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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo registrar uma sistematização dos procedimentos de
execução de estrutura de concreto armado, utilizando lajes planas, pré-vigas de borda e
escadas pré-moldadas no próprio canteiro, evidenciando uma racionalização e minimização
do custo da construção, em razão do aumento da produtividade na mão-de-obra, da redução
das perdas de materiais e da sensível melhoria na qualidade final da estrutura.

Para maior entendimento do contexto desse trabalho, são abordados, de maneira
resumida, o conceito de estrutura composta, considerando parte moldada no local e parte
pré-moldada, os principais aspectos que envolvem o projeto estrutural, as características
intrínsecas à produção e montagem de pré-moldados e os procedimentos de execução da
estrutura.

Os índices de produtividade obtidos com o processo construtivo são resultados de
apropriações extraídas do canteiro de obras do empreendimento Meliá Confort Guarulhos,
São Paulo, incorporação da MJK Empreendimentos e Participações Ltda e construção
parcial da J. Bianchi Construtora Ltda.
Palavras-chave: sistema construtivo, lajes planas, pré-vigas, racionalização e
produtividade.

ABSTRACT

The scope of this work is to record the process and procedures to build a steel
reinforced concrete structure using flat slabs, tie beam and ladder steps. All of them are
manufactured at the construction site to reduce cost by increasing labor productivity and
reducing materials losses. This process produces a higher quality product when compared
to traditional meshy structure molded at the construction site.

For a better understanding of this work, it is used the concept of compound
structure. Also, it explores the main aspects of structural load value, production
requirements features as well as the assembly of a prefabricated structure.

The resulting productivity indicator value is the actual value from development of
Meliá Confort Guarulhos, São Paulo, owned by MJK Empreendimentos e Participações
Ltda and managed/built by J. Bianchi Construtora Ltda.

Key-words: building system, flat slabs, tie beam, optimization and productivity.
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INTRODUÇÃO

No início da década dos anos 90, observou-se uma forte recessão no setor da
construção civil, atingindo principalmente o setor imobiliário. Em virtude da pouca
demanda de mercado, em um primeiro momento, as empresas construtoras foram forçadas
a diminuir a sua margem de lucro na venda do imóvel e a se proteger com forte
competitividade na qualidade do produto final, com aumento da velocidade de execução do
empreendimento e com a diminuição do custo de construção.

Após o advento do plano econômico governamental, em março de 1990, conhecido
como “Plano Collor”, várias empresas estrangeiras ofertaram ferramentas, equipamentos,
escoras e cimbramentos metálicos, altamente versáteis e modernos. Por meio do
intercâmbio tecnológico entre países, pôde-se constatar que os sistemas de cimbramento
importados eram desenvolvidos e aptos para as estruturas do seu país de origem e que em
grande parte deles eram compostos por pilares e lajes, sem vigas.

As empresas construtoras, imbuídas da vontade de tirar partido desses elementos
importados e objetivando a melhoria da qualidade e da produtividade da mão-de-obra na
execução da estrutura de concreto, perceberam que a grande quantidade de vigas de uma
estrutura reticulada de concreto armado convencional, além de dificultar a produtividade da
mão-de-obra, era o fator que mais contribuía para a ocorrência de imperfeições na execução
da estrutura, tais como, desaprumo de pilares, desnivelamento de lajes, desalinhamento,
“embarrigamento” e falhas geométricas das vigas.

Após estas constatações, as empresas construtoras, em conjunto com o escritório de
projeto estrutural, estudaram o comportamento da estrutura de concreto com lajes sem
vigas ou lajes somente com vigas de borda, culminando na viabilidade técnica e econômica
desta tipologia estrutural e, ao mesmo tempo, versatilizando a utilização dos elementos de

fôrmas e cimbramentos importados. As empresas nacionais de locação desses
equipamentos reagiram instantaneamente e se adequaram ao novo conceito.

O investimento em pesquisa e o desenvolvimento tecnológico focado nesta tipologia
estrutural, tanto na área de projetos como em procedimentos construtivos, foram
justificados ao se constatar que os retrabalhos provenientes das imperfeições que ocorrem
em estrutura reticulada, tanto na espessura do revestimento externo de fachada quanto nas
espessuras dos revestimentos de paredes e pisos internos, têm conseqüência direta na
elevação do custo e da qualidade final da obra.

Com a forte aceitação do mercado em utilizar o partido estrutural com lajes planas e
vigas pré-moldadas no canteiro, para serem utilizadas nas bordas, optou-se em desenvolver
um sistema que se espelhasse parcialmente em um modelo de “industrialização da
construção” e, que ao mesmo tempo, promovesse ações organizacionais, métodos de
trabalhos e técnicas de planejamento e controle.

Desta forma, a substituição das vigas de borda moldadas no local por um
componente estrutural pré-moldado evidenciou grande potencial para o desenvolvimento
do sistema construtivo em estudo.

O componente estrutural pré-moldado é conhecido como pré-viga e conceitua-se
como sendo uma peça parcialmente concretada, produzida em uma central de produção de
pré-moldados e que vai ser transportada da central ao pavimento em montagem, por meio
de grua ou guindaste, para ser consolidada monoliticamente com o concreto da laje
moldado no local.

A fabricação de componentes pré-moldados e a sua estocagem podem ser feitas
especificamente para o empreendimento, no próprio canteiro da obra, numa área reduzida,
ou serem pré-fabricados industrialmente, fora da área de construção. O ganho de qualidade
e racionalização na produção, em grande parte, encontra-se na central de produção de prémoldados, onde as condições são mais favoráveis ao manuseio das fôrmas, da colocação
das armaduras e das concretagens das pré-vigas e escadas. Nessas condições, consegue-se
obter peças com precisões geométricas milimétricas.

Embora o sistema construtivo em lajes planas com pré-vigas de borda possa
apresentar vantagens econômicas sobre as estruturas reticuladas convencionais, cabe
ressaltar que nem sempre esta solução é a mais econômica. Algumas características são
fundamentais para a viabilidade técnica e econômica do sistema, tais como, apresentar uma
planta arquitetônica regular, ou seja, sem muitos recortes; compatibilizar o peso da peça
estrutural com a capacidade máxima de transporte da grua, evitando equipamentos muito
grandes e caros; limitar os vãos entre pilares para não incorrer em espessura excessiva de
laje e possuir mão-de-obra para a execução, com conhecimento em produção e montagem
de pré-moldados; não recorrer à mão-de-obra terceirizada paga por volume de concreto da
estrutura.

Na primeira parte do trabalho, é feita uma descrição do sistema construtivo, objeto
do presente trabalho.

Na segunda parte do trabalho, são apresentadas considerações sobre o projeto
estrutural, focando a distribuição da armadura no nó constituído por pré-viga e pilar e a
distribuição dos esforços que ocorrem na seção de ligação do concreto do componente prémoldado com o concreto que é aplicado para a confecção da laje. Também será apresentado
um modelo de identificação e detalhamento dos elementos que compõem uma peça prémoldada.

Na terceira parte, serão apresentados a implantação do canteiro de obras e os
procedimentos para a produção de componentes pré-moldados, utilizados na execução da
estrutura de concreto armado do empreendimento Meliá Guarulhos.

Na quarta parte, será abordado o processo construtivo, focando separadamente as
partes que compõem o ciclo de trabalho para execução de um pavimento tipo de estrutura.

Na quinta parte, serão apresentados os indicadores de produtividade, obtidos na obra
pesquisada e comparados com os índices de produtividade relativos às fôrmas, armadura e
concretagem, coletados em cinco obras no Estado de São Paulo, no ano de 1998, fruto de
pesquisas realizadas por equipe de professores e mestrandos da EPUSP, coordenada pelo
Professor Ubiraci Espineli L. Souza.

