletizado e toda logística de canteiro, a alvenaria

gera muito entulho pela quebra dos blocos e as argamassas de assentamento e revestimento
durante a fase dos serviços de vedação”.

COMENTÁRIOS GERAIS:
CO5 e CO6 afirmam também que o sistema de alvenaria modulada não se
deva limitar somente ao projeto de posicionamento da primeira fiada ou elevações
das paredes contendo as amarrações e instalações, mas sim todo um processo que
engloba o planejamento de todas as atividades envolvidas, desde a aquisição em
pallets , logística de canteiro de obras, interface com outros serviços e
componentes (ligação pilar-alvenaria), escolha da argamassa de assentamento e
sua confecção, treinamento da mão-de-obra e procedimentos de controle e do
processo de execução e aceitação do serviço.
Segundo ER2, um item significativo para as alvenarias é de melhorar a
ligação entre a alvenaria e o pilar e equilibrar as deformações diferenciais entre os
sistemas impedindo o surgimento de fissuras nessas regiões de interface, utilizando
a argamassa de assentamento referenciada e bem aplicada nesta interligação.
Já ER1, diz que as alvenarias serão substituídas em breve para os sistemas
de montagem, como já estão acontecendo com as vedações internas em grande
utilização para gesso acartonado e futuramente para as vedações externas com o

uso de painéis de fechamento, viabilizando melhor seu custo a tendência das
construtoras será de utilizar tais sistemas.
BARROS (1996) afirma que há necessidade de desenvolver técnicas e
ferramentas de simulação de desempenho na fase de projeto, que possam ser
incorporadas ao processo de desenvolvimento do projeto; isto é, tem que se prever
as juntas de controle, as características e o posicionamento da amarração da
alvenaria com a estrutura, idem para as vergas e contravergas, preenchimento das
juntas entre componentes, etc. Enfim, pouco valerá um projeto de modulação de
alvenaria que não incorpore essas definições. A distribuição dos blocos em um
determinado vão, o próprio operário, com algum nível de treinamento, é capaz de
realizar, ainda que não exista um desenho.

3.1.5 Divisórias em gesso acartonado
Representatividade: 06 (seis) questionários respondidos
Resultado das Entrevistas: Construção seca; alivia sobrecarga nas fundações;
redução de prazo; postergação na contratação; custo reduzido; ganho em área útil;
facilidade em reparos ou manutenção.
Quadro Quesito
Média Comentários/Justificativas
Resumo
A

Custos

4

B

Produtividade/ Construtibilidade

5

C

Canteiros: Segurança/
Organização/ Desperdício
Compatibilização com outros
sistemas/ Elementos
Qualidade final

5

D
E

5
5

Ganhos no custo considerando
global.
Produtividade e facilidade de
montagem.
Muito mais organizado e limpo.
Totalmente compatibilizado com
outros sistemas.
Superfície perfeita sendo melhor
que alvenaria.
Devido aos problemas de
estanqueidade e durabilidade.
Muito mais prático e fácil em
eventuais reparos.

2
Desempenho (Durabil./ Seg. Estr/
Fogo/ Estanq./ Conforto)
5
G
Facilidade e custos de
manutenção
Principais Vantagens:
•
O gesso faz parte do sistema de construção seca, em que a idéia é não ter mais material
F

úmido e massas, que são os grandes geradores de entulho, afirma ER3;
•

ER3 afirma que a construtora, que trabalha, tem reduzido entre 4% e 5% o custo final de

suas obras, utilizando o sistema de gesso acartonado, pois interfere com outros fatores como
redução de prazo de realização, menor quantidade gerada de entulho e facilidade de reparos
ou manutenção.
GS1 confirma em manter este sistema na construtora pelas vantagens como: leveza, ganho
de área útil, estética, resistência mecânica, isolamento térmico e acústico, praticidade na
montagem para instalações elétricas e hidráulicas e facilidade de modulação e reformas para
o usuário final.

Principais Desvantagens:
•
De acordo com ER2, comparando parede de alvenaria com as divisórias de gesso
acartonado, a de alvenaria sai mais barata, contando apenas material e mão-de-obra;
•

Para P3 e CO6 as desvantagens são quanto ao desempenho das placas de gesso frente

à durabilidade e estanqueidade, principalmente junto aos tratamentos de impermeabilização.
Sendo um sistema novo, com pouco histórico em suas patologias e futura adequação com os
demais sistemas existentes.

COMENTÁRIOS GERAIS:
Para GS1, ganha-se na postergação da contratação, pois se tratando de
agilidade, após o término de estrutura, vem o fechamento em painéis de gesso
acartonado e posteriormente as instalações, possibilitando melhorar o fluxo de
caixa

do

empreendimento

e

não

ocorrendo

sobreposição

de

serviços,

conseqüentemente evitando-se problemas de interfaces entre os sistemas e melhor
controle para a equipe técnica, onde concentrará suas inspeções para poucos
serviços em um mesmo período.
Segundo MERLET (1995), “é importante que todos os envolvidos na
construção conheçam as particularidades do sistema e saibam utilizá-las; como
exemplo coordenar a etapa de instalações com a montagem de painéis para evitar
desmontagens posteriores, para corrigir falhas de eletricidade ou hidráulica”.
No âmbito da instável economia brasileira , CEOTTO (2002) afirma “.. os
empresários da construção civil devem fazer o possível para preservarem as
conquistas tecnológicas feitas até agora. Como é o caso das paredes em gesso
acartonado. Não podemos andar para trás. A tendência, toda vez que se avilta a
mão-de-obra, é os melhores profissionais pularem fora do mercado, sobrando os
menos qualificados, que não têm alternativa. Tanto os avanços profissionais quanto
as evoluções tecnológicas devem ser preservados. Mas nós sabemos que se a
economia não andar bem, a tendência é de involução.”
S6 afirma que o gesso acartonado é um subsistema típico de subempreitada,
por se tratar de uma nova tecnologia implantada no país em meados dos anos
noventa. “Não possuía tradição de produção do serviço em canteiros de obras, o
que determinou que a contratação prescindisse um suporte técnico bem mais
importante por parte dos fabricantes, com treinamento e formação de equipes, além
do manuseio especial com os materiais. Formando um conceito de montador e não
apenas um aplicador de forros de gesso”.

3.1.6 Painéis arquitetônicos / GFRC (Glass Fiber Reinforced Cement)
Representatividade: 04 (quatro) questionários respondidos
Resultado das Entrevistas: Visão sistêmica; melhor planejamento; rapidez na
montagem da fachada; redução de patologias e diminuição da necessidade de
manutenção. Para GFRC ocorre facilidade de transporte, manuseio e alívio em
sobrecarga da fundação; texturas e superfícies diversas.
Quadro Quesito
Média Comentários/Justificativas
Resumo
A

Custos

2

B

Produtividade/ Construtibilidade

4

C

Canteiros: Segurança/
Organização/ Desperdício
Compatibilização com outros
sistemas/ Elementos
Qualidade final

5

D
E

4
5

Muito caro e restrito a poucos
fornecedores.
Excelente produtividade e boa
construtibilidade
Canteiro limpo, sem desperdícios
em argamassas.
Exatidão nas medidas e precisão
nos encaixes.
Superfície e tonalidade
homogêneas (perfeita).
Bom conforto térmico, acústico e
de estanqueidade.
Apenas lavagem periódica para
manutenção.

4
Desempenho (Durabil./ Seg. Estr/
Fogo/ Estanq./ Conforto)
5
G
Facilidade e custos de
manutenção
Principais Vantagens:
•
S7 afirma que a rapidez na montagem, a regularidade geométrica, eliminação de
F

serviços pelo lado da fachada, a redução de patologias e a diminuição da necessidade de
manutenção impulsionam a adoção do sistema para todo o setor da construção civil.
•

P3 observa que os painéis em GFRC reduzem peso nas fundações e na estrutura, e

agilizam a execução da obra, além de incorporar diferentes recortes para a instalação dos
caixilhos e terraços, podendo apresentar formatos e tamanhos livremente definidos pelo
projeto de arquitetura. Como peças chanfradas, com alto e baixo relevos, utilizadas como
detalhes de acabamento em edifícios”.
•

Os painéis começam a ser fabricados durante os trabalhos de fundação e entregues em

compasso com a execução da superestrutura. O processo exige rigoroso cumprimento de
datas. E facilita as vendas, pois o empreendimento torna quase acabado através das
fachadas, como observa S7.
Principais Desvantagens:
•
a utilização da técnica é relativamente recente no Brasil, as patologias de mais tempo de
uso ainda não apareceram, sendo as fissuras e diferenças de tonalidade os principais
problemas verificados, observa ER4;
•

GS1 comenta que a pré-fabricação e padronização de componentes é vital para reduzir a

produção no canteiro, caso contrário, acaba-se transferindo para a produção (obra) a maior
parte das etapas do processo, inviabilizando o propósito de racionalizar o sistema de
fechamento. Segundo ele, é extremamente necessário explicitar isto em contrato, para evitar
transtornos futuros.

COMENTÁRIOS GERAIS:
GS1 afirma: “as obras em pré-fabricados de concreto alcançam mais
qualidade do que as que utilizam o sistema tradicional, melhorando o planejamento

da obra, estabelecendo custos e prazos exatos, principalmente nas construções
industriais ou com vários pavimentos. E, segundo cálculos de mercado, numa obra
de 20 pavimentos ganha-se cerca de 4 meses com a fachada pré-fabricada. Além
da redução de entulho, percebida visualmente e na quantidade de caçambas
coletadas da obra”.
CEOTTO (2002) também sintetiza as diferenças entre o sistema convencional
e o de painéis pré-fabricados: “ uma fachada convencional apresenta problemas de
fissuras, por causa das rápidas variações climáticas que causam contração à
superfície. Já a fachada pré-fabricada, sendo toda de painéis soltos, com
elastômeros entre os painéis, não fissura, não trinca e não gera tensões na
estrutura. Fachadas pintadas não duram mais que três ou quatro anos, começam a
descolar. Na fachada pré-fabricada não existe pintura – o pigmento da cor da areia,
da pedra, do cimento, é incorporado – e a fachada dura para sempre. Se a poluição
da cidade sujá-la, basta lavar com água sob alta pressão. E, a cada 20 anos, fazer
a manutenção no elastômero “.
ER4 diz que na fixação de painéis em GFRC são empregados parafusos,
buchas e elementos de ligação em aço inoxidável, dispensando-se a utilização de
solda ou chumbadores; dessa maneira ganha-se flexibilidade na instalação, pois
não depende da correta localização de chumbadores na estrutura do edifício
(diferente dos painéis pré-fabricados). Além disto, a aplicação para este sistema é
abrangente, porém o material requer controle laboratorial rígido e conhecimento
técnico para a produção, pois não se trata de uma fabricação fácil. A empresa
responsável necessita de espaço, equipamentos diferenciados e experiência
comprovada no mercado.
É o que afirma também um dos fornecedores S7 de tecnologia GFRC ( Glass
Fiber Reinforced Concrete ), apresentando suas maiores vantagens: painéis com
superfícies laminares que formam um sanduíche, incorporando um miolo de lã de
vidro, característica que otimiza o isolamento térmico e acústico. A superfície
interna pode ser entregue acabada ou pronta para pintura. Os painéis com
aberturas podem receber os caixilhos e os vidros ainda em fábrica, sendo
entregues em obra totalmente prontos. É um sistema revolucionário para o setor
que vem sendo aplicada desde o início do ano 2000 na produção de painéis
arquitetônicos e monoblocos para banheiros prontos aqui no Brasil. A leveza que o
pré-fabricado pode alcançar com o uso desse material composto deu ao GFRC um

diferencial: facilita o transporte e a montagem das peças e alivia as cargas
estruturais dos edifícios.
Já para o projetista de estruturas GRAZIANO (2000), o peso por área
(superior ao de sistemas de alvenarias) ainda impede a utilização mais intensa dos
painéis pré-moldados de concreto. Nesse sentido fica difícil falar em vantagens no
dimensionamento estrutural. Sabe-se que os painéis podem contribuir para o
contraventamento da estrutura, tornando o conjunto mais estável. Os painéis
podem, por exemplo, servir como elemento de suporte de lajes em perímetro de
prédios, onde o peso destes painéis deve ser considerado. Segundo este mesmo
projetista, “o peso dos painéis é agravado em estruturas que não utilizam vigas de
borda”. “Acredito que poderemos contar, muito em breve, com painéis reforçados
com fibra de vidro, já bastante disseminados nos mercados europeu e americano”.

3.1.7 Revestimentos com argamassas industrializadas
Representatividade: 08 (oito) questionários respondidos
Resultado das Entrevistas: Redução de custos; boa trabalhabilidade; garantia de
traço determinado; cuidados nas interfaces com os demais sistemas; ganho de
produtividade para silos e argamassas projetadas.
Quadro Quesito
Média Comentários/Justificativas
Resumo
A
B

Custos
Produtividade/ Construtibilidade

4
5

C

Canteiros: Segurança/
Organização/ Desperdício
Compatibilização com outros
sistemas/ Elementos
Qualidade final

5

D
E

5
5

Custo adequado.
Ganhos na produtividade
mecanizada (misturadores e silos).
Organização e velocidade no
transporte e manuseio.
Cuidados na interface com outros
sistemas.
Superfície lisa devido ao traço
uniformizado.
Garantia dada pelo fornecedor e
comprovada em obra.
Idem acima.

5
Desempenho (Durabil./ Seg. Estr/
Fogo/ Estanq./ Conforto)
5
G
Facilidade e custos de
manutenção
Principais Vantagens:
•
“As argamassas industrializadas são mais fáceis de trabalhar e têm um controle rigoroso,
F

portanto tem mais qualidade”, observa o subempreiteiro S4 e os engenheiros ER1, ER3 e
GS1;
•

CO5 e S4 confirmam que bombear argamassa a partir de silos libera elevadores para

transporte de outros materiais e agiliza o ritmo da obra. Com os dutos, o transporte do
material misturado entre os andares é evitado, eliminando-se também eventuais sujeiras do
transporte da argamassa até a periferia da edificação;

Principais Desvantagens:
•
CO6 diz que uma das tendências no mercado é não comprar mais cimento e sim
produtos cimentícios, que infelizmente é um dos setores mais atrasados atualmente. A
empresa construtora onde trabalha, assim como outras, compram argamassa industrializada
e estão comprando problemas, pois a indústria não conhece as necessidades das
construtoras e vende produtos para tentar atender qualquer uso, como estas argamassas
“multiuso”;
•

“No caso de usar argamassa projetada já ocorrem algumas desvantagens: exige domínio

da tecnologia, requer sincronia de etapas e só deve ser utilizado em superfícies regulares ou
com poucos vãos que poderão propiciar alta produtividade“, observa ER2;

COMENTÁRIOS GERAIS:
“A necessidade de reduzir os custos da construção de imóveis, eliminando os
fatores que provocam desperdício no canteiro de obras, fez aumentar em 8% a
procura pela argamassa industrializada, a partir de 2002. O produto, que começou
a ser fabricado no Brasil ainda na década de 90, permite eliminar em até 80% as
perdas provocadas pela argamassa misturada no canteiro, que chegam aos 50%,
segundo pesquisa da USP. A demanda tem sido tanta que só em 2003 foram
lançados mais de 30 diferentes tipo de argamassa industrializada“, afirma Elza
Nakakura, especialista em argamassa da ABCP - Associação Brasileira de Cimento
Portland. Diz também que “até pouco tempo atrás, só se usava o produto
convencional, feito na obra. Além de estarem avaliando novas argamassas como
reforçadas com fibras, adição de fibras de polipropileno para assentamento de
blocos cerâmicos e pisos autonivelantes, estão pesquisando outras adições como
resíduos cerâmicos, granito moído e agregado vegetal“.
Já ER4 argumenta que “quase sempre a patologia de um revestimento é uma
somatória de pequenos erros. E, para piorar esta situação, em alguns casos tem-se
como primeiro objetivo proporcionar uma redução de custo do revestimento. Com
isso, nem sempre o desempenho adequado é atingido. Um caso claro disso são as
argamassas únicas, lançadas no mercado como adequadas para revestimentos,
assentamento e contrapiso. Daí é muito difícil que um material seja adequado para
situações tão diferentes”.
CO5 observa “quando a fornecedora entrega o silo, este deve ser pesado na
obra para se certificar que o peso está correto, ou são feitas pesagens aleatórias
em balanças determinadas pela construtora, isto se deve por problemas já
ocorridos no fornecimento de argamassas por silos”. Pela mangueira, a argamassa
sobe até a cobertura ou andares intermediários, chegando aos misturadores.

Receberá água e descerá por gravidade por dutos até o balancim, no caso de
fachadas.
LEAL (2003), descreve a experiência que uma construtora fez para obter
respostas dos diversos problemas e tentar estabelecer padrões mínimos para os
procedimentos, do projeto à execução de revestimentos com argamassa em
fachadas. A construtora mapeou a situação atual de projetistas, consultores,
pesquisadores, construtores, fabricantes de argamassas e aplicadores. Entre os
itens apontados, incluem-se a falta de consenso sobre o que é um projeto de
revestimento por parte dos projetistas, a pouca preocupação de construtores com a
capacitação das equipes de obra, a falta de conhecimento dos fabricantes sobre o
comportamento dos revestimentos e práticas atrasadas, por vezes até erradas, de
fornecedores de serviço de aplicação. A pesquisa foi coordenada por um diretor de
obras, um gerente de obras e dois membros da ABCP. O grupo de estudos chegou
à conclusão, entre outros pontos, de como deveria ser apresentado e especificado
um projeto de revestimentos, quais parâmetros mínimos que as argamassas
deveriam atender, os procedimentos de ensaio, a importância e modo de limpeza
do substrato e da necessidade de evolução das normas técnicas.

3.1.8 Sistema PEX (Polietileno reticulado)
Representatividade: 05 (cinco) questionários respondidos
Resultado das Entrevistas: Evita-se quebras de revestimentos; facilidade para
manutenção ou reparos; postergação de contratação; flexibilidade ao projeto;
rapidez no prazo de execução e ganhos de produtividade.
Quadro Quesito
Média Comentários/Justificativas
Resumo
A
B

Custos
Produtividade/ Construtibilidade

2
5

C

Canteiros: Segurança/
Organização/ Desperdício
Compatibilização com outros
sistemas/ Elementos
Qualidade final

5

D
E
F
G

Desempenho (Durabil./ Seg. Estr/
Fogo/ Estanq./ Conforto)
Facilidade e custos de
manutenção

5
5
4
5

Material muito caro.
Ótima produtividade e boa
construtibilidade.
Canteiro limpo, organizado e sem
desperdício.
Integrado aos “shafts”, caixas de
inspeção, tubos-guia.
Alimentação ponto a ponto,
completo com “manifolds”.
Vibração ocasionando ruídos
(desempenho acústico).
Desconectar e substituir a
mangueira com vazamentos.

Principais Vantagens:
•
Semelhante a uma instalação elétrica. Se algum ponto de utilização apresentar
problemas, basta retirar o ramal correspondente, efetuar os reparos e passá-lo novamente,
facilitando a identificação de falhas, evitando quebras de revestimentos e paredes e
agilizando a manutenção”, afirma um dos fornecedores S8;
•

ER1 também confirma que o sistema PEX permite grande facilidade para manutenção ou

reparo, não necessitando quebrar azulejos ou substituir tubos caso ocorra algum vazamento.
“Basta apenas desconectar a peça do vazamento no quadro de distribuição, acoplar a ela
uma peça metálica com duas roscas cônicas, que funcionam como anzóis, e extrair o tubo
antigo, de forma análoga aos reparos em fios elétricos;
•

Segundo GS1, tendo uma equipe de instaladores bem treinada e “familiarizada” com o

sistema, alcança ganhos de produtividade em torno de 50%, favorecendo assim a
simplicidade de instalação do PEX, além de ser um sistema “casado” com a execução de
fechamentos em painéis de gesso acartonado.
Principais Desvantagens:
•
Conforme observado por P2, continua limitado a utilização do PEX, devido falta de
adequação do produto às normas brasileiras, dificultando o uso em prumadas e até mesmo
na instalação de gás;
•

S8 observa que o sistema flexível requer a utilização de uma quantidade maior de tubos,

se comparado ao PVC, material mais empregado no Brasil nas instalações de água fria. Isso
interfere diretamente no custo final da solução, que se vale integralmente de componentes
importados de países como Espanha, Itália e Israel. Se analisado exclusivamente o preço do
produto, o PEX chega a custar até 30% a mais do que o PVC.“ Continuando, ele mesmo faz
um comparativo: “A diferença diminui bastante, entretanto, se o polietileno reticulado for
comparado ao cobre”.

COMENTÁRIOS GERAIS:
ER1 confirma que ainda ocorrem problemas para incorporar estas tecnologias
modernas, como PEX, pois até mesmo o instalador continua orçando a obra como
há trinta anos e os operários desconhecem o novo sistema, daí a necessidade de
formar fornecedores internos, onde a proposta é fazer com que as subempreiteiras
sejam lançadas no mercado depois de atingirem certo grau de maturidade em
termos tecnológicos ou até mesmo administrativos. As construtoras terão este
compromisso pois dependem da mão-de-obra qualificada, porém na luta pelo custo,
somos obrigados a repassar este treinamento nos preços dos serviços adequando
ao custo da obra”.
Já CO5 critica os projetos: “é muito comum a gente ter erro em projeto,
principalmente em sistemas prediais. Acredito que a nossa maneira antiga de
construir fez com que o projetista ficasse muito acomodado. O projeto, antigamente,
era encarado como simples referência. O resto, resolvia-se na obra. Na construção

industrializada não pode ser assim. O projeto tem que ser perfeito. Tem que ser
dimensional. Antigamente, um projeto de hidráulica era todo esquemático. Elétrica,
idem. Hoje, não. Temos que ter posições de pontos muito bem definidas, locações
perfeitas, porque, se não, não fazemos industrialização. O projetista não estava
acostumado com isso. Além do que, a maioria dos projetistas se formaram e foram
para projeto, sem passar pela obra, prejudicando-se por esta falta de vivência nas
obras”.
S8 afirma, quanto à evolução deste sistema: “O PEX passou a ser utilizado
como condutor de água quente e fria há menos de dez anos aqui no Brasil, e para
viabilizar os custos e difundir-se cada vez mais no mercado da construção civil,
tem-se que a solução tende a passar pela nacionalização da produção de tubos de
polietileno reticulado; esse é um estágio inevitável e que deverá ocorrer em menos
de dois anos”.
Já para o professor da EPUSP, GONÇALVES (2003), o sistema está sendo
adaptado ao orçamento das obras. Uma das soluções encontradas foi a
implementação parcial do sistema, mesclando o polietileno reticulado com materiais
rígidos, como o PVC e o cobre. “A forma de instalação preferencial é a com
manifold (barrilete). Porém, para quem não tem condições de investir mais, uma
alternativa é agregar um pouco de flexibilidade ao projeto, misturando o PEX com
sistemas rígidos, como o PVC, porém não inserindo um número muito grande de
conexões; senão o PEX perde uma de suas principais características, que é
justamente a de reduzir emendas”.

4

CONCLUSÕES
O grande desafio para as empresas é tornar a nova tecnologia uma

verdadeira inovação tecnológica para a empresa, isto é, efetivamente implantá-la
através dos sistemas construtivos, quer sejam bons ou ruins em função das
estratégias de custo ou diferenciação mercadológica, na cadeia produtiva do setor.
De modo a contribuir para a transformação de todas as relações de produção,
alcançando-se, com isso, um patamar mais elevado na busca da qualidade,
velocidade, flexibilidade e confiabilidade dos sistemas construtivos escolhidos
contribuindo para a maior competitividade no mercado da construção civil.
Portanto esta pesquisa pode subdividir-se em três partes importantes:
específica (desempenho das novas tecnologias pelos profissionais entrevistados);
metodologia da pesquisa (análises e considerações adotadas) e gerais (aspectos
relevantes na adoção de inovações tecnológicas).