Na sexta e última parte, será apresentado um comparativo de diferenças qualitativas
entre estruturas reticuladas de concreto armado moldadas no local e “estruturas
compostas” executadas no sistema de pré-viga e laje plana.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é sistematizar informações relativas a um sistema
construtivo que constitua uma alternativa vantajosa, tanto técnica, como econômica, na
execução de estruturas de concreto armado de edificações verticalizadas, eliminando parte
das etapas executivas de fôrmas, com a diminuição de vigas e de cimbramento, redução
significativa de perdas de materiais e de mão-de-obra, aumentando as reutilizações das
fôrmas para concreto, obtendo um ganho significativo na qualidade da estrutura e
reduzindo o tempo de execução do ciclo de concretagem com um número menor de
operários, tendo em vista o incremento da produtividade da mão-de-obra de produção.

Cabe ressaltar que a redução de custos não se limita somente à execução da
estrutura, mas também à execução de subsistemas, com redução das perdas na elevação das
alvenarias, diminuição da espessura do revestimento externo e interno, tendo em vista que
tais procedimentos contribuem para o controle geométrico e estruturas mais aprumadas e
com menor quantidade de retrabalhos, por haver poucas inferências entre as diversas etapas
de serviços e a estrutura.

A mudança na forma “convencional” de moldar estruturas de concreto armado, por
um sistema envolvendo pré-vigas, pode ser denominado de estrutura “composta”, nome
resultante do uso do concreto pré-moldado com concreto moldado no local. Esta tipificação
estrutural apresenta diferenciais relevantes na comparação com tecnologias convencionais,
sem, entretanto, perder a rigidez e a hiperestaticidade das estruturas monolíticas.

Ressalta-se, ainda, que quando se utiliza um sistema que possui elementos prémoldados e moldados no local, há necessidade de um número muito grande de detalhes,
que devem ser contemplados nos projetos, o que torna fundamental uma boa coordenação e
compatibilização entre os diversos projetos executivos e de produção, para a obtenção do
sucesso da produção.

Enfim, pode-se entender que a maior competitividade do sistema racionalizado,
relativamente ao convencional, mais “artesanal”, é a excelência dos seus projetos,
planejamento e gestão da produção.

CAPÍTULO 1
DESCRIÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

O Hotel Meliá Confort Guarulhos, localizado na Rua Rafael Balzani, nº 16,
no centro da cidade de Guarulhos – SP, foi empreendido pela MJK Empreendimentos e
Participações Ltda, parcialmente construído pela J. Bianchi Construtora Ltda e teve a
contribuição técnica da seguinte equipe prestadora de serviços:

01) PAR Arquitetura S/C Ltda – Projeto Arquitetônico e coordenação dos projetos;
02) FUNDACTA Consultoria e Engenharia de Fundações – Projeto e acompanhamento da
execução das fundações;
03) AVILA Engenharia de Estruturas – Projeto estrutural;
04) PEDREIRA DE FREITAS S/C LTDA – Projeto de produção e planejamento da
execução dos pré-moldados;
05) ASSAHI ENGENHARIA LTDA – Projeto de fôrmas para produção de pré-moldados;
06) GERA Serviços de Engenharia S/C Ltda – Projeto das instalações elétricas e
hidráulicas;
07) WILLEN SCHEEPMAKER e Associados Ltda - Projeto de exaustão e ar
condicionado;
08) PAULA VIANNA – Consultoria em Projetos – Planta de locação de pontos elétricos
em laje, planta de locação de pontos hidráulicos em laje e planta de execução de divisórias
de gesso acartonado;
09) ESTRUCAMP – Engenharia em Estruturas Ltda – Empresa de mão-de-obra contratada
para executar a estrutura em concreto armado;
10) MEVA DO BRASIL – Sistemas de Fôrmas – Cimbramento Metálico;

11) CSM – Sistemas e Máquinas para Construção Ltda – Fornecedor da fôrma metálica
para a produção de escadas pré-moldadas;
12) GRUMONT EQUIPAMENTOS LTDA – Fornecimento do equipamento grua.

Figura nº 01 - Maquete do Ed. Meliá Confort Guarulhos

O empreendimento em estudo apresenta as seguintes características:
. Destinação: Hotel
. Pavimentos: 2 sub-solos, 1 térreo para Lobby, 1 intermediário para Convenções, 1º
pavimento para Serviços Gerais, 25 tipo para os Quartos, 1 cobertura para Lazer, 1
cobertura para Restaurante giratório, 1 barrilete, 1 casa de máquinas e reservatórios e 1
cobertura geral;
. Cota da cobertura geral 835,60 - cota do subsolo 731,83 = 103,77 metros de altura
. Altura entre pisos das lajes dos pavimentos tipo = 2,88 metros
. Área do pavimento tipo: 477,00 m2
. Concreto utilizado nos pilares, pré-vigas e lajes ⇒ fck = 25 MPa , slump 8 ± 2, brita 01
. Espessura da laje plana = 16 cm
. Partido estrutural: corpo da edificação em laje plana com viga de borda e laje nervurada
na periferia.
. Sistema construtivo: estrutura do corpo da edificação em laje plana moldada no local com
pré-viga de borda e escada pré-moldada.

Dados da estrutura de concreto armado: apropriação feita em
projetos e no canteiro da obra em 2000, FREIRE (2001).

Área de fôrma do pavimento tipo
. Colunas: 295,95 m2
. Vigas: 160,65 m2
. Laje: 347,62 m2

. Escada: 14,41 m2
. Área total: 818,63 m2

Massa de aço das armaduras do pavimento tipo

. Colunas: 5.500 kg
. Vigas: 1.630 kg
. Lajes: 3.628 kg
. Escada: 101 kg
. Peso total: 10.859 kg

Volumes de concreto do pavimento tipo

. Colunas: 30,05 m3
. Vigas: 14,84 m3
. Lajes: 58,23 m3
. Escada: 1,21 m3
. Volume total: 104,33 m3

Indicadores de consumo:

. Espessura média de concreto do pavimento tipo = 23,0 cm
. Taxa de aço do pavimento tipo = 22,76 kg/m2 ou 104,09 kg/m3
. Taxa de aço do empreendimento, considerando área total construída = 18,84 kg/m2

Figura nº02 - Planta de Arquitetura

Figura nº03 - Fôrma do 2º Pavimento

A NBR 9062 (1985), no item 3.1.1, define que peças compostas são elementos de
concreto, executados em moldagens distintas e interligados de forma a atuar em conjunto
sob o efeito das ações aplicadas após a sua junção.

Segundo EL Debs (2000), a pré-moldagem é caracterizada como um processo de
construção em que a obra, ou parte dela, é moldada fora do seu local de utilização
definitivo. Freqüentemente, a pré-moldagem é relacionada a outros dois termos: a préfabricação e a industrialização da construção.

Definem-se pré-vigas como sendo vigas de concreto armado, parcialmente
concretadas na central de produção de pré-moldados, e que têm na parte superior
concretada, até a altura total prevista menos a espessura da laje (região A), deixando os
estribos e armaduras de ancoragem aparentes, para consolidação com o concreto moldado
no local, após a montagem das armaduras negativas (região B).

Figura nº 04 – Ilustração genérica de pré-viga

A fôrma do pilar é desenvolvida de maneira a permitir o apoio da pré-viga. Os
pilares são moldados no local e solteiros.1

Figura nº 05 - Apoio da pré-viga na fôrma do pilar

1

Sistema onde os pilares são concretados com a ajuda de um andaime posicionado ao lado, sem a prévia
montagem da viga pré-moldada e da fôrma da laje. A concretagem é executada até o fundo da viga ou laje
mais baixa que chega ao pilar. O restante do pilar (cabeça) é concretado juntamente com a concretagem da
laje.

Figura nº 06 - Concretagem do pilar solteiro

Somente após decorridas 12 horas, no mínimo, da concretagem dos pilares, em cada
tramo entre pilares, é instalada uma pré-viga, quase simultaneamente sobre a fôrma dos
pilares e duas escoras metálicas providas de forcado.