4.1

CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE O DESEMPENHO DOS
SISTEMAS

PESQUISADOS

ATRAVÉS

DOS

PROFISSIONAIS

ENTREVISTADOS
Apesar de ocorrer nas entrevistas a maior parte de argumentações em um
estilo mais informal e às vezes vago, narrativo e com exemplos e descrições
fornecidos pelos entrevistados; a avaliação final quanto ao trabalho de campo
identifica os vários problemas existentes, os erros de comunicação entre os
agentes da cadeia produtiva, os entraves detectados nas diferentes experiências
individuais, as divergências e conflitos entre projetistas e construtores, e estes com
seus fornecedores.
As formas de ação em implantar novas tecnologias, algumas empresas de
maneira lenta e gradual porém parcialmente objetivada com sua missão e outras
radicais porém eficazes em seus novos procedimentos.
Os entrevistados têm muitas idéias em comum, visando vantagens e
desvantagens dos sistemas, mas constantes dúvidas quanto à expectativa de
desempenho de alguns sistemas construtivos inovadores, até mesmo por
desconhecimento de alguns dos entrevistados, como apresenta notas inferiores
(nota 2 – pior) para os sistemas de divisórias em gesso acartonado e lajes
niveladas ou lajes “zero” nos resultados das entrevistas.

A correta interligação entre os muitos especialistas envolvidos atualmente na
produção habitacional depende de metodologias de coordenação e gerenciamento
de projeto com todas as interfaces existentes, identificados inclusive pelos
entrevistados quanto ao quesito de compatibilização com outros sistemas ou
projetos. Exemplo disto, são as notas inferiores dadas aos sistemas de alvenarias
moduladas em blocos e lajes nervuradas com cambotas plásticas pois são
vulneráveis aos problemas de interface com outros sistemas construtivos,
principalmente com instalações hidráulicas e elétricas.
O aumento de complexidade dos projetos pelas características tecnológicas,
de custos e prazos, exige que o desenvolvimento do projeto seja baseado em
verdadeiros sistemas de gestão e gerenciamento.
A idéia básica é a possibilidade da racionalização da produção, uma vez que
os subsistemas são compostos de elementos fabricados em série. Fazem parte
desta gama de "industrializados em série" alguns dos sistemas apresentados nesta
pesquisa como: paredes - gesso acartonado com miolo de lã de vidro; acabamento
externo – painéis arquitetônicos em pré-fabricados ou GFRC; sistema PEX
(polietileno reticulado) - instalação dos ramais nas paredes de gesso acartonado.
Tais sistemas concorrem para a “industrialização da construção”, introduzindo
ainda conceitos de produção próprios da indústria seriada, como a gestão de
suprimentos, coordenação dimensional, concepção para montagem e outros que,
em última análise, visam elevar a produtividade e diminuir os tempos do processo,
permitindo melhor integração entre os agentes intervenientes, uma vez que as
maiores notas (notas 4 melhor e 5 muito melhor), atribuídas pelos entrevistados na
pesquisa, provenientes dos quesitos de produtividade e construtibilidade foram para
estes sistemas.
Porém, junto com lajes protendidas com monocordoalhas engraxadas, esses
sistemas também obtiveram notas inferiores quanto ao quesito custos, seja pelo
valor próprio do material, acréscimos de serviços ou restrito aos poucos
fornecedores no mercado da construção.
Daí algumas das dificuldades que perduram na adoção de inovações
tecnológicas são:
•

receio do comportamento ou durabilidade do sistema inovador, o que indica

que faltam demonstrações ou estudos sobre durabilidade, vida útil, conforto
térmico, acústico e etc;

•

algumas construtoras acham “caro” por ouvir dizer, não realizando estudos de

viabilidade, benchmarking, pesquisas e avaliações de mercado, etc;
•

alguns projetistas informaram que não especificam tal ou qual inovação porque

o incorporador ou principal cliente do empreendimento não solicita, sendo que eles,
agente fundamental e importante da cadeia produtiva do setor, que caberia
fomentar o desenvolvimento tecnológico nas inovações destes sistemas.
Tanto que uma das conclusões principais que se pôde chegar, a partir da
análise dessas entrevistas, foi que as empresas que seguiram o caminho das
“inovações radicais”, por terem rompido fortemente com os métodos construtivos
tradicionais, conduzindo “passo a passo” a implantação das inovações, obtiveram
resultados positivos que aos poucos vão se consolidando nas empresas.
Por outro lado, aquelas empresas que se propuseram a implantar ações
localizadas, objetivando somente a racionalização construtiva, perderam grande
parte do esforço empreendido, sobretudo porque não conseguiram alterar a forma
tradicional de organização e gestão do processo de produção.

4.2

CONSIDERAÇÕES SOBRE A METODOLOGIA ADOTADA PARA A
PESQUISA
Há grande escassez de estudos que possam efetivamente medir a

competitividade do setor por critérios como produtividade, custos, absorção de
tecnologia de produtos e processos ou outros. Daí a pesquisa partir de
comparativos entre o sistema tradicional e o inovador, porém a modernização do
setor é ainda pouco analisada, pois o desenvolvimento tecnológico do setor é por
excelência voltado à passagem de um processo produtivo artesanal para um
processo industrializado em toda a cadeia.
Nesta comparação, através da análise de entrevistas com profissionais, foram
identificados vários problemas associados, tais como: as incertezas de resultados
obtidos, revisão dos procedimentos dos serviços e falhas na análise das não
conformidades (pontos negativos do sistema construtivo adotado), falta de
identificação e pesquisa no projeto executivo e o mau tratamento e contratação dos
fornecedores (subempreiteiros) nas obras avaliadas.
Observando também as limitações da pesquisa cujas respostas dos
entrevistados são vagas e subjetivas quanto às informações solicitadas em relação
aos custos, percentuais de ganho ou redução de entulho e indicadores de

produtividade e qualidade ou avaliação de desempenho; dificultando a avaliação
das respostas e similiraridade nos resultados.
Assim como ocorreram poucas análises e comentários para os sistemas
construtivos como: painéis arquitetônicos, GFRC, sistema PEX e lajes protendidas
com cordoalhas engraxadas, devido a pouca utilização pela maioria dos
construtores entrevistados, os quais em comum opinam que estes sistemas são
inovadores, porém ainda muito caros em relação ao tradicional.
Ao contrário de sistemas mais usuais e difundidos como o das alvenarias
moduladas em blocos, lajes nervuradas com cambotas plásticas, utilização de
argamassas industrializadas e lajes niveladas ou lajes “zero”, que obtiveram maior
representatividade com maior número de questionários respondidos.
Além da heterogeneidade das empresas do setor, algumas atuando em todos
os segmentos e outras específicas para empreendimentos de alto padrão, obtendo
disparidades entre as empresas ou empreendimentos específicos já construídos e
até entre profissionais da mesma empresa, ainda que todas atuantes na cidade de
São Paulo.
Diante destas limitações na análise das entrevistas é que se optou por
pontuação para qualificar com notas alguns quesitos dos sistemas construtivos
abordados na pesquisa para melhor análise do ponto de vista dos profissionais
selecionados.
A seleção da maioria dos entrevistados nas construtoras por engenheiros
residentes com experiência em obras é evidenciada pelo motivo deste profissional
ser o principal agente das mudanças tecnológicas dentro do canteiro e deve ter
conhecimentos sólidos com os processos construtivos racionalizados e as
inovações tecnológicas que estão sendo implementadas no setor, facilitando assim
a interação entre os subsistemas e evitando problemas crônicos das interfaces
entre os mesmos.
É importante salientar que esta metodologia pode ser utilizada para outros
sistemas inovadores em implementação, pois serve como uma “foto” instantânea do
mercado no setor da construção civil brasileira, e que provavelmente apontará
outras vantagens e desvantagens para estes novos sistemas ou até mesmo para os
sistemas já abordados nesta pesquisa em outros momentos, através de uma
reavaliação futura.
Originando ponto de partida para várias ações, assim como coletando
respostas, que servirão para fomentar discussões entre agentes da cadeia

produtiva e inclusive empresas que pretendam implantar em suas obras tais
sistemas inovadores.

4.3

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A ADOÇÃO DE INOVAÇÕES
TECNOLÓGICAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL DO BRASIL
Sendo de comum acordo entre os entrevistados a idéia de que a construção é

resultado do trabalho conjunto de entidades financeiras, contratantes, projetistas,
fabricantes e construtores. E que independente de vantagens competitivas, a
integração e cooperação entre os vários agentes da cadeia produtiva são
fundamentais para um movimento de melhoria do desempenho dos produtos finais
entregue aos clientes e à sociedade; identificado também como um dos itens da
hipótese desta pesquisa.
Também é defendido este argumento por TÁLAMO (2002) “o risco está
irremediavelmente associado ao processo de inovação tecnológica. Para reduzir os
riscos, a empresa deve buscar formas de obtenção e fontes geradoras de inovação
tecnológica confiáveis e de baixo risco. E, para a empresa administrar estas novas
tecnologias, é necessário implantar parcerias de mercado, sob a forma de alianças
ou fusões, independente de segmentos ou portes da empresa no setor”.
A competitividade na construção habitacional pode, portanto, ser entendida
como a capacidade deste setor em atrair investimentos a partir de uma posição
sustentável entre os diversos setores econômicos, segundo os critérios que
definem estratégias que levem a esta posição, tais como a qualidade dos produtos
ofertados, a produtividade e o custo real destes produtos para a sociedade como
um todo.
E este ponto de vista também é acordado com SOUZA (1997) que diz que “a
competitividade nas empresas de construção será medida em função de seu
desempenho nos mercados em que atuam quanto à preferência dos consumidores
pelos seus produtos, pela relação custo / qualidade de seus produtos, pela sua
capacidade de manter ao longo do tempo um desempenho financeiro estável, e
outras medidas”.
“As empresas atuantes na construção habitacional, de um modo geral, lidam
diretamente com a busca do equilíbrio entre as características do produto
desejadas pelo usuário, inclusive do ponto de vista de sua capacidade de pagar, e
as características requeridas do processo de produção para se atingir este
equilíbrio, mesmo ocorrendo diversas opiniões, quer divergentes ou não em todo

este processo de produção de um edifício”, observado por um dos profissionais
entrevistado.
Na

implantação

de

novas

tecnologias,

algumas

ações

podem

ser

estrategicamente conduzidas no setor da construção civil:
•

elaboração de especificações de desempenho para os componentes e sistemas

construtivos, e sua caracterização em laboratório;
•

adoção de diretrizes e critérios de desempenho para a elaboração de projetos

arquitetônicos, estruturais e de instalações;
•

capacitação de projetistas, construtores, fabricantes, subempreiteiros e

profissionais, sobre os conceitos de desempenho e suas práticas na construção;
•

elaboração de normas técnicas, legislação e códigos de obras voltados à

construção, com base no conceito de desempenho.
Daí tem-se que o maior desafio de todas estas ações é o da gestão da cadeia
para a convergência em torno de um resultado integrado e efetivo, incorporado ao
processo de produção, uma vez observada a variedade de dados coletados
(opiniões de profissionais do setor) por meio de variadas fontes de informações,
tratando-se de sistemas construtivos de estrutura até os de acabamentos e
instalações.
Para tanto será necessário unir e gerir os agentes dos vários processos da
produção (projeto, fabricação, execução etc), os quais geram não só o produto em
si, mas um forte conhecimento sobre as necessidades reais destes processos a fim
de atender as inovações tecnológicas.
Sendo que um dos objetivos da pesquisa alcançado é o de incorporar ao
contínuo processo de aperfeiçoamento a vivência de experiências nos canteiros de
obra e os agentes que geram conhecimento científico e tecnológico – universidades
e centros de pesquisa, profissionais de consultoria e assessoria, entidades
técnicas, observando os pontos de vistas dos profissionais envolvidos.
Conforme afirma FREIRE (2003), recentemente o Ministério do Orçamento e
Gestão (MOG), juntamente com a Caixa Econômica Federal (CEF) e o extinto
Instituto Brasileiro de Tecnologia e Qualidade da Construção (ITQC), elaboraram
um Manual de Avaliação Tecnológica, no qual estabelecem critérios para avaliação
de propostas de inovações tecnológicas para fins de emissão da Aceitação Técnica
no âmbito do FDS (Fundo de Desenvolvimento Social).
Este mesmo autor diz que o ITQC, em convênio com a Secretaria de Política
Urbana do MOG, elaborou toda uma documentação, apresentada de forma

simplificada e baseada na metodologia disponível de avaliação de desempenho das
edificações, com o objetivo de atender a diretrizes específicas do Programa de
Apoio à Utilização de Material e/ou Sistema de Construção Alternativo.
Outro exemplo importante, é que existe desde 1995, o PITE – Programa
Parceria para Inovação Tecnológica, que permite à fundação FAPESP (Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) financiar, em parceria com
empresas, projetos de pesquisa destinados à inovação de produtos, processos ou
serviços com grande potencial de retorno econômico ou social possibilitando a
implantação destas novas tecnologias com a finalidade de tornar as empresas
competitivas.
No entanto, de maneira geral presume-se que a maioria das construtoras,
incluindo

as

entrevistadas,

desconheçam

essas

fundações,

institutos

e

organizações de apoio à inovação tecnológica, ou talvez não disponham de capital
para investir, uma vez que lutam pela sobrevivência de suas empresas com
pequenas margens de lucro, carga tributária elevada e alguns custos diretos que
infelizmente continuam inflacionados.
Com relação aos produtos ou sistemas que aguardam a inclusão em normas
específicas, tem-se como sugestão a Referência Técnica IPT (RT/IPT), cujo
certificado é voltado para produtos e sistemas não normalizados de forma
prescritiva, que passam por avaliação de desempenho nos laboratórios do instituto
para comprovação da qualidade, de forma a garantir subsídios aos agentes do
setor através da consulta a este documento instrucional técnico, que não deixa de
ser um facilitador graduado, com ilustrações e detalhes de interfaces entre
subsistemas.
Assim, este instrumento pode se tornar mais uma opção da construção
brasileira, fomentando a diversificação na fabricação de materiais e componentes e
a qualificação da mão-de-obra, com um caráter de racionalização de processos e
desenvolvimento da industrialização no setor como diferenciação mercadológica ou
simplesmente seja pelo fator custo em função da estratégia de cada empresa.
A consolidação de todo este processo também necessita de outros estudos e
pesquisas que possam identificar estratégias de integração e cooperação entre os
agentes da cadeia produtiva, visando maior sinergia entre as ações dos vários
agentes, gerando resultados mais eficazes em termos de qualidade, produtividade
e custos, tanto para as empresas do setor quanto para os clientes e a sociedade de
forma geral.
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ANEXOS

É apresentado a seguir o roteiro do questionário para as entrevistas com as
construtoras, cujas respostas são de um representante da construtora C1.

E, na seqüência têm-se os procedimentos operacionais (formulários de
inspeção

de

serviços),

conforme

comentado

item

2.2.2.

do

capítulo

2

Fundamentação Teórica: “Controle da execução de serviços”.
Como exemplo de alguns serviços referentes aos sistemas construtivos
expostos anteriormente, têm-se:

Procedimentos Operacionais (Formulários de Inspeção):
•

PO EST 07 Estrutura em concreto armado com laje nervurada;

•

PO EST 09 Acabamento em laje zero;

•

PO REV 02 Massa única feltrada;

•

PO REV 17 Reboco interno;

•

PO REV 25 Massa única e emboço externo;

•

PO VED 01 Marcação e eixos e níveis;

•

PO VED 02 Marcação de alvenaria de blocos cerâmicos e concreto;

•

PO VED 03 Elevação de alvenaria de blocos cerâmicos;

•

PO VED 05 Fixação de alvenaria;

•

PO VED 06 Vedação em placas de gesso acartonado.

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS COM CONSTRUTORAS E
INCORPORADORAS

Empresa: Construtora C1

Entrevistado: GS1 – Gerente de Suprimentos da Construtora C1

Formação: Engenharia Civil

Cargo ou função: Gerente de Suprimentos

Tempo que atua com construção: 18 anos

Data da entrevista: 13 / 02 / 2004

Duração da entrevista: 2,5 horas

LAJES NERVURADAS COM CAMBOTAS PLÁSTICAS
1.

Comparativamente ao sistema tradicional (caixão perdido em EPS ou
madeira, por exemplo), para o qual admite-se hipoteticamente a nota 3,
favor atribuir para o processo em análise nota 1 (muito pior), 2 (pior), 3
(praticamente igual), 4 (melhor) ou 5 (muito melhor), considerando os
quesitos abaixo. No caso de dúvida ou indisponibilidade de informações
ou juízo, favor assinalar “NS”; assinalar “NA” para quesito não aplicável.
No caso de nota diferente de 3, favor justificar ou comentar.
Quesito

Nota

Justificativa / comentário

Preço

4

A Laje Nervurada tem uma sistemática mais
ágil que uma maciça e também ocorre uma
redução da taxa de aço por metro cúbico e de
espessura média da estrutura. Agora
comparando com EPS, tem-se melhor
reaproveitamento na fase de fôrmas através das
cubetas ( fôrmas plásticas).

Produtividade / velocidade de execução

5

Facilidade para execução e de grande utilidade,
também comparando com a laje convencional
maciça. E, comparando com EPS, tem-se uma
maior produtividade no manuseio e disposição
das cubetas.

Construtibilidade / facilidade de execução

5

Idem acima.

Facilidade de adaptação / treinamento da
mão-de-obra

4

Sim, ocorreu uma boa adaptação e facilidade
para o treinamento, com eventuais problemas,
porém de fácil solução.

Segurança no trabalho

4

Cuidado na desforma, com as cubetas nas lajes
de periferia, destinando para esta fase no
mínimo duas pessoas (carpinteiros).

Redução de desperdícios / entulho

3

Redução muito pequena, praticamente
semelhante ao sistema tradicional (caixão
perdido de madeira), porém com
reaproveitamento melhor das cubetas.

Organização do canteiro / limpeza da obra

4

Um pouco melhor, pois estocam as cubetas e
tratando-se de limpa-las para aproveitamento
nas demais lajes.

Compatibilização com instalações / outros
elementos / outros sistemas

2

O sistema tem que estar adequado com outros
elementos, tem que ter projeto e
compatibilização com os demais, senão estará
fadado a ter gravíssimos problemas.

Facilidade de introdução de furos, contraflechas e outras disposições construtivas

4

Posicionamento das cubetas, furação hidráulica,
posicionamento nas capas (5cm) jamais nas
nervuras.

Qualidade final do serviço e da construção

4

Muito bom, perfeito, pois apenas pintamos
sobre o que foi desformado. Em apenas uma
obra lixou-se, porém é caríssimo.

Durabilidade

4

Cuidado com os capitéis, furação e conferência
com o projeto de armação e o aço cortado e
dobrado contornam-se as furações com isopor
(com 4 cm a menor que a espessura da laje).

Segurança estrutural / segurança ao fogo

5

Tem-se uma rigidez muito grande, não
ocorrerão problemas das obras devido a
contraflecha.

Estanqueidade / comportamento sob ação da
umidade

2

Para as regiões de subsolo, pois ocorrem
lavagens e a água percola com facilidade.

Conforto térmico e/ou conforto acústico

3

A empresa não tem a informação pós-obra, isto
é, não ocorre uma avaliação com o usuário
final.

Facilidade / custos de manutenção

2

Ocorrerá um custo maior para a pintura, pois a
área do entorno das cubetas é maior do que
para a laje maciça.

2.

Empregadas apenas em subsolos (nervuras aparentes) ou também nos
pavimentos-tipo? Por que a adoção deste processo construtivo e quando
foi implantado na empresa? Empregadas em subsolos e nos pavimentos
tipos, a adoção foi ocasionada pela redução de custos na fase de
estrutura para as obras, acredito que se iniciou a utilização em meados de
1996.

3.

Se há redução de custo, qual o percentual aproximado que a empresa
economizou, contando inclusive locação ou aquisição das cubetas
plásticas? Foram considerados outros serviços posteriores no acréscimo
de custo como a utilização de forros em todo pavimento? Qual o índice
médio de reaproveitamento das cubetas? Na média não temos um valor
preciso, mas pode se dizer que a taxa de aço diminui em
aproximadamente 20%. O consumo de concreto também reduziu por volta
de 10%. Estes percentuais são dos comparativos com lajes
convencionais maciças. Tudo isto vai compactuar com a redução também

da contratação da mão de obra, e facilidade para trabalhar com ciclos de
uma semana para concretagem, são cinco dias trabalhados e um dia
(geralmente sábado) para eventuais serviços mantendo-se o ciclo. Ocorre
o acréscimo de custo para maiores áreas de forro, porém têm que fazer
contas, estando dentro do estudo de viabilidade do empreendimento. O
índice médio de reaproveitamento das cubetas é de mais ou menos 60
vezes, admitindo-se a utilização para três obras com a média de 20
pavimentos e periferias. Porém não dá um reaproveitamento de 100% pois
durante a execução ocorrem perdas e peças danificadas.
4.

Para a aplicação deste sistema, ocorreram facilidades em encontrar
fornecedores das cubetas e escoramento metálico e empreiteiros que já
utilizavam este sistema no mercado? Sim, é de fácil acesso a aquisição
das cubetas, porém o incoveniente é existir apenas dois fabricantes:
Astra e Ulma, isto é ruim para o sistema, “ficar na mão de uma só
empresa”. É uma diversão para eles, e o próprio projeto já é concebido
para a escolha de um ou outro tipo, a escolha já é antecipada, inclusive fiz
um estudo para comprar e locar uma determinada quantidade de peças
para avaliação de custos. Porém para a Ulma somente ocorrem locações.

5.

Qual a vantagem entre o sistema “ULMA” (cubetas apoiando diretamente
nas transversinas do escoramento) e sistemas onde as cubetas se
apoiam sobre o compensado e este sobre o escoramento metálico? E dos
dois, qual o melhor sistema para execução do escoramento residual e
posterior retirada das escoras? Bom, quando era engenheiro residente,
só utilizei as cubetas da Astra, conheço muito pouco a Ulma, acredito que
a maior vantagem para esta última é ser adequada para maiores vãos uma
vez que a altura da peça também é maior que a do concorrente, e pelo
sistema não necessitar de assoalho em madeira, sendo um fator
importante. Quanto ao escoramento, utilizamos um critério de deixar
100% / 100% / 50% e 50% (28dias), sendo que utilizamos meia cubeta em
maciço para a faixa de escoramento permanente, daí evita o manuseio
para as demais faixas de reescoramento, diminuindo a possibilidade de
recalques e deformações. Também é interessante trabalhar com sistema
de “cabeça descendente”, acredito que somente a Meva tenha.

6.

Caso as lajes nervuradas de periferia (térreo e subsolos) sejam
concretadas em fases, qual o critério de locação das juntas de
concretagem? Têm ocorrido mais fissuras do que em lajes maciças?
Definição pelo projetista para não ocorrer a incidência de grandes vãos,
posicionar de forma coerente, evitando áreas como floreiras ou espelhos
d’água. Definindo-se trechos, conforme a necessidade para o canteiro de
obra, porém com a orientação do projetista.

7.

Comparativamente com as lajes maciças, quais as vantagens e
desvantagens para a introdução de tubulações, eletrodutos, caixas de
passagem e outros? Obteve-se economia na contratação destes serviços
em função da escolha deste processo construtivo? Sim. Ocorreu redução
na contratação da mão de obra. Vou ter dar uma resposta um pouco vaga:
Todas as melhorias que nós buscamos para as obras são em
possibilidade a execução de serviços e minimizar o tempo de operários
nos canteiros. Por exemplo, eu contrato instalações quando termino
estruturas. É ruim quando ocorre a necessidade de ter mais de uma

equipe para a execução de apenas um serviço, no caso de uma
concretagem de uma laje. Conseqüentemente tem-se uma postergação no
desembolso, na contratação e uma facilidade na manutenção, onde as
instalações estão entre a laje e o forro, porém não sabemos quanto
ocorreu de produtividade para os instaladores, já que são muitas as
variáveis a ser avaliadas. Diminui o tempo de risco do seu contratado,
chegamos a diminuir a permanência do instalador de quatro a cinco
meses em relação ao sistema convencional.
8.

O uso deste sistema é inovador e racionaliza a fase de estrutura de um
edifício? Quais são os principais pontos positivos que a empresa vê para
a continuidade da utilização deste processo? Sim, racionaliza. Os pontos
positivos são conforme expostos nas questões anteriores, tanto que a
empresa continua a utilizar esse tipo de sistema para todas as suas obras
em andamento.

9.

Quais os principais pontos negativos? O que se pode corrigir ou melhorar
neste processo? Para minimizar os pontos negativos, deveriam ter mais
fornecedores de cubetas, mais empresas de cimbramento metálico para
esse tipo de sistema, trazendo novas idéias ou adequações desses
sistemas no exterior para o Brasil, onde teríamos maiores chances para
as soluções técnicas na estrutura.