Figura nº 07 – Detalhe de uma escora metálica com forcado

Após a colocação das pré-vigas, procede-se à montagem do cimbramento metálico e
da fixação do compensado da fôrma da laje.

Figura nº 08 - Cimbramento da laje

Figura nº 09 – Fôrma da laje junto à pré-viga

Na seqüência, são colocadas a armadura longitudinal superior da pré-viga, armadura
positiva da laje, são posicionadas as instalações e são colocadas as armaduras negativas da
laje.

Figura nº 10 – Armadura complementar da pré-viga e da laje
O complemento de concreto da pré-viga e do pilar ocorre simultaneamente com a
concretagem da laje, obtendo-se desta forma ligações monolíticas.

Figura nº 11 - Concretagem da laje

A escada é totalmente pré-moldada e assentada em abas de concreto armado,
previamente consolidadas nos pilares. As abas são peças pré-moldadas que possuem
armaduras expostas, ou seja, não envolvidas por concreto, e que servem para solidarizar
estas abas simultaneamente à concretagem dos pilares, possibilitando o uso desta, logo após
a sua montagem, inclusive para o acesso ao pavimento em execução. Observa-se que as
escoras de sustentação provisória do console permanece intocável por três pavimentos
subseqüentes.

Figura nº 12 – Aba consolidada no pilar e escada apoiada na aba
Em suma, o sistema construtivo resumidamente consiste em:
1. Montagem de armaduras dos pilares.
2. Montagem das fôrmas dos pilares.
3. Concretagem dos pilares solteiros até o nível inferior das vigas.
4. Montagem das pré-vigas sobre as fôrmas dos pilares e escoras adicionais.
5. Montagem das armaduras positivas da laje.
6. Montagem das instalações.
7. Montagem das armaduras negativas e de ligação da laje e das pré-vigas.
8. Concretagem da laje complementando as pré-vigas e as cabeças de pilares.

CAPÍTULO 2

CONSIDERAÇÕES GERAIS DE PROJETO E DETALHAMENTO

2.1. Concepção e características de um projeto estrutural com laje plana e pré-vigas
de borda

É imprescindível uma análise técnica e econômica crítica na fase do estudo de
massa ou estudo preliminar, tendo em vista a execução da estrutura de concreto armado
com laje plana e pré-viga de borda, pois nem todo projeto é viável técnica e
economicamente para ser executado nesse sistema.

As maiores vantagens da utilização de estruturas constituídas de lajes planas são a
flexibilidade de lay-out, flexibilidade para executar um “Retrofit”2, menor interferência
entre os diversos projetos, menor interferência entre as etapas de execução dos subsistemas,
como estrutura, alvenaria, instalações hidráulicas e elétricas, ar condicionado, maior
número de opções no mercado em relação à locação de cimbramentos metálicos mais
versáteis, maior produtividade da mão-de-obra para montagem e desmontagem da laje e
melhor reutilização com menor perda de madeira.

Dentre os aspectos importantes a serem considerados encontram-se: as
características geométricas do projeto arquitetônico, as distâncias máximas entre pilares, as
deformações admissíveis na laje, a rigidez da estrutura em atendimento à estabilidade
global e as dimensões e peso dos componentes pré-moldados, visto que estes se vinculam à
utilização de equipamentos mais robustos e mais caros para a sua mobilização e manuseio.
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Edificações reformadas e adaptadas para outro lay-out e outra destinação.

Com o aumento da altura do edifício, sabe-se que os esforços provocados pelos
ventos atuantes na edificação são maiores e, portanto, maiores serão os esforços a serem
considerados no dimensionamento da estrutura e na estabilidade global. Para resistir aos
esforços e garantir a estabilidade global, são necessárias algumas medidas que tornam as
estruturas mais rígidas, como a formação de pórticos com acréscimo de vigas, geralmente
junto aos poços dos elevadores e caixa de escada, ou aumentar as dimensões das lajes e
principalmente dos pilares, chegando até à formação de pilares parede. Dependendo da
robustez do pórtico, pelo dimensionamento necessário, pode-se inviabilizar o uso da préviga, em razão da alta concentração de armadura nas ligações pré-vigas com pilares.

Os pilares devem ser distribuídos e posicionados de forma a constituir pórticos nas
duas direções. A posição do pilar mais favorável à resistência dos efeitos provocados pelos
ventos é aquela que apresenta a dimensão maior paralela à direção do vento predominante.

As características da planta arquitetônica devem ser compatíveis com a execução da
“estrutura composta”. Projeto de conformação geométrica muito irregular exige que uma
grande quantidade de vigas de borda se apóie em outras vigas e não em pilares. Aqueles
projetos que apresentam grandes balanços, induzem a componentes pré-moldados de peso
elevado e são potencialmente inibidores do uso de “estrutura composta”.

As estruturas de concreto armado com laje plana, por possuírem poucas vigas, têm
por natureza menor rigidez que as estruturas convencionais que possuem muitas vigas e,
portanto, contribuem para o contraventamento da edificação.

O projeto estrutural de laje plana deve mencionar uma orientação extremamente
importante que é a movimentação correta do escoramento. A movimentação do
escoramento residual é admissível somente após 21 dias da concretagem da laje, quando
ocorre a primeira movimentação de escoras, ou seja, a laje permanece com 100% das
escoras imobilizadas por este período. Decorridos 21 dias, 50% das escoras podem ser

retiradas para reutilização nos pavimentos superiores e 50 % permanecem imobilizadas por
28 dias para então serem removidas. Este procedimento reduz as tensões introduzidas na
estrutura precocemente e posterga o início da deformação da estrutura; como a resistência
do concreto é maior na desforma, estima-se que a deformação total da estrutura, incluindo
deformação lenta, será menor, com redução de flechas de lajes e vigas.

Outra recomendação muito importante e que também deve constar do projeto
estrutural, é como se deve proceder a uma cuidadosa cura úmida do concreto moldado no
local, por um período mínimo de quatro dias, pois a cura também é fator preponderante na
redução das deformações, inclusive de retração.

Diversos controles, como a manutenção de estribos na cabeça do pilar com a préviga, a bitola e o espaçamento da armadura, o cobrimento de concreto sobre o aço, o
espaçamento entre escoras e a maior resistência do concreto quando a peça entra em
trabalho, por apresentar maior módulo de resistência, propiciam a execução de estruturas
com deformações compatíveis às previstas no projeto estrutural, bem como conferem
qualidade, durabilidade e bom desempenho da estrutura durante a sua vida útil. Observa-se
que no empreendimento em estudo foi previsto um deslocamento lateral no topo de 16,8 cm
em uma direção e 12,6 cm em outra.

Ao se executar uma estrutura respeitando as recomendações, procedimentos e
controles, obtém-se uma estrutura com deformações limitadas, proporcionando condições
mais compatíveis com os subsistemas, assim como a interface da estrutura com as paredes
de vedação, com os revestimentos e com as instalações.

É importante ressaltar mais uma vez que, ao se conceber uma estrutura com laje
plana, sabe-se que esta é uma estrutura mais deformável do que uma estrutura
convencional, em razão dos maiores vãos, o que vem reforçar os cuidados que se deve ter
com os procedimentos e controles na sua execução.

O dimensionamento dos componentes estruturais de uma “estrutura composta” é
igual ao de uma estrutura moldada no local. O detalhe principal a ser verificado em
“estruturas compostas” é relativo às ligações das pré-vigas com os pilares.

O professor Vasconcelos afirma em texto da revista Téchne nº 58 (2002) que os nós
são os pontos vulneráveis de qualquer estrutura pré-moldada e se uma estrutura deste tipo
chegar a ruir, a falência certamente será iniciada nos pontos de ligação ou nos apoios.