LAJES NIVELADAS OU LAJES “ZERO”
1. Comparativamente ao sistema tradicional (laje + contrapiso), para o qual
admite-se hipoteticamente a nota 3, favor atribuir para o processo em
análise nota 1 (muito pior), 2 (pior), 3 (praticamente igual), 4 (melhor) ou 5
(muito melhor), considerando os quesitos abaixo. No caso de dúvida ou
indisponibilidade de informações ou juízo, favor assinalar “NS”; assinalar
“NA” para quesito não aplicável. No caso de nota diferente de 3, favor
justificar ou comentar.
Quesito

Nota

Justificativa / comentário

Preço

5

Porque a Laje Nivelada fez com que eliminasse
um estágio, que é o da execução de contrapiso.

Produtividade / velocidade de execução

5

Facilidade para execução e ganho em tempo para
as próximas etapas.

Construtibilidade / facilidade de execução

4

Dificuldade de acabamento nas bordas das lajes,
pois a acabadora não tem acesso. Como também
locais com grande índice de armação (capitéis).

Facilidade de adaptação / treinamento da
mão-de-obra

5

Já é um sistema de mais de 10 anos, portanto já
existem empresas e oficiais com boa prática nas
obras.

Segurança no trabalho

3

Idem ao sistema convencional.

Redução de desperdícios / entulho

5

Não há o contrapiso evitando o uso e circulação
de argamassas.

Organização do canteiro / limpeza da obra

5

Idem ao item acima, e pelo piso já estar acabado e
não impregnar sujeira no piso.

Compatibilização com instalações / outros
elementos / outros sistemas

4

Imprevistos quando há necessidade de executar
rebaixos nas áreas frias para impermeabilização e
minimizar a diferença dos níveis entre ambientes.

Facilidade de introdução de furos, contraflechas e outras disposições construtivas

3

Qualidade final do serviço e da construção

4

Idem ao sistema convencional.

Muito bom exceto quando ocorre que reparar em
alguns ambientes o desnível que ainda permanece
após concretagem.

Durabilidade

2

Devido a não proteção deste piso diante de todos
os outros serviços seqüenciais, pode ocorrer
necessidade de reparos na entrega final.

Segurança estrutural / segurança ao fogo

3

Idem ao sistema convencional.

Estanqueidade / comportamento sob ação
da umidade

2

Não havendo mais “massa” do contrapiso, apenas
a estrutura, uma eventual fissura pode transtornar
mais rápido do que no convencional.

Conforto térmico e/ou conforto acústico

2

Idem ao item acima, levando em consideração
apenas a espessura da laje.

Facilidade / custos de manutenção

3

Idem ao sistema convencional.

2. Por que a adoção deste processo construtivo e não o sistema tradicional
laje + contrapiso e quando foi implantado na empresa? Porque
viabilizamos a princípio o uso deste sistema em subsolos e
posteriormente para o pavimento tipo, teve boa aceitação com nossos
clientes e é adotado na construtora desde 1995.
3. Se há redução de custo, qual o percentual aproximado que a empresa
economizou, contando a eventual utilização de equipamentos especiais
(nível lazer, “helicóptero” etc)? Foram considerados outros serviços
posteriores no acréscimo de custo como a maior dificuldade no
caminhamento das instalações, necessidade de rebaixos ou enchimentos
para a variação das cotas de pisos entre os ambientes? Não tenho estas
informações, pois a empresa trabalha com custos gerais, sei que reduz
por não utilizarmos o serviço de contrapiso. Atualmente não fazemos mais
rebaixos para evitar a variação das cotas de pisos entre os ambientes, os
usuários tiveram a princípio uma pequena rejeição que com o tempo e
novos sistemas implantados, proporcionaram uma grande aceitação para
a laje nivelada.
4. Para a aplicação deste sistema, ocorreram facilidades em encontrar
empreiteiros que já utilizavam este processo no mercado? Sim, pois já um
sistema difundido por pelo menos dez anos, há bons oficiais e
subempreiteiros no mercado que atendem as necessidades da
construtora.
5. Em relação às lajes convencionais (com contrapiso) quais as principais
vantagens e desvantagens? Observou-se maior índice de fissuras,
destacamento de pisos cerâmicos ou outras patologias? Para a laje
nivelada tem mais vantagens, como redução de preço, produtividade, obra
limpa, eliminação de uma etapa de serviço em relação a utilização do
contrapiso. Quanto às fissuras observamos incidências em lajes de
subsolos (periferias), porém foram tratadas e cessaram as infiltrações,

quanto ao destacamento de piso cerâmico, a construtora utiliza-se de uma
camada de regularização antes de assentar a cerâmica, não se aplica
direto na laje.
6. Qual o processo de cura utilizado (“curaflex” – manta de feltro de baixa
densidade, lâmina d’água ou aplicação de resinas nas superfícies)? Caso
ocorram fissuras superficiais, qual o procedimento que a empresa utiliza
para minimizar ou reparar? O processo de cura que se utiliza nas obras é
através de lâmina d’água. Depende do tipo de fissura e sua localização as
mesmas são tratadas à base de cimento e resinas, porém há pouca
incidência na aplicação do sistema de laje nivelada.
7. Neste processo ocorre alguma facilidade para os serviços posteriores, ou
simplesmente favorece o prazo por não se executar o contrapiso? Apenas
favorece o prazo, pois a construtora tem a política de evitar interferências
entre equipes, e favorecendo muito as interfaces entre o início de um
serviço e o término de outro.
8. O uso deste sistema é inovador e racionaliza a fase de estrutura de um
edifício? Quais são os principais pontos positivos que a empresa vê para
a continuidade da utilização deste processo? Sim, é um sistema inovador
e racionaliza a fase da estrutura que utilizamos em todas as obras que
favoreçam e viabilizam este sistema construtivo.
9. Quais os principais pontos negativos? O que se pode corrigir ou melhorar
neste processo? São poucos os pontos negativos, pode-se melhorar na
interação com o projeto estrutural, pois ocorrem problemas em
acabamento na maior concentração de armação, outro ponto relevante é
melhorar a cura para evitar eventuais fissuras.

LAJES PROTENDIDAS COM CORDOALHAS ENGRAXADAS
1. Comparativamente ao sistema tradicional (laje de concreto armado), para
o qual admite-se hipoteticamente a nota 3, favor atribuir para o processo
em análise nota 1 (muito pior), 2 (pior), 3 (praticamente igual), 4 (melhor)
ou 5 (muito melhor), considerando os quesitos abaixo. No caso de dúvida
ou indisponibilidade de informações ou juízo, favor assinalar “NS”;
assinalar “NA” para quesito não aplicável. No caso de nota diferente de 3,
favor justificar ou comentar.
Quesito

Nota

Justificativa / comentário

Preço

2

Torna-se mais cara pelo serviço de protensão e
não há uma redução na taxa de armação.

Produtividade / velocidade de execução

2

Por ocorrer um novo elemento no sistema e ter
mais uma equipe para operacionalizar no
serviço de estrutura.

Construtibilidade / facilidade de execução

2

Idem ao item anterior.

Facilidade de adaptação / treinamento da mãode-obra

3

Tratando-se de uma equipe terceirizada para a
protensão, isto não interfere no procedimento
operacional para os demais serviços.

Segurança no trabalho

3

Idem ao sistema convencional.

Redução de desperdícios / entulho

3

Idem ao sistema convencional.

Organização do canteiro / limpeza da obra

3

Idem ao sistema convencional.

Compatibilização com instalações / outros
elementos / outros sistemas

2

Já ocorreu de romper as cordoalhas através de
um furo pela extratora para execução de um
ramal de esgoto.

Facilidade de introdução de furos, contraflechas e outras disposições construtivas

2

A atenção tem que ser dobrada, uma vez
acontecido o fato do item anterior, necessita de
compatibilização de projetos.

Qualidade final do serviço e da construção

3

Praticamente igual, tratando-se de caracterizar
um sistema apenas para vãos maiores.

Durabilidade

2

Atentar-se com as manutenções das cordoalhas.

Segurança estrutural / segurança ao fogo

3

Idem ao sistema convencional.

Estanqueidade / comportamento sob ação da
umidade

3

Idem ao sistema convencional.

Conforto térmico e/ou conforto acústico

3

Idem ao sistema convencional.

Facilidade / custos de manutenção

3

Idem ao sistema convencional.

2. Por que a adoção deste processo construtivo e não lajes de concreto
armado e quando foi implantado na empresa? Tem-se facilidade de utilizar
este sistema fora da Grande São Paulo? Por que? A utilização deste
sistema ocorreu pela necessidade do projetista em vencer grandes vãos,
tratando-se de uma solução técnica, não como um sistema para
racionalizar a obra. Acredito que possa ser utilizado fora de São Paulo,
desde que viabilize equipes e o material (cordoalhas) a serem empregados
no local da obra.
3. Se há redução de custo para este processo, qual o percentual aproximado
que a empresa economizou, contando inclusive com as cordoalhas, a
protensão e o menor volume de concreto? Foram considerados outros
serviços posteriores no acréscimo de custo como a manutenção das
monocordoalhas por exemplo? Não ocorreu redução de custos, nem
facilidade para serviços posteriores, pois cada como disse, é uma solução
técnica para lajes com grandes vãos. Característica do empreendimento,
não se trata de um sistema opcional, pois adotando esta solução técnica,
minimiza as dimensões de vigas, lajes e menor quantidade “relativa” de
pilares.
4. Para a aplicação deste sistema, ocorreram facilidades em encontrar
fornecedores do sistema de protensão e empreiteiros que já utilizavam
destes sistemas no mercado? São poucos no mercado, porém com
facilidade para contratação.
5. Qual a vantagem do sistema de monocordoalhas engraxadas em relação
às lajes de concreto armado e os sistemas convencionais de protensão
(pré e pós-tensão, bainhas convencionais)? Entre os três sistemas, qual o
melhor para o aumento de cargas? Pré e pós-tensão são intrínsecos ao
sistema de protensão. As principais vantagens são de poder acrescer
cargas para a laje, antecipar a retirada de escoramento, favorecendo em
relação às lajes convencionais. O aumento de carga deverá sempre ser
orientado pelo projetista, pois ocorrem muitas variáveis para dizer qual a
que suportaria maior quantidade de carga.
6. Neste processo quais foram as facilidades para as empresas de
instalações elétricas e hidráulicas? Obteve-se economia na contratação

destes ou de outros serviços com a escolha deste processo construtivo?
Não ocorreram facilidades para as instaladoras pela adoção deste sistema
e nem economia para serviços posteriores à estrutura.
7. O uso deste sistema é inovador e racionaliza a fase de estrutura de um
edifício? Quais são os principais pontos positivos que a empresa vê para
a continuidade da utilização deste processo? A empresa irá manter visto
que para um empreendimento com grandes vãos possibilitará ocorrer esta
solução construtiva.
8. Quais os principais pontos negativos? O que se pode corrigir ou melhorar
neste processo? Tenho poucas informações para responder esta questão.
9. Sabe-se que o maior problema para grandes vãos é a deformação,
repercutindo em eventuais problemas de fissuras em paredes,
destacamento de pisos, etc. Considerando os padrões correntes dos
projetos estruturais, favor classificar da 1a (mais deformável) até a 10a
(menos deformável), ou agrupar da forma que lhe parecer mais
interessante:
( 7ª) maciças em concreto armado, moldadas in loco;
( 4ª) maciças em concreto armado, pré-moldadas;
( 1ª) alveolares, pré-moldadas;
( 3ª) mistas (vigotas pré-moldadas + blocos cerâmicos ou EPS);
( 2ª) mistas (lajes treliça + blocos cerâmicos ou EPS);
( 6ª) mistas (concreto + chapa metálica corrugada – “Steel Deck”);
( 9ª) maciças em concreto armado, protensão com cordoalhas engraxadas;
(10ª) maciças em concreto armado, protensão convencional;
( 5ª) nervuradas em concreto armado;
( 8ª) nervuradas em concreto protendido.
10. O emprego de concretos de alto desempenho, considerando que
repercutem em peças mais esbeltas, tem repercutido em maior ou menor
deformabilidade das estruturas? A construtora tem tido problemas com
concretos fornecidos por usinas (menor resistência inicial, maior
incidência de fissuras etc)? Não tenho informações sobre o uso do CAD,
já que são poucas as minhas experiências para este tipo de concreto. Tem
ocorrido ocasionalmente problemas de fornecimento de concreto com as
usinas contratadas quanto à dosagem com aditivos, especificação e
quantidade de cimento utilizado para o traço e fck solicitado pelo projetista.
Tem-se feito inspeções periódicas nos fornecedores para não ocorrer
estes imprevistos se não atender as especificações de projeto.