Em particular, deve-se observar quando a pré-viga chega à menor dimensão do pilar
e não é possível fazer a ancoragem da pré-viga com a armadura positiva reta, ou seja, sem
ganchos. O gancho, sempre que possível, deve ser evitado, a fim de não dificultar a
acomodação de todas as armaduras que convergem para o nó composto de pilar e pré-viga.
A Figura nº 13 ilustra o posicionamento da armadura da pré-viga que chega à menor
dimensão do pilar, fazendo a ancoragem com a armadura positiva sem gancho, ou seja, reta.

Figura nº 13 - Ligação pré-viga com pilar - adaptado de Pedreira (1994)

Nesse caso, o único detalhe a ser contemplado em relação ao dimensionamento
decorre de um pilar que não permite a ancoragem de armaduras positivas de forma reta,

sem ganchos. Assim, a tensão da armadura no apoio deve ser diminuída, promovendo-se
uma compensação, com aumento do número de barras que chegam aos apoios e a
conseqüente redução do comprimento de ancoragem das barras, de acordo com a expressão
indicada no item 9.4.2.5 da NBR 6118/ 2003.

lb,nec = α1.lb.As,calc/ As,ef ≥ lb,min onde:

lb = comprimento de ancoragem básico
As,calc = área da seção da armadura, calculada com o esforço a ancorar
As,ef = área da seção transversal da armadura longitudinal de tração, efetiva
lb,min é o maior valor entre 0,3 lb; 10 Ø e 100 mm
α1 = 1,0 para barras sem gancho;
α1 = 0,7 para barras tracionadas com gancho, com cobrimento no plano normal ao do
gancho ≥ 3 Ø
lb é calculado conforme item 9.4.2.4 da mesma norma:
lb = Ø/4 . fyd/4fbd onde:
fbd = resistência de aderência de cálculo da armadura
fyd = resistência de cálculo da armadura
Ø = diâmetro da armadura

Na ligação pré-viga com pré-viga, que deve ser evitada como solução, pois fragiliza
a estrutura, faz-se necessário um dimensionamento especial, uma vez que não há um
monolitismo completo. A pré-viga que está apoiando compara-se a um consolo, que recebe
o nome de “dente de apoio” e deve ser dimensionada segundo o disposto no item 7.4 da
NBR9062 (1985) – Ligações por meio de recortes nas extremidades das vigas. Já a pré-viga

de apoio, submetida a uma carga vertical concentrada, tem em sua configuração geométrica
um recorte que deve ser considerado no dimensionamento, uma vez que será mantido após
o monolitismo da estrutura. As Figuras nº 14 e nº 15 ilustram ligações por meio de recortes.

Figura 14 - Detalhe da armadura de reforço da pré-viga que se apóia em outra pré-viga –
adaptado de Pedreira (1994)

Figura nº 15 – Vista A - Detalhe da armadura de reforço da pré-viga que serve de apoio para outra
pré-viga – adaptado de Pedreira (1994)

2.2. Identificação e detalhamento dos componentes pré-moldados

Os projetos executivos de uma estrutura composta, contendo os detalhes relativos à
sua concepção e relativos à execução, são apresentados sob a forma de Projeto de
Produção. Podem-se destacar os principais projetos para a produção:

A) Projeto contendo detalhes geométricos do componente pré-moldado;
B) Projeto de fôrmas de madeira e/ou metálica para a confecção dos componentes prémoldados;
C) Planta indicando o posicionamento de eletrodutos e caixas elétricas de ligação,
furações hidráulicas, demarcados por cotas acumuladas a partir dos eixos de
execução da obra;
D) Planta de fôrmas do pavimento com cotas acumuladas a partir dos eixos de
execução da obra, demarcando as furações e shafts de passagens;
E) Planta de montagem dos componentes pré-moldados;
F) Planta de montagem e de movimentação dos cimbramentos e escoramentos da laje e
das pré-vigas;

A representação gráfica detalhando os componentes pré-moldados no tocante à
armadura, fôrma e procedimento para produção, é apresentada em formato A4, facilitando
o entendimento e manuseio pela equipe de produção e, ainda, de custo inferior às cópias
plotadas em tamanhos maiores. Na Figura nº 16, ilustra-se uma forma padronizada de
representar graficamente uma pré-viga. As designações apresentadas foram extraídas do
Manual Básico para desenho de pré-vigas, do escritório de engenharia Pedreira de Freitas
S/C Ltda.

Figura nº 16 - Modelo para desenho de pré-vigas – adaptado de Pedreira (1995)

a: medida do vão livre entre pilares
b: largura da viga
h: altura total da viga menos a espessura da laje
c: distância dos içadores: 1/10 do vão da pré-viga
ap1: comprimento da armadura de ligação e ancoragem da pré-viga
ap2: comprimento da armadura de ligação e ancoragem da pré-viga
A e B: testeiros da pré-viga

Estribos: Não sofrem nenhuma alteração em relação ao projeto convencional.

Quando a pré-viga tiver saída de armadura igual em ambas extremidades, existindo
a possibilidade de ser montada pelos dois lados, deve-se tomar o cuidado de detalhar os
estribos de forma simétrica.

Porta Estribo T1 : Funções:
1) Posicionar os estribos, visto que a armadura longitudinal superior somente será
colocada na montagem da laje;
2) Absorver o esforço de tração no banzo superior no momento da desforma e
movimentação;
3) Atuar como armadura de pele, dependendo da altura da viga, podendo inclusive ser
posicionado em mais de uma camada.

Armadura Principal : T2

Esta armadura segue o mesmo detalhamento da armadura convencional, podendo
ser reduzido o comprimento de ancoragem, com a inclusão da armadura extraordinária T4 e

T5. Se no detalhamento da armadura houver “patas”, ou seja, dobras na armadura de
ligação da pré-viga, o comprimento é indicado no projeto convencional.
Quando a saída do aço T2 for “saída alta”, significa que há um engarrafamento
vertical, para não haver interferência com a armadura da outra viga. As Figuras nº 17 e nº
18 mostram esquematicamente um engarrafamento horizontal e um vertical.

Armadura Principal T3

Esta armadura corresponde à armadura complementar à principal, dada pelo corte
do diagrama de momentos fletores. Quando a medida “d” é indicada de forma negativa,
significa que a armadura T3 é posicionada a partir da extremidade esquerda da peça a ser
pré-moldada.

Armadura extra T4 e T5

Estas armaduras são utilizadas quando se deseja diminuir o comprimento de
ancoragem das armaduras principais.

No anexo 1 apresenta-se detalhamento real utilizado no empreendimento Meliá
Confort Guarulhos, de armadura de pré-viga que se apóia em outra pré-viga; de pré-viga
que recebe outra pré-viga para se apoiar; de chegada de pré-vigas em pilares e detalhes de
armadura com engarrafamento horizontal e vertical, e armadura com saída alta e baixa
utilizadas no empreendimento, objeto deste trabalho.

Figura nº 17 – Detalhe genérico em planta, com barras de saída alta, saída baixa e
engarrafamento horizontal – adaptado de Pedreira (1994)

Figura nº 18 - Detalhe genérico em corte, com barras de saída alta, saída baixa e
engarrafamento vertical – adaptado de Pedreira (1994)

Recomenda-se a utilização de um gabarito metálico, com dimensões da seção do
pilar e furos que permitam a passagem dos arranques do pilar. O gabarito deve ser fixado
na fôrma do pilar no momento da concretagem. O posicionamento dos arranques é definido
na fase de projeto, compatibilizado com os engarrafamentos (desvios) horizontais das
vigas, de forma a não haver colisão entre a armadura das vigas com a armadura do pilar.

Da mesma forma se procede com as definições de engarrafamento vertical. Com
relação às saídas alta e baixa, deve-se entender como mera indicação do posicionamento da
armadura da pré-viga, ou seja, identifica qual armadura que se posiciona acima ou abaixo,
relativamente uma à outra.

A precisão no posicionamento da armadura do pilar e das pré-vigas que nele
chegam, é fundamental para a obtenção da garantia das premissas adotadas no projeto
estrutural, do ganho de produtividade em função de não necessitar de adaptações para os
encaixes das armaduras e adequada solidarização entre pilar e pré-vigas.

Furos deixados pelas barras de ancoragem em pré-vigas de periferia:

Nas pré-vigas de periferia em que se tem apoio de laje em somente um dos lados,
devem ser previstos furos horizontais, posicionados a 15 cm da face superior do concreto
da pré-viga e 15 cm das extremidades, sendo que, entre eles, longitudinalmente, o
espaçamento máximo deve ser de 120 cm. Estes furos servirão para travamento da fôrma na
produção do pré-moldado, posteriormente, na montagem da laje, para fixar suportes de
proteção contra acidente de trabalho no momento da concretagem da laje e, ainda, auxiliar
na fixação do sarrafo no perímetro da estrutura, a fim de servir de anteparo e contenção do
concreto da laje. A figura nº 19 ilustra a tabeira de madeira, de mesma altura da laje, fixada
nos pontaletes do guarda corpo que, por sua vez, utilizam os furos existentes na pré-viga
por meio de barra de ancoragem.

Figura nº 19 – Tabeira ou gola para contenção do concreto da laje

O projeto das fôrmas das pré-vigas de borda contempla um detalhe criando uma aba
de 2 cm x 2 cm de concreto, cuja face inferior coincidirá com o mesmo nível da cota de
fundo da laje, auxiliando na conferência do nivelamento da fôrma da laje e na
estanqueidade à pasta de cimento proveniente da concretagem da laje. As Figuras nº 20 e nº
21 ilustram a pré-viga com a aba de concreto de 2cm x 2 cm.

Figura nº 20 - Corte esquemático da interface pré-viga com a fôrma da laje - adaptado de
Freire (2001)

Figura nº 21 - Detalhe da aba da pré-viga de borda
Testeiros:

Os testeiros são as extremidades da pré-viga, que vão ser consolidados aos pilares e
devem ser detalhados com a indicação do lado “A” e lado “B”, conforme indicado na
Figura nº 16 – Modelo para desenho de pré-vigas, mencionando:

1. A bitola e comprimento das armaduras que saem das faces extremas (topos) e que
vão ser ancoradas nos pilares;
2. Interferência física entre armaduras de pré-vigas (duas pré-vigas que chegam ao
mesmo pilar) com pilar, utilizando-se de barras com saída baixa e alta e
engarrafamento horizontal e vertical. As Figuras nº 22 e nº 23 abaixo ilustram os
testeiros de pré-viga;

Os diâmetros dos furos na chapa de compensado da fôrma devem ser suficientes para
passagem da armadura indicada na folha de produção da pré-viga.

Figura nº 22 e nº 23 - Detalhe de testeiro de pré-viga

O comportamento estrutural da seção composta é definido, fundamentalmente, pela
transferência das tensões de compressão e tração na interface entre o concreto pré-moldado
e o concreto moldado no local.

A compressão e tração na interface entre dois concretos ocorrem sempre que há
tendência de deslizamento na superfície de contato. Este fenômeno faz-se presente quando
se trata de concretos com idades diferentes e, também, porque não há monoliticidade total
na região e no conjunto, como é o caso da interface entre o componente pré-moldado e o
concreto moldado no local.

Nesse caso, a transferência de esforços de cisalhamento pela interface pode ser
dividida em transferência por meio da superfície de contato e por meio de armadura
cruzando a superfície de contato.

Os principais fatores que influenciam a resistência ao cisalhamento na interface
entre dois concretos são a resistência do concreto e a rugosidade da superfície de contato,
ou seja, a resistência ao cisalhamento aumenta com o aumento da resistência do concreto e
com as superfícies mais rugosas. A armadura que cruza a interface e a tensão normal à
interface são outros fatores que influem diretamente na resistência ao cisalhamento.

A NBR 9062 (1985), no item 6.3.3 para dimensionamento da ligação do concreto
novo com o concreto pré-moldado, permite considerar a peça composta como sendo
monolítica, verificando se a tensão de aderência de cálculo σsd satisfaz a condição:

σsd ≤ βs . [(fyd . As) / (b . s)] + βc . ftd , onde:

σsd = tensão de aderência de cálculo

As = área da armadura atravessando, perpendicularmente, a interface e totalmente ancorada
nos elementos componentes
s = espaçamento da armadura As
b = largura da interface
fyd

= resistência de cálculo da armadura

βs = coeficiente de minoração aplicado à armadura
βc = coeficiente de minoração aplicado ao concreto
ftd = segundo a NBR 6118 (1980), para o menos resitente dos concreto em contato

σsd = Fmd / (av . b), onde:
Fmd = valor médio da força de compressão ou de tração acima da ligação ao longo do
comprimento av
av = distância entre os pontos de momento nulo e máximo, respectivamente, na peça
b = largura da interface

Capítulo 3

Descrição da produção de componentes pré-moldados

3.1. Implantação do canteiro de obras e da central de pré-moldados

O empreendimento Meliá Guarulhos teve, por exigência das leis municipais, o
projeto aprovado com recuos laterais medindo 05 metros em todo o perímetro do terreno, a
partir dos alinhamentos junto aos passeios. Estes recuos permitiram que a obra acomodasse
containers metálicos para os escritórios da administração, banheiros, vestiários, central de
fabricação de fôrmas, estocagem do aço, portaria, stand de vendas e entrada de energia
elétrica provisória. As Figuras nº 24,nº 25 ,nº 26 e nº 27 ilustram a disposição do canteiro
no início da obra:

Figura nº 24 -Container W.C. e vestiário

Figura nº 25 -Container engenharia e
portaria

Figura nº 26 - Central de fôrmas

Figura nº 27 -Estoque de armadura
de pilares

Os serviços foram iniciados com a escavação e remoção parcial de terra da projeção
do sub-solo e, seqüencialmente, foram executadas as vigas guias das paredes diafragmas e
as paredes diafragmas de concreto armado.

Figura nº 28 - Viga guia para execução de
parede diafragma

Figura nº 29 – Parede diafragma e
tirantes

Em seguida, houve a 2ª fase de remoção do solo, concomitantemente com a
execução da segunda linha de tirantes provisórios.

Após a escavação final, foi instalada uma grua da marca Potan, modelo MC 65 A,
com capacidade de movimentar 1.500 Kg na ponta de uma lança de 35 metros de
comprimento, a uma velocidade de 36m/min, para atender ao fluxo de materiais necessários
à execução dos trabalhos de fundação, de estrutura, de elevação das alvenarias, de
revestimentos internos e externos.

Este canteiro foi suficiente para atender às necessidades de execução dos serviços
iniciais como escavação, parede diafragma, tirantes provisórios, caixa d’água enterrada,
fundação direta com sapata, concreto do piso do 2º sub-solo e a implantação da central de
pré-moldados, que ocupou uma área de aproximadamente 60 m2. As Figuras nº 30, 31, 32 e
33 ilustram a simplicidade da central e a versatilidade na produção de componentes prémoldados realizada com o auxílio de uma grua.

Figura nº 30 - Fôrma apoiada sobre pontaletes

Figura nº 31 - Pré-viga sendo concretada

Figura nº 32 - Pré-vigas recém-concretadas

Figura nº 33 - Pré-vigas recém desformadas

As principais exigências para se implantar uma central de pré-moldados no próprio
canteiro é ter o piso nivelado e não deformável com o peso do concreto armado das prévigas. Não há exigência quanto ao acabamento do piso, podendo utilizar-se do próprio
solo, condição mais empregada no início da obra. Entretanto, somente com uma camada
simples de concreto desempenado obtêm-se condições mais favoráveis à movimentação das
fôrmas, armação e concretagem dos componentes, bem como a manutenção da organização
e limpeza na produção.

Garantida que a área da central preenche as condições de indeformabilidade e
nivelamento, as fôrmas das pré-vigas são assentadas sobre pontaletes de madeira e assim
permanecem em todo o período da produção naquele local. A grua auxilia na concretagem
e movimentação dos componentes pré-moldados até o local da estocagem.