ALVENARIA MODULADA EM BLOCOS
1. Comparativamente ao sistema tradicional (“tijolos baianos”), para o qual
admite-se hipoteticamente a nota 3, favor atribuir para o processo em
análise nota 1 (muito pior), 2 (pior), 3 (praticamente igual), 4 (melhor) ou 5
(muito melhor), considerando os quesitos abaixo. No caso de dúvida ou
indisponibilidade de informações ou juízo, favor assinalar “NS”; assinalar
“NA” para quesito não aplicável. No caso de nota diferente de 3, favor
justificar ou comentar.
Quesito

Nota

Justificativa / comentário

Preço

5

No conjunto a alvenaria modulada é bem mais
em conta.

Produtividade / velocidade de execução

5

Com as ferramentas e equipamentos
desenvolvidos para assentamento de blocos,
torna-se mais produtivo e de rápida execução.

Construtibilidade / facilidade de execução

5

Idem ao item anterior.

Facilidade de adaptação / treinamento da mãode-obra

5

Idem ao item anterior, e devido ao sistema ser
mais antigo, no final da década de 80.

Segurança no trabalho

5

Ganha-se mais pela velocidade de fechamento
do pavimento pela alvenaria externa.

Redução de desperdícios / entulho

5

Por ser modulada e com auxílio de projetos,
reduz consideravelmente desperdício de
materiais e mão-de-obra.

Organização do canteiro / limpeza da obra

5

Pois tanto os blocos como a argamassa podem
ser paletizadas, facilitando o estoque e o
transporte destes materiais.

Compatibilização com instalações / outros
elementos / outros sistemas

NA

Facilidade de fixar batentes de portas ou
janelas, peças suspensas, etc

5

Todas as instalações são externas.

Tratando-se de superfícies mais lisas e precisão
no alinhamento e esquadro, favorece na
utilização de portas prontas com fixação por
espuma de poliuretano.

Qualidade final do serviço e da construção

5

A qualidade do bloco modulado é mais
resistente, com melhor acabamento, pois são
peças mais regulares e compatíveis entre si.

Durabilidade

5

Idem ao item anterior.

Desempenho mecânico / segurança ao fogo

5/3

Muito mais resistente do que o convencional.
Idem ao sistema convencional para a segurança
ao fogo.

Estanqueidade / comportamento sob ação da
umidade

5

A qualidade do bloco modulado é mais
estanque, pois são peças mais regulares e
compatíveis entre si, facilitando a vedação.

Conforto térmico e/ou conforto acústico

3

Idem ao sistema convencional.

Facilidade / custos de manutenção

5

O desenvolvimento de projetos de alvenarias
com identificação das instalações e fiadas, além
da qualidade da parede acabada facilitam
eventuais manutenções.

2. Por que a adoção deste processo construtivo e não o sistema tradicional
em “tijolos baianos” e quando foi implantado na empresa? Tem-se
facilidade de utilizar este sistema fora da Grande São Paulo? Por que?
Este sistema já foi implantado mais de quinze anos na construtora pelos
blocos da Selecta, e desenvolvemos os projetos de alvenaria completo,
principalmente com a planta de furação e compatibilização com os demais
projetos. Haverá facilidade deste sistema ser adotado fora de São Paulo,
desde que tenha os insumos necessários, pois a mão-de-obra está bem
pulverizada.
3. Se há redução de custo para este processo, qual o percentual aproximado
que a empresa economizou, contando a utilização de equipamentos
especiais (nível alemão, escantilhão) e/ou argamassas industrializadas?
Foram
desenvolvidos
projetos
de
alvenaria
por
projetistas
especializados? Não tenho o percentual que a empresa economizou, pois
são diversas variáveis a serem analisadas. E, como já havia dito
desenvolvemos projetos de alvenaria completo e compatibilização dos
projetos envolvidos facilitando a execução do empreendimento.
4. Para a aplicação deste sistema, ocorreram facilidades em encontrar
fornecedores de sistemas modulados (blocos, ½ blocos, compensadores
etc) e empreiteiros que já utilizavam este sistema no mercado? Fora de
São Paulo também? Sim há muita facilidade de encontrar fornecedores de
sistemas modulados, pois não é um sistema tão novo. Além do que
utilizamos para as paredes externas, pois as vedações internas são de

placas de gesso acartonadas. Fora de São Paulo existem poucos
fornecedores, mas é uma questão de tempo e assimilação.
5. Quais as vantagens do uso dos sistemas modulados de alvenaria em
relação aos sistemas convencionais? E entre estes e os sistemas de
parede “dry wall” ou painéis pré-moldados? A principal vantagem já está
na especificação: “modulado”, facilitando o assentamento de blocos de
forma homogênea e racional. Quando comparada aos sistemas “dry wall”
ou painéis pré-moldados, a principal vantagem destes para a alvenaria é a
produtividade e agilidade na execução deste tipo de vedação.
6. Já aconteceram problemas de destacamentos entre paredes ou entre
alvenarias e pilares ou vigas de concreto armado? Que detalhes
construtivos têm sido utilizados para evitar esses problemas? Qual a
alternativa que a empresa utiliza para não ocorrer fissuras nos vãos das
esquadrias? Sim já aconteceram alguns destacamentos, porém muito
poucos, uma vez que desenvolvemos projetos de alvenaria com todos os
detalhes necessários para a obra, inclusive de contravergas nos vãos das
esquadrias, evitando-se fissuras.
7. Neste processo quais foram as facilidades para as empresas de
instalações elétricas e hidráulicas? Ocorreu agilidade no embutimento de
eletrodutos e “caixinhas” de elétrica? Obteve-se economia na contratação
destes serviços com a escolha deste processo construtivo? Quando
surgiu este sistema e o conceito de embutir as instalações nos blocos,
pois a furação era na vertical, ganhou-se esta economia na contratação.
Atualmente toda a instalação é externa na laje e nas placas de gesso
acartonado, evitando ao máximo utilizar nas alvenarias.
8. O uso deste sistema é inovador e racionaliza a fase de vedações de um
edifício? Quais são os principais pontos positivos que a empresa vê para
a continuidade da utilização deste processo? Sim, é um sistema inovador
e quando não viabilizar em nossos empreendimentos o uso de painéis préfabricados, ainda será utilizado a alvenaria em blocos cerâmicos ou de
concreto.
9. Quais os principais pontos negativos? O que se pode corrigir ou melhorar
neste processo? Os pontos negativos ainda são os problemas que
ocorrem com as deformações e conseqüentemente o surgimento nas
fissuras, que podem ser resolvidos por inspeções mais rígidas na fase de
execução e simulações na fase de projeto ou compatibilização.
10. Qual o tipo de bloco / material que tem sido mais utilizado pela
construtora? Dentre os sistemas modulados disponíveis, considerando a
produtividade e a qualidade final das paredes, favor classificar do 1o
(melhor) até o 4o (pior):
(1o) blocos cerâmicos;
(2 o) blocos de concreto;
(3 o) blocos de concreto celular;
(NA) blocos sílico-calcários.

DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO
1. Comparativamente ao sistema tradicional (alvenarias de vedação), para o
qual admite-se hipoteticamente a nota 3, favor atribuir para o processo em
análise nota 1 (muito pior), 2 (pior), 3 (praticamente igual), 4 (melhor) ou 5
(muito melhor), considerando os quesitos abaixo. No caso de dúvida ou
indisponibilidade de informações ou juízo, favor assinalar “NS”; assinalar
“NA” para quesito não aplicável. No caso de nota diferente de 3, favor
justificar ou comentar.
Quesito

Nota

Justificativa / comentário

Preço

5

No conjunto é muito mais competitivo para a
vedação em chapas de gesso acartonadas além
de ser financeiramente viável já que posterga a
entrada deste sistema construtivo.

Produtividade / velocidade de execução

5

Ganha-se na comparação com a alvenaria
convencional.

Construtibilidade / facilidade de montagem

5

Há uma necessidade de treinamento, porém é
muito mais fácil montar do que assentar blocos
com argamassa.

Facilidade de adaptação / treinamento da mãode-obra

2

Foi difícil inicialmente até atingir um estágio
razoável que encontramos atualmente, porém
há poucas empresas boas no mercado.

Segurança no trabalho

3

Idem ao sistema convencional.

Redução de desperdícios / entulho

5

É muito melhor, pois o empreiteiro assume as
perdas diminuindo-se o desperdício, uma vez
que o gesso tem um tratamento específico
quanto na questão ambiental.

Organização do canteiro / limpeza da obra

5

Muito mais fácil e ágil, ocasionando menos
quantidade de entulho no manuseio de chapas
em gesso acartonado.

Compatibilização com instalações / outros
elementos / outros sistemas

5

Tem que estar totalmente compatibilizado em
projeto para evitar retrabalhos ou patologias.

Facilidade de fixar batentes de portas ou
janelas, peças suspensas, etc

4

São fabricados sistemas de portas-prontas
adequadas ao sistema e a fixação para peças
suspensas ou armários é possibilitada por um
reforço em estrutura de madeira entre as chapas
de gesso acartonadas.

Qualidade final do serviço e da construção

5

Superfície perfeita, melhor que alvenaria.

Durabilidade

3

Isto é relativo para as características dos dois
sistemas.

Desempenho mecânico / segurança ao fogo

4

Desempenho mecânico é melhor pois utilizam
juntas telescópicas (1 cm para cima e 1 cm para
baixo do painel absorvendo as deformações de
lajes. Quanto ao fogo tem-se chapa específica
(rosa) 30 minutos de permanência.

Estanqueidade / comportamento sob ação da
umidade

2

É um sistema muito vulnerável à água,
necessitando de cuidados e tratamentos em
áreas molhadas (banheiros e cozinhas)

Conforto térmico e/ou conforto acústico

5

É melhor que alvenaria tomando-se chapa
dupla e a utilização de lã de vidro entre elas.

Facilidade / custos de manutenção

5

É muito mais prático e fácil para eventuais
reparos em chapas de gesso acartonadas e
conseqüentemente é mais barato.