Com o andamento da obra e tendo-se as lajes periféricas ao corpo principal
executadas, procede-se à mudança da central e estocagem para essa área, ficando o trabalho
mais facilitado pela proximidade maior da grua, tomando-se o cuidado de distribuir os

componentes pré-moldados, a fim de não incorrer em elevadas sobrecargas na laje. A
Figura nº 34 ilustra a central de pré-moldados sobre a laje de periferia.

Figura nº 34 - Central de pré-moldados sobre a laje de periferia

3.2. Produção de componentes pré-moldados

3.2.1. Equipamentos

A grua é um dos equipamentos mais versáteis que se conhece na construção civil,
sendo empregada em uma das operações mais importantes para o sistema construtivo que é
o transporte de pré-vigas, realizado com o auxílio de uma treliça metálica espacial,

desenvolvida especificamente para esta finalidade e que confere maior rapidez na
movimentação da peça, sem causar danos. A treliça é presa ao moitão da grua, sendo o
içamento e a movimentação feitos com uma peça de cada vez. A distribuição dos esforços
no componente pré-moldado ocorre através dos ganchos que são previstos e executados na
produção da pré-viga. A treliça, por ser rígida e retilínea, proporciona o içamento da peça
de maneira a evitar que fissuras ocorram no componente pré-moldado durante o seu
transporte. A grua é posicionada e operada da mesma forma que em outras atividades.
Quando o operador da grua se posiciona de forma que seu campo de visão é total, as
operações são mais rápidas e seguras. O rádio para comunicação entre a central de
produção de pré-moldados, estocagem e montagem, é o instrumento mais versátil e mais
utilizado nos dias de hoje. A Figura nº 35 ilustra a treliça metálica auxiliando a
movimentação da pré-viga.

Figura nº 35 - Movimentação da pré-viga com auxílio da treliça metálica

A concretagem das pré-vigas e das escadas faz-se com o auxílio da grua,
movimentando uma caçamba metálica com formato de funil e com capacidade para
transportar 0,50 m3 de concreto. A caçamba possui um dispositivo de acionamento do braço
de abertura e uma mangueira plástica flexível na sua extremidade, proporcionando o
despejo do concreto no interior da fôrma sem que ocorra qualquer tipo de perda.

O adensamento do concreto é feito por intermédio de vibrador de imersão, com
agulha de diâmetro 45 mm ou 35 mm. A Figura nº 36 ilustra o lançamento do concreto
utilizando a grua e caçamba.

Figura nº 36 - Lançamento de concreto com auxílio de grua e caçamba

3.2.2. Fabricação de fôrmas

Os painéis de fôrmas das pré-vigas e os painéis dos pilares foram fabricados na
central de fôrmas instalada no próprio canteiro. Um projeto de fôrma específico para
produção permitiu a fabricação de painéis bem estruturados e de alta precisão dimensional.

A montagem dos painéis foi feita por intermédio de uma “espinha dorsal”,
constituída de pontaletes e sarrafos, presos ao piso limpo e nivelado, suficientemente rígida
para garantir o alinhamento e prumo. Sobre esta “espinha dorsal” e para que não haja
desequilíbrio, fixou-se um painel de compensado de cada lado, permitindo a produção
simultânea de dois componentes e, ainda, com a possibilidade de moldar vigas com
comprimentos variados, sendo necessário apenas um ajuste nos “testeiros”. Os painéis são
fixos à “espinha dorsal” através de cunhas de madeira que garantem que o prumo dos
painéis seja igual ao prumo da “espinha dorsal”. O componente pré-moldado final terá seu
prumo e alinhamento garantidos.

Figura nº 37 - Detalhe da “espinha dorsal” onde são fixados os painéis das fôrmas –
adaptado de Pedreira (1997)

Para a execução dos 31 pavimentos do empreendimento Meliá Confort Guarulhos
utilizou-se somente um jogo de fôrmas.As Figuras nº 38, nº 39 e nº 40 ilustram a seqüência
de montagem da fôrma que moldará a pré-viga.

Figura nº 38 - Corte esquemático da estruturação da fôrma da pré-viga – adaptado de
Pedreira (1997)

Figura nº 39 - Corte esquemático da fôrma da pré-viga com a inclusão da armadura –
adaptado de Freire (2001)

Painéis laterais
Viga
sanduíche

Barras de
ancoragem
com porcas

Figura nº 40 - Corte esquemático da fôrma da pré-viga com a armadura e com o
fechamento e travamento dos painéis laterais – Freire (2001)
A grade de madeira ou “espinha dorsal” é fixada e aprumada com auxílio de um
prumo de face. O nível da face superior da pré-viga é demarcado na grade de madeira e a
montagem das fôrmas inicia-se com o posicionamento dos fundos e de uma face lateral das
pré-vigas, fixando-as na grade. A conferência no encontro das faces é feita com um
esquadro metálico, garantindo a ortogonalidade.

Os painéis são identificados com pintura em tinta esmalte, cuja numeração é a que
consta no projeto estrutural. É identificada também a posição que deverá ser utilizada na
montagem, ou seja, qual é a face interna e qual é a face externa.

Para a confecção da escada, utilizou-se de uma fôrma metálica, que foi projetada
para ser concretada “de lado”, a fim de favorecer um bom adensamento e prevenir o
aparecimento de bolhas de ar em suas superfícies. Buscando conseguir um bom
acabamento, ou seja, sem a necessidade de revesti-la, a fôrma foi desenvolvida de tal
maneira que os degraus, os patamares e a face oposta aos degraus, a qual se apresentava
como teto da escada, ficassem em contato com a chapa metálica no momento da
concretagem e adensamento. A fôrma metálica foi desenvolvida também para permitir a
concretagem simultânea de duas partes da escada e, ainda, adaptar complementos
metálicos, adequando-se para lances de escadas diferentes do pavimento tipo. As Figuras nº
41, nº 42 e nº 43 mostram a concretagem e desfôrma de uma peça de escada.

Figura nº 41 - Concretagem da escada

Figura nº 42 - Escada recém-concretada

Figura nº 43 - Escada recém-desformada

3.2.3. Armadura

Com o aço fornecido à obra em barras, processou-se o corte, a dobra e a montagem
por equipe de armadores, com o auxílio de uma central composta por uma serra de bancada
do tipo Policorte, uma bancada para dobra manual e uma dobradeira mecânica.

Depois de cortadas as barras de aço, dobradas e montadas, procede-se à
identificação por meio de etiqueta plástica, segundo a sua utilização no elemento estrutural;
a armadura é, então, transportada para o pátio, aguardando o momento de ser transportada
até o local definitivo de aplicação.

A armadura é montada e transportada com o auxílio da grua, diretamente da central
de aço até a fôrma da pré-viga, na central de produção de pré-moldados.

Ressalta-se que todas as armaduras nas extremidades precisam ser retas, para que na
montagem e fechamento da fôrma, possam ser colocados os testeiros por intermédio dos
seus respectivos furos passantes. Nos casos em que a pré-viga necessita de ganchos na
armadura de ancoragem, as dobras das barras são feitas posteriormente à concretagem e à
desforma. Via de regra, essa dobra é feita no mínimo após ter decorrido quatro dias da
concretagem da pré-viga. Pode-se fazer a dobra com o auxílio de uma chave comum de
dobra de aço e de um calço de madeira sob a armadura, pressionando esta última para
baixo, enquanto o outro armador executa a dobra com outra chave. Esses cuidados
específicos têm em vista garantir o cobrimento da armadura principal, no caso de 02 cm,
sem introduzir quebras e trincas no recobrimento de concreto.

A posição de saída da armadura nos testeiros, o cobrimento de concreto dos estribos
e a colocação dos ganchos de aço que servirão para o içamento e movimentação da peça
são fundamentais para a obtenção de uma boa montagem.

As Figuras nº 44 e nº 45 ilustram a armadura acomodada na fôrma de uma pré-viga
e a colocação do painel externo da fôrma sendo posicionado para fechamento.

Figura nº 44 - Detalhe da armadura da pré-viga

Figura nº 45 - Painel sendo posicionado para fechamento e travamento

3.2.4. Concretagem, identificação, desforma e estocagem de componentes prémoldados

Uma vez posicionadas as fôrmas sobre a base no solo, as etapas básicas e
seqüenciais para a produção de pré-moldados são:

1º Limpeza das fôrmas;
2º Aplicação de desmoldante nas fôrmas;
3º Colocação das armaduras;
4º Colocação dos espaçadores nas armaduras;
5º Colocação dos insertos metálicos e/ou embutidos de instalações elétricas;
6º Conferência geral segundo o projeto e o manual de produção;
7º Fechamento dos painéis e travamento destes com auxílio de barras de ancoragem;
8º Concretagem das peças com o uso de vibrador de imersão;
9º Colocação da etiqueta de identificação da peça, na parte superior da pré-viga recémconcretada;
10º Desforma e lavagem dos testeiros e da parte superior das pré-vigas com água
pressurizada, após aproximadamente duas horas da concretagem, tornando estas superfícies
rugosas;
11º Desforma e transporte para área de estocagem;
11º Execução do gancho vertical ou desvio da armadura com a dobragem do aço,
respeitando o detalhe de projeto, após um mínimo de quatro dias da concretagem.

A limpeza das fôrmas deve ser feita com uma espátula, removendo todos os
resíduos de concreto, com muito cuidado para não danificar o filme do compensado, a fim
de obter-se um maior número de reutilizações.

Para as fôrmas de madeira aplica-se um desmoldante tradicional com auxílio de um
rolo de lã ou aspersor. Este procedimento protege a madeira de ressecamento e de danos
causados pela aderência do concreto na madeira proveniente da concretagem anterior.

Nas pré-vigas com reentrâncias ou com detalhes construtivos que dificultam a
desforma, aplica-se vaselina sólida com auxílio de uma espátula comum em substituição ao
desmoldante tradicional. Este procedimento facilita a desforma e protege a fôrma.

Ressalta-se que, futuramente, a vaselina deve ser removida para não prejudicar a
aderência de revestimentos. A Figura nº 46 ilustra uma pré-viga com reentrâncias recémdesformada, com vestígios (borda escurecida) do uso da vaselina, e a desforma do testeiro
com a armadura reta.

Figura nº 46 - Pré-viga recém desformada com vestígio do uso da vaselina como
desmoldante

Na produção das escadas, onde o molde é metálico, deve-se utilizar um desmoldante
apropriado para fôrmas metálicas, composto de emulsão de óleos minerais e parafinas em
água, sendo pré-diluído na proporção 1:1 até 1:2. Estes desmoldantes são especialmente
indicados para a construção industrializada (pré-moldados de concreto) e apresenta um
rendimento de 4 a 5 m2/litro de solução diluída, protegendo a fôrma contra oxidação.

Após a colocação da armadura, introduzem-se os espaçadores para garantir o
cobrimento de concreto da armadura e para a “galga” da fôrma, os insertos metálicos e os
embutidos de instalações elétricas, que devem ser posicionados e fixados adequadamente à
armadura. Os eletrodutos embutidos na pré-viga são passantes em 05 cm do fundo da fôrma
na face superior, finalizando com uma curva fechada com caps roscável para proteção e
contra penetração de materiais, os quais são direcionados para serem interligados com os
eletrodutos sobrepostos na laje em montagem, conforme ilustram as Figuras nº 47 e nº 48.

Figura nº 47 - Eletrodutos saindo da pré-viga

Figura nº 48 - Eletroduto com caps

Ainda na pré-viga, pode ocorrer que o eletroduto rígido seja passante reto à face
superior e à face inferior, devendo, nesta situação, proceder-se à proteção da extremidade
do eletroduto contra a penetração de resíduos de concreto, no momento da concretagem da
peça. A Figura nº 49 ilustra o posicionamento do eletroduto passante com proteção e os
insertos metálicos.

Figura nº 49 - Pré-viga recém-concretada com eletroduto passante e insertos metálicos

Em todas as fôrmas das pré-vigas periféricas à estrutura, antes da concretagem, são
colocados espaçadores de PVC rígido, muito bem alinhados e posicionados, pois os furos
que serão constituídos após a concretagem e desforma são utilizados para fixação dos
sarrafos e do compensado que irão complementar a fôrma da pré-viga, necessária à
contenção do concreto da laje sobre a pré-viga.

Graziano (2001) recomenda que na situação de eletroduto passante verticalmente,
com diâmetro igual ou maior que 11/2”, “encamisar” o eletroduto passante com tubo de aço
carbono do tipo SAE 1020 sem costura, objetivando transferir esforços para as áreas
adjacentes à seção de concreto, evitando, desta forma, o aparecimento de fissuras e
enfraquecimento da peça pré-moldada nesta região. Os insertos metálicos posicionados nas
extremidades da pré-viga têm a função de criar os nichos que constituirão os encaixes entre
vigas, ou seja, uma pré-viga que se apóia em outra pré-viga.

Após a montagem completa da armadura, dos insertos metálicos, dos eletrodutos e
dos testeiros, procede-se à conferência de:

. diâmetros e comprimentos da armadura longitudianal;
. diâmetro, quantidade e espaçamento dos estribos;
. reforços especiais devido aos inserts metálicos;
. posição da armadura na saída dos testeiros;
. altura do estribo acima do nível de parada do concreto;
. altura dos pontos de içamento acima do nível de parada do concreto, fixada ao mínimo de
3 cm e ao máximo de 6 cm.

Após a conferência, procede-se ao fechamento dos painéis da fôrma por meio de
barras de ancoragem e ao lançamento do concreto, utilizando a grua e a caçamba metálica.

Imediatamente após a concretagem, coloca-se a etiqueta de identificação da peça
concretada. A Figura nº 50 mostra uma pré-viga identificada por etiqueta plástica.

Figura nº 50 - Pré-viga identificada com etiqueta

As concretagens das pré-vigas são realizadas em uma única etapa, utilizando-se
concreto dosado em usina externa à obra.

Decorridas aproximadamente duas horas da concretagem da pré-viga, a fôrma dos
testeiros é retirada, e com auxílio de uma escova de aço e uma máquina pressurizadora de
água, procede-se à escovação e ao jateamento de água, tornando rugosas as superfícies de
concreto. Este procedimento deve ser aplicado também na face superior da pré-viga, caso
seja constatado que o concreto vibrado apresente a superfície “espelhada”, ou seja, muito
lisa, em razão da exsudação ou do próprio adensamento.

Estas superfícies rugosas dos testeiros e da face superior da pré-viga contribuem
para uma maior aderência com o concreto da laje, favorecendo a consolidação e
monolitização do pilar, com a pré-viga e a laje.

A desforma das pré-vigas ocorre após o 3º dia da concretagem. Soltam-se as porcas
das barras de ancoragem e são retirados os painéis laterais.

A cura úmida é feita com jato de água sobre as fôrmas, após 2 horas do lançamento
do concreto e durante três dias seguidos após a desforma.

Depois de desformadas, as pré-vigas são transportadas para a área destinada à
estocagem. A Figura nº 51 ilustra uma área de estocagem de pré-vigas e escada prémoldada na fase inicial da obra.

Figura nº 51 - Área de estocagem de pré-vigas e escada pré-moldada

Capítulo 4
Descrição do processo construtivo do pavimento tipo

Ao iniciar-se o desenvolvimento dos projetos executivos, o projetista estrutural e a
construtora estudam e determinam os eixos ortogonais que serão utilizados no projeto de
arquitetura, de fundação, de estrutura, de instalações hidráulicas e elétricas, e de projetos de
produção da estrutura de concreto, os quais serão a referência para a execução de toda a
obra. Esses eixos, que no projeto estrutural são representados gráfica e numericamente por
cotas acumuladas em todas as faces dos componentes da estrutura, também auxiliarão o
desenvolvimento e a conferência dos demais projetos.