2. Por que a adoção deste sistema construtivo e não o sistema tradicional
em alvenarias de blocos e quando foi implantado na empresa? O sistema
de divisórias em gesso acartonado é amplamente utilizado nas vedações
internas dos edifícios da construtora desde 1996, se deve por redução e
postergação de custo destes serviços, viabilizando todos os nossos
empreendimentos.
3. Se há redução de custo para este processo, qual o percentual aproximado
que a empresa economizou, contando com a maior velocidade do
processo, com a necessidade de profissionais e empresas especializadas,
etc? Foram desenvolvidos projetos das divisórias por projetistas
especializados, com detalhes para instalações embutidas, fixação de
peças suspensas, impermeabilização, etc? Aproximadamente de 15 a 20%
de redução de custo comparando com a alvenaria convencional, e são
desenvolvidos projetos, detalhes e compatibilizações entre os projetos
para a adequação das divisórias em gessos acartonado.
4. Para a aplicação deste sistema, ocorreram facilidades em encontrar
fornecedores e empreiteiros que já utilizavam destes sistemas no

mercado? Fora de São Paulo também? Existem muitas empresas no
mercado, porém as boas e responsáveis são poucas.
5. Quais as vantagens do uso das placas de gesso acartonado em relação ao
layout de canteiro (armazenagem, transporte etc), comparando com outros
tipos de vedação? Torna-se muito mais organizada e limpa em relação a
alvenaria e revestimento em argamassas ou gesso liso, pois trata-se de
um serviço com equipes de montagem.
6. A quantidade de refugo e sobras das placas não seria muito grande, o que
poderia inviabilizar o sistema em painéis de gesso acartonado? Existe a
preocupação dos projetistas com as dimensões e modulações destes
painéis na concepção dos projetos? O tratamento de juntas e interface
com outros sistemas ou materiais são garantidos pelo fornecedor e
empreiteiro? Já aconteceram problemas de danificação das chapas no
decorrer da obra? Qual a alternativa que a empresa utiliza para não
ocorrer fissuras no sistema de gesso acartonado? A quantidade de refugo
de placas está bem menor atualmente, se deve a compatibilização dos
projetos com as dimensões de mercado pelo fabricante e a contratação
ser em conjunto de material mais mão-de-obra.O tratamento das juntas
também melhorou após ações corretivas na manutenção pós-obra. Já
tivemos perdas das placas devido aos erros de estocagem e manuseio,
porém já corrigidos com pouca incidência atualmente. E, estão sendo
feitos alguns estudos junto aos fabricantes para os tratamentos e
acabamentos nas juntas entre placas e outros substratos.
7. Neste processo quais foram as facilidades para as empresas de
instalações elétricas e hidráulicas? Ocorreu agilidade na colocação
embutida de tubos, “caixinhas” de elétrica, utilização de shafts, mesmo
utilizando o sistema convencional de instalações hidráulicas? Obteve-se
economia na contratação destes serviços com a escolha deste processo
construtivo? Sim, a construtora no conjunto obteve redução no custo de
instalações pela facilidade de fixar mangueiras elétricas e hidráulicas
(PEX) e ganho de produtividade das equipes de instaladores, pois
executam concomitantemente com os montadores das divisórias, além do
uso de outros acessórios como shafts, piso-box e carenagens que
possibilitam execução em menor prazo e facilidade no acesso para
manutenção.
8. O uso deste sistema é inovador e racionaliza a fase de vedação de um
edifício? Quais são os principais pontos positivos que a empresa vê para
a continuidade da utilização deste processo? Sim é inovador e racionaliza
a fase de vedação de uma obra, e continuamos a utilizar com algumas
melhorias. Este sistema é favorável pela agilidade e mobilidade para o
usuário, deixando mais personalizado sua unidade.
9. Quais os principais pontos negativos? O que se pode corrigir ou melhorar
neste processo? Já houve problemas de fissuras, umidade/bolor,
descolamento de azulejos, ruptura do painel/queda de peças suspensas
ou outras patologias? Há uma necessidade de melhorar a equipe de
vendas nas dúvidas que ainda persistem do sistema para o usuário. E,
também ampliar a quantidade de fornecedores bons para o mercado ter
maior aceitação do sistema.

10. Persiste ainda uma certa “barreira” dos usuários quanto ao sistema ser
“frágil” e não garantir isolamento acústico e durabilidade? Sim, por isso
deve ter melhores esclarecimentos junto à equipe de vendas.

PAINÉIS ARQUITETÔNICOS / GFRC (Glass Fiber Reinforced
Cement)
1. Comparativamente ao sistema tradicional (alvenarias + revestimentos),
para o qual admite-se hipoteticamente a nota 3, favor atribuir para o
processo em análise nota 1 (muito pior), 2 (pior), 3 (praticamente igual),
4 (melhor) ou 5 (muito melhor), considerando os quesitos abaixo. No
caso de dúvida ou indisponibilidade de informações ou juízo, favor
assinalar “NS”; assinalar “NA” para quesito não aplicável. No caso de
nota diferente de 3, favor justificar ou comentar.
Quesito

Nota

Justificativa / comentário

Preço

1

Muito caro e restrito em poucos fornecedores.

Produtividade / velocidade de execução

5

Realmente é muito mais rápido, além de não
sofrer tanto com intempéries.

Construtibilidade / facilidade de execução

2

Não é tão fácil a execução, pois requer uma
precisão e disciplina para todo o sistema e
também aos anteriores a ele.

Facilidade de adaptação / treinamento da mãode-obra

2

Restrito em poucos fornecedores.

Segurança no trabalho

1

O grau de risco é muito maior, tanto que foi
desenvolvido junto à DRT e Ministério do
Trabalho, um sistema diferenciado com
proteção coletiva recuada (substituindo as
bandejas).

Redução de desperdícios / entulho

5

A quantidade de entulho é quase nula pois o
sistema é pré-fabricado.

Organização do canteiro / limpeza da obra

5

A obra torna-se mais com caráter industrial
comparando com a utilização de balancins e
guincho Velox.

Compatibilização com instalações, com
divisórias internas e com outros elementos

4

Idem ao sistema convencional, porém com
necessidade de medidas exatas e melhor
precisão devido aos encaixes dos painéis junto
à estrutura.

Necessidade de equipamentos especiais,
selantes, insertos e outros acessórios

4

Sim necessita de muitos equipamentos
especiais, porém todos devem estar
contemplados nos procedimentos e em projeto.

Qualidade final do serviço e da construção

5

Perfeito, muito melhor que o convencional.

Durabilidade

5

Mais durável e menor manutenção do que o
convencional.

Segurança estrutural / segurança ao fogo

2

Para fogo, há necessidade de proteção passiva,
com lã de cerâmica, boa vedação entre o painel
e a laje e outras exigências do Corpo de
Bombeiros.

Estanqueidade / comportamento sob ação da
umidade

4

É muito mais estanque que o sistema
convencional.

Conforto térmico e/ou conforto acústico

5

Tratando-se de mais massa, melhora muito para
os requisitos dos dois confortos.

Facilidade / custos de manutenção

5

Quase nenhum custo incorreu para manutenção
nas fachadas, apenas lavagem periódica.

2.

Por que a adoção deste sistema construtivo e não o tradicional em
alvenaria, revestimento em massa com balancins e pintura? Leva-se em
consideração também o lay-out (acesso e carga) do canteiro ou apenas é
opção de projeto? Tem-se facilidade de utilizar este sistema fora das
grandes centros urbanos? Por que? A decisão deste sistema foi da
empresa, por diversas variáveis como prazo de execução, características
do empreendimento, industrialização do setor e é claro desde que viabilize
financeiramente o uso deste sistema. A princípio a empresa somente
utilizou em Flats e Edifícios Comerciais, e, atualmente estamos utilizando
para empreendimentos residenciais, por serem demasiadamente altos
edifícios.

3.

Se há redução de custo para este processo, qual o percentual que a
empresa economizou, em relação à tradicional vedação em blocos,
revestimento em massa e pinturas? O CAD facilita o sistema mas em geral
há necessidade de melhorar a isolação térmica e acústica através de um
complemento na parte interna: mesmo assim ainda vale a pena utilizar
este processo construtivo? Não sei te dizer com precisão, mas não houve
uma redução de custo em relação ao convencional. E, quanto ao CAD
acredito que ocorra uma melhora na isolação térmica e acústica, mas
pouco sei sobre isto, pois as placas foram utilizadas com concreto
estrutural em torno de 40 Mpa, com espessura média de 7cm, sendo os
2cm de acabamento com cimento na pigmentação especificada no projeto
ou amostra.

4.

Para a aplicação deste sistema, ocorreram facilidades em encontrar
fornecedores de materiais e empreiteiros que já utilizavam este sistema no

mercado? Fora de São Paulo também? Há empresas diferenciadas no
setor, por exemplo a Reago que faz painéis de vedação pré-moldados, mas
uma empresa que desenvolve, como a Stamp, detalhes arquitetônicos,
inserts, apliques, amostras e outras informações para adequação do
sistema à obra, e são poucas empresas que dão este tipo de assistência
técnica.
5.

A empresa já utilizou quais tipos de painéis: maciços, alveolares,
sanduíche ou em GFRC? Caso afirmativo, como foi a experiência e se está
utilizando atualmente? Caso negativo, qual é o motivo da não utilização:
custo de equipamentos, falta de mão-de-obra especializada, poucos
fabricantes? Há algum indicador de produtividade em relação ao sistema
tradicional? A construtora já utilizou o tipo alveolar em galpões industriais
em Hortolândia, da Reago, muito mais leve e racional. Quanto aos demais
tenho pouco conhecimento, quanto ao GFRC, dependendo do projeto, é
muito mais viável, pois é mais leve e mais barato.

6.

Qual é o melhor e quais as diferenças entre insertos soldados ou
insertos parafusados? Os projetistas e fornecedores estão avaliando
corretamente a possibilidade do sistema absorver recalques e
deformações da estrutura através da modulação dos painéis? Já
ocorreram problemas de fissuras e/ou infiltração de umidade? Em caso
afirmativo, quais as soluções adotadas? Na minha opinião, o melhor é o
parafusado comparando com o soldado, pois para este último há
necessidade de ensaios do tipo líquido penetrante ou outros com mais
variáveis, tornando o sistema moroso e não muito limpo. Os projetistas e
fornecedores tem todas as informações necessárias para as limitações de
carga, dimensões, localidade do empreendimento, utilização do tipo de
equipamento para içar os painéis, logística do canteiro, tipos de
interferências e compatibilizações entre os projetistas, além do tipo de
textura e pigmentação definida para a fachada. Em nossas obras não
ocorreram problemas de fissuras e/ou infiltração de umidade nas fachadas
com a utilização deste sistema, apenas microfissuras tratadas pelo próprio
fabricante antes do içamento.

7.

Tem-se a garantia do fornecedor deste material em relação à cor e à
textura dos painéis? Já houve casos de diferenças significativas na
aparência, ou mesmo alterações significativas depois de pouco tempo de
uso? Olha, existem cores “ingratas” (as cores no tom azul, vermelho e
verde) e uma pequena variabilidade nas texturas para os painéis, porém há
tratamentos para igualar a pigmentação entre os painéis e mesmo na
textura através das assistências técnicas dos fabricantes. Quanto ao pósentrega é muito difícil ocorrer problemas, sendo a freqüência maior no
decorrer do processo construtivo.

8.

Neste processo quais as facilidades para as empresas de instalações
elétricas e hidráulicas? Ocorreram problemas de locação de “caixinhas”
elétricas ou tubulações no painéis? Obteve-se economia na contratação
de outros serviços com a escolha deste processo construtivo com painéis
industrializados? Por que? Como o sistema é pré-fabricado, ganha-se uma
certa produtividade na locação e fixação das caixinhas nos painéis, ou
mesmo quando são revestidos por divisórias de gesso acartonado, porém
não se obteve economia na contratação dos serviços de instalações e nem

para outros serviços, simplesmente ganha-se tempo e a obra fica
externamente com aparência de acabada, facilitando as vendas.
9.

O uso deste sistema é inovador e racionaliza a fase de acabamento
externo e interno de um edifício? Quais são os principais pontos positivos
que a empresa vê para a continuidade da utilização deste processo? Sim,
o sistema é inovador e a empresa o utilizará quando viabilizar para o
orçamento do empreendimento.

10.

Quais os principais pontos negativos? O que se pode corrigir ou
melhorar neste processo? Existe viabilidade financeira para utilização
destes painéis em edifícios de apartamentos? Há necessidade de uma
quantidade maior de fornecedores para atender e baratear o sistema no
mercado, pesquisa para ampliar as especificações de acabamento e não
se limitar ao que existe atualmente e existe viabilidade financeira destes
painéis em edifícios residenciais, inclusive estamos com dois
empreendimentos, porém viabiliza por terem uma grande quantidade de
pavimentos, isto é para edifícios altos.

REVESTIMENTOS COM ARGAMASSAS INDUSTRIALIZADAS
1. Comparativamente ao sistema tradicional (argamassa preparada na obra),
para o qual admite-se hipoteticamente a nota 3, favor atribuir para o
processo em análise nota 1 (muito pior), 2 (pior), 3 (praticamente igual), 4
(melhor) ou 5 (muito melhor), considerando os quesitos abaixo. No caso
de dúvida ou indisponibilidade de informações ou juízo, favor assinalar
“NS”; assinalar “NA” para quesito não aplicável. No caso de nota diferente
de 3, favor justificar ou comentar.
Quesito

Nota

Justificativa / comentário

Preço

2

Comparando-se com material e mão-de-obra,
desconsiderando o prazo de execução e ganho
na produtividade.

Facilidade de transporte / preparação

5

Muito melhor: paletizado e preparada com
misturadores nos pavimentos ou silos.

Tempo de “puxamento” / velocidade de
aplicação

5

Por ter um traço uniformizado na fabricação, a
velocidade de aplicação é melhor do que o
sistema convencional.

5

Idem ao item anterior.

Facilidade de adaptação / treinamento da mãode-obra

5

Trata-se de um uso bem generalizado e de mais
de 10 anos.

Redução de desperdícios / entulho

5

O transporte é paletizado e não ocorrem perdas
em grandes percentuais.

Qualidade final do serviço

5

Por ter um traço uniformizado, a superfície é
mais lisa.

Segurança no trabalho

5

Manuseio com poucos equipamentos
comparando-se com a confecção de argamassa
na obra.

Organização do canteiro / limpeza da obra

5

Aderência com bases em alvenarias ou
concreto armado

5

Facilidade de sarrafeamento / desempenamento

Idem ao item anterior e transporte paletizado.

Garantia dada pelo fornecedor.

Ocorrência de fissuras de retração

5

Garantia dada pelo fornecedor e controle
rigoroso na adição de água.

Capacidade de absorver deformações
(recalques, movimentações térmicas)

5

Garantia dada pelo fornecedor e treinamento na
execução dos serviços, principalmente no
“encunhamento”.

Estanqueidade / comportamento sob ação da
umidade

5

Garantia dada pelo fornecedor.

Durabilidade

5

Garantia dada pelo fornecedor.

Facilidade / custos de manutenção

5

Garantia dada pelo fornecedor.

2. Qual o motivo que levou à utilização de argamassas industrializadas na(s)
obra(s)? Leva-se em consideração também o lay-out (acesso, estocagem e
transporte horizontal e vertical) do canteiro? Tem-se facilidade de utilizar
este sistema fora das grandes centros urbanos? Por que? A construtora
fez parcerias com fornecedores para controle do traço e deformações da
argamassa, a garantia de fabricação é muito mais aceitável do que o
controle de materiais e confecção de argamassas no canteiro da obra,
além de considerar a logística e lay-out deste canteiro de obras. Se o
fornecedor entregar nas regiões fora dos centros urbanos, creio que não
há problemas da utilização da argamassa industrializada.
3. Se há redução de custo para este processo, qual o percentual aproximado
que a empresa economizou em relação à argamassa elaborada em obra?
Já aconteceram problemas de descolamento de revestimentos com
argamassa industrializada? Qual foi a principal causa? No conjunto há um
pequeno percentual de economia comparando com argamassa elaborada
em obra, porém não tenho este valor. Pelas reuniões que fazemos com as
obras, não aconteceram problemas de descolamento com uso de
argamassas industrializadas.
4. Caso a argamassa seja produzida na obra, utiliza-se cal comum ou a
potencializada, betoneiras ou argamassadeiras? Atualmente estão
utilizando cuidados especiais em fachadas ou em grandes “panos” a
serem revestidos (reforços com telas, frisos, argamassa reforçada com
fibra de vidro, etc)? Em caso positivo, os resultados têm sido bons? Não é
produzida argamassa em obra. Sim, são utilizados estes cuidados
especiais e contemplados em projetos de revestimento externo, evitandose a possibilidade de fissuras ou destacamentos.
5. Qual a vantagem do uso de silos em relação às argamassas ensacadas?
Qual a garantia do fornecedor deste material em relação a granulometria,
traço ou testes de arrancamento? Caso a argamassa seja elaborada no
canteiro qual a garantia que o empreiteiro ou a administração da obra
pode fornecer? Existem indicadores de produtividade para a escolha

destes sistemas? A construtora utiliza argamassas ensacadas e não em
silos. A garantia é dada pelo fornecedor através de laudos e faz-se a
contra prova nos canteiros das obras conforme solicitações das equipes
técnicas e dos procedimentos da construtora. Não saberei lhe informar se
existem indicadores de produtividade para a escolha do sistema.
6. A empresa já utilizou a aplicação de emboço por projeção mecânica?
Caso afirmativo, como foi a experiência e se está utilizando atualmente?
Caso negativo, qual é o motivo da não utilização: custo do equipamento,
falta de mão de obra especializada, etc? É desnecessária agilidade para a
fase de revestimento? Já aconteceram problemas de descolamento do
revestimento utilizando sistema de projeção? Qual foi a principal causa?
Utilizou-se como experiência em um empreendimento, parcialmente em
alguns pavimentos e muros de periferia. Atualmente não se utiliza, pois há
necessidade de grandes áreas, e as mesmas devem estar próximas e
livres para a adoção deste tipo de revestimento para um ganho
considerável na produtividade.
7. Obteve-se economia na contratação do empreiteiro de revestimento com a
escolha de argamassas industrializadas? Por que? Não se obteve
economia na contratação de subempreiteiro pela utilização de argamassas
industrializadas.
8. O uso deste sistema é inovador e racionaliza a fase de revestimento de um
edifício? Quais são os principais pontos positivos que a empresa vê para
a continuidade da utilização deste processo? O sistema é inovador
comparando com a fabricação de argamassa nos canteiros, porém está
aquém de muitos outros sistemas de revestimento, onde a construtora no
conceito de industrializar a execução das obras, pretende utilizar outras
alternativas em relação ao uso de argamassas à base de cimento.
9. Quais os principais pontos negativos? O que se pode corrigir ou melhorar
neste processo? O principal ponto negativo, é que apesar de ser
argamassas industrializadas, o manuseio e execução dos serviços ainda é
“arcaico” para o conceito de industrializar a obra. Havendo a necessidade
de procurar outros sistemas com aspectos de montagem.

SISTEMA PEX (Polietileno Reticulado)
1. Comparativamente ao sistema tradicional (tubos e conexões em PVC,
cobre etc), para o qual admite-se hipoteticamente a nota 3, favor atribuir
para o processo em análise nota 1 (muito pior), 2 (pior), 3 (praticamente
igual), 4 (melhor) ou 5 (muito melhor), considerando os quesitos abaixo.
No caso de dúvida ou indisponibilidade de informações ou juízo, favor
assinalar “NS”; assinalar “NA” para quesito não aplicável. No caso de
nota diferente de 3, favor justificar ou comentar.
Quesito

Nota

Justificativa / comentário

Preço

4

No conjunto entre material, mão-de-obra e
equipamentos, ganha-se uma redução
considerável em relação ao convencional.

Produtividade / velocidade de execução

5

É um dos principais fatores para adoção deste
sistema em instalações hidráulicas, exceto
prumadas onde ainda é muito caro.

Construtibilidade / facilidade de execução

5

Idem ao item anterior.

Necessidade de ferramentas ou acessórios
especiais

5

Atualmente é de fácil acesso a aquisição para
ferramentas ou acessórios especiais para
execução do PEX.

Facilidade de adaptação / treinamento da mãode-obra

5

É muito mais fácil do que para uma instalação
em PVC, e a mão-de-obra se adaptou
rapidamente.

Segurança no trabalho

3

Idem ao sistema convencional.

Redução de desperdícios / sobras

5

Bem melhor do que as sobras de tubos em PVC
e as indesejadas conexões coladas.

Organização do canteiro / limpeza da obra

5

Evita-se o estoque de tubos em PVC e as
indesejadas sobras.

Compatibilização com lajes, contrapisos,
alvenarias e outros sistemas de paredes

5

Tem que estar integrado com outros sistemas:
shafts visitáveis, caixas de inspeção, tubos
guias, forros e divisórias em placas de gesso
acartonado.

Qualidade final do serviço e da construção

5

Muito bom, pois se trata da alimentação de
ponto a ponto. Facilidade de execução e uso.
Completo, com tubos guias e manifolds.

Durabilidade

5

Material durável, inclusive com garantia dos
fornecedores.

5

Avaliar de acordo com as normas
internacionais, pois ainda não há Norma
Brasileira para o sistema PEX.

5

Não tem solda ou emenda, é instalação ponto a
ponto. Ótima estanqueidade.

2

Ocorreram em alguns empreendimentos,
problemas com vibração nas mangueiras junto
aos tubos guias, ocasionado ruídos internos.

5

Caso ocorram vazamentos, apenas desconectar
da conexão e da central, substituindo-se a
mangueira no interior do tubo-guia.

Desempenho mecânico / resistência ao fogo

Estanqueidade

Desempenho acústico / ruídos nas instalações

Facilidade / custos de manutenção

2. Por que a adoção deste sistema e não o sistema tradicional com tubos e
conexões e quando foi implantado na empresa? Tem-se postergação de
desembolso e o mais importante: o sistema elimina “condições”, quando
se tem a alimentação ponto a ponto. É um material que aceita água quente
e fria. Produtividade e desempenho muito melhor que o convencional em
PVC. A construtora tem trabalhado com este sistema há 5 anos.
3. Se há redução de custo para este processo, qual o percentual que a
empresa economizou, contando que a maior parte destes materiais ainda
são importados? Ocorreu compatibilização de projetos para a colocação
de tubos-guia até o ponto de consumo? O sistema já foi utilizado sem
tubos-guia? Apesar de utilizar material importado, ganha-se no custo de
manutenção que tende a zero. Quanto ao percentual, a empresa ainda não
tem um valor concreto, pois tem que incluir o período de manutenção do
empreendimento. Já se utilizou o sistema sem tubos-guia em apenas um
empreendimento, que teve uma péssima experiência. Atualmente só
utilizamos tubos-guia com shafts visitáveis ou carenagens.
4. Para a aplicação deste sistema, ocorreram facilidades em encontrar
fornecedores e empreiteiros que já utilizavam este sistema no mercado?
Fora de São Paulo também? Sim, a maioria dos instaladores e projetistas
já conhece bem o sistema e suas variáveis. Quanto estar fora de São
Paulo, faltarão as facilidades que temos aqui na Capital.

5. Existe vantagem no uso do PEX para vedações em blocos (cerâmicos,
concreto ou similar) ou este sistema torna-se exclusivo para a combinação
com painéis de gesso acartonado? Por que? E entre os diferentes
sistemas de paredes onde se obtém a maior produtividade? Por que?
Acredito que não tem motivo de utilizar o PEX para vedações em blocos,
pois é muito mais vantajoso em placas de gesso acartonado. Tem que
adequar ao sistema com carenagens, shafts e outros acessórios que não
sejam embutidos nas paredes, facilitando a manutenção. A maior
produtividade é sem dúvida para placas de gesso acartonado,
favorecendo a racionalização e a construção seca que utilizam nas obras.
6. Como o PEX apresenta maior resistência à corrosão e a variações de
pressão, podendo também ser utilizado em instalações de gás ou água
quente, pode-se prever que para o futuro não haverá mais instalações pelo
sistema tradicional? Qual a alternativa que a empresa utiliza para não
ocorrer vazamentos ou perfurações neste tipo de sistema? A construtora
não utiliza a distribuição de gás em sistema PEX, pois a norma ainda não
permite, somente em cobre classe A. Haverá instalações tradicionais em
PVC, para pequenos empreendimentos ou residências. Quando ocorre
algum tipo de vazamento neste sistema, a construtora troca o ramal
completo, porém ainda não se utiliza o PEX em prumadas pois é muito
caro, inviabilizando a sua utilização nas obras.
7. Neste processo quais foram as facilidades para as empresas de
instalações elétricas e hidráulicas? Reduziu pela metade a mão-de-obra
dos instaladores, como dizem os fabricantes? Obteve-se economia na
contratação destes serviços com a escolha deste processo construtivo?
As principais facilidades estão no ganho de produtividade, conseguiu
reduzir em torno de 20% da mão-de-obra (estimativa). E, na adoção deste
sistema, a construtora economizou na contratação de instaladores, nos
mesmos 20% de redução da mão-de-obra.
8. O uso deste sistema é inovador e racionaliza a fase de instalações e
serviços posteriores para um edifício? Quais são os principais pontos
positivos que a empresa vê para a continuidade da utilização deste
processo? Sim, o sistema é inovador e a construtora continuará a utilizalo, pois a tendência de preços para os materiais deste sistema está
reduzindo. Acredito que ocorrerá maior utilização deste sistema para
ramais, e ainda se empregará o PVC para a instalação de prumada e
esgoto secundário e atualmente o polipropileno para substituição do
cobre.
9. Quais os principais pontos negativos? O que se pode corrigir ou melhorar
neste processo? Precisam ocorrer melhorias no sistema de alimentação
em bidês, pois ainda não se tem bem definido na utilização do PEX. E, ter
maior quantidade de fornecedores de material para aumentar a demanda, e
assim reduzir os preços atuais viabilizando e ampliando a aplicação deste
sistema na maioria dos empreendimentos da construtora.

PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS
(inspeção de serviços)
VER PASTA ANEXOS