Na execução da estrutura, os eixos e as cotas acumuladas são extremamente
importantes e muito úteis na montagem dos pilares e na conferência geral dos trabalhos de
obra, uma vez que os operários da equipe de produção não precisam fazer somatórias e
subtrações de cotas, aumentando significativamente a velocidade da marcação e a precisão
da montagem dos pilares e, conseqüentemente, a qualidade geométrica da estrutura final
quanto aos alinhamentos, prumos e esquadros.

O planejamento da produção e a produtividade da mão-de-obra que envolve o
processo construtivo, estão embasados nas várias fases que compõem o ciclo com
atividades semanais, ou seja:

1º dia) execução dos gastalhos dos pilares do pavimento subsequente; desforma de 50% dos
pilares; limpeza e aplicação de desmoldante nas fôrmas, transporte das fôrmas, montagem e
concretagem de 50% dos pilares e consoles para a escada pré-moldada no primeiro dia do
ciclo;

2º dia) mesma atividade que o dia anterior, ou seja, com os 50% restantes dos pilares, mais
o início da colocação das pré-vigas e montagem do cimbramento da laje, relativamente ao
trecho compreendido entre os pilares concretados no dia anterior;
3º dia) colocação da escada pré-moldada, montagem da segunda etapa do cimbramento da
laje e colocação da fôrma da laje;
4º dia) colocação da armadura positiva da laje e instalações elétricas e hidráulicas que
ficarão embutidas no concreto da laje;
5º dia) colocação da armadura negativa e concretagem da laje, incluindo complementos das
pré-vigas e cabeças de pilares.

A execução da estrutura é feita por duas equipes de carpinteiros e uma equipe de
armadores, sendo que uma equipe de carpinteiros encarrega-se da produção dos
componentes pré-moldados e a outra incumbe-se da execução dos pilares, da colocação das
pré-vigas e escadas pré-moldadas, da montagem e concretagem das lajes.

4.1. Montagem dos pilares

A montagem das fôrmas dos pilares inicia-se no dia útil subseqüente à concretagem
da laje inferior. O início dos trabalhos se dá com a transferência dos eixos da estrutura do
pavimento inferior para o pavimento a ser montado, por intermédio de um aparelho a laser,
cuja base de apoio é fixada fora da projeção da estrutura, no pavimento térreo. O aparelho é
posicionado de maneira a fornecer um plano vertical paralelo e próximo à estrutura e de
onde possa ser transportado e demarcado em um gancho de aço implantado na laje recémconcretada. A Figura nº 52 mostra um gancho de aço implantado para ser concretado com a
laje e que servirá para marcação de um dos eixos da estrutura.

Figura nº 52 - Gancho de aço para demarcação do eixo do pavimento

Feita a transferência e a demarcação dos eixos, linhas de náilon são esticadas para
auxiliar na locação dos gastalhos dos pilares.

Os gastalhos são pregados sobre sarrafos de madeira deixados previamente no piso
da laje concretada. Os gastalhos são locados segundo uma planta específica de locação de
gastalhos, com o auxílio de uma trena de aço de 30 metros de comprimento.

Ressalta-se que as medidas indicadas no projeto de produção para a locação dos
gastalhos não se referem às faces dos pilares e, sim, à face interna do sarrafo do gastalho,
levando-se em consideração as espessuras do molde e da estruturação da fôrma, facilitando
significativamente a execução do serviço e potencializando uma maior precisão
dimensional dos pilares. Ressalta-se, ainda, que nenhum outro serviço simultâneo a estes é

permitido, a fim de não haver qualquer tipo de interferência. A Figura nº 53 ilustra o
posicionamento e a fixação do gastalho de um pilar à laje.

Figura nº 53 - Locação de gastalho

Para a montagem do gastalho, quando o pilar é de canto, ou seja, com faces externas
ao corpo do prédio, e tendo em vista que este não tem a superfície da laje para servir de
apoio aos sarrafos do gastalho, utilizam-se pedaços de pontaletes auxiliares que servem de
apoio, sendo que esses pedaços são fixados no pilar do pavimento inferior por meio de
barras de ancoragem em furos existentes. As Figuras nº 54 e nº 55 ilustram o gastalho de
canto externo.

Figura nº 54 - Gastalho de pilar externo

Figura nº 55 - Fôrma de pilar externo sobre
gastalho

Simultaneamente à locação e execução dos gastalhos, 50% dos pilares do pavimento
inferior são desformados, de maneira que, ao final da execução dos gastalhos, as fôrmas
estão preparadas para iniciar a montagem dos novos pilares.

Com referência às fôrmas para os pilares, um conceito fundamental para a sua
confecção é possuir um detalhe que possibilite o apoio da pré-viga no momento da
montagem do pavimento e, posteriormente, na montagem da fôrma da laje, bem como
permitir que a sua desforma se dê após a concretagem da laje.

Para a estruturação desse painel de apoio da pré-viga utilizam-se grades constituídas
de pontaletes e sarrafos de madeira, nas quais são colocadas, no momento da montagem, as
partes de compensado. A Figura nº 56 mostra a colocação das partes de compensado sobre

a grade de madeira no momento da montagem e o início do seu fechamento e a Figura nº 57
mostra esquematicamente as partes que compõem uma face de fôrma de pilar.

Figura nº 56 - Montagem da fôrma de uma face do pilar

Para facilitar a montagem e desmontagem da fôrma do pilar, reduzindo o peso e
facilitando a mobilização do compensado por um operário apenas, a altura da face de maior
dimensão do pilar é dividida em três partes. Este procedimento facilita a desforma, visto
que a desforma se inicia com a retirada das barras de ancoragem, dos barrotes metálicos, da
grade de madeira e do segundo terço de compensado, liberando o terço superior e o terço
inferior.

Figura nº 57 – Detalhe esquemático das partes de compensado que compõem um painel da
fôrma do pilar – adaptado de Freire (2001)

Na desforma dos pilares, inicialmente, soltam-se as flanges das barras de
ancoragem e estas são retiradas, juntamente com os barrotes metálicos que auxiliaram no
travamento dos painéis, liberando a grade de madeira de estruturação da fôrma do pilar. Em
seguida, com o auxílio de cunhas de madeira, as chapas de madeira compensada são soltas.

Na medida em que a desforma é processada, os materiais são armazenados de
maneira a facilitar o transporte e a reutilização na laje seguinte. Os materiais são
armazenados em uma plataforma metálica, sempre presente na borda da laje que está sendo
desformada, e transportados pela grua, fazendo uso desta plataforma. A Figura nº 58 ilustra
caçambas metálicas para armazenagem e transporte de componentes de travamento de pilar
e de cimbramento da laje.

Figura nº 58 – Caçamba metálica para transporte de componentes de travamento de pilares
e cimbramento de laje

As armaduras dos pilares também são transportadas pela grua, já montadas com
todos os estribos, posicionadas e amarradas com arame recozido aos arranques de
transpasses existentes, de maneira a proporcionar estabilidade e rigidez à armadura e antes
da colocação de qualquer painel da fôrma. A Figura nº 59 ilustra a armadura de um pilar
sendo posicionada junto aos arranques de transpasses existentes.

Figura nº 59 - Posicionamento da armadura de pilar aos arranques existentes

Colocadas as armaduras das colunas, inicia-se a montagem das fôrmas. Na
montagem das fôrmas dos pilares, a primeira atividade é o posicionamento da grade para
estruturar o painel maior do pilar sobre o gastalho, aprumando-o, nivelando-o, visto que o
gastalho não é previamente nivelado, e travando-o na posição final com mãos-francesas de
sarrafo de madeira.

Na seqüência, com o uso do aparelho a laser, demarca-se na grade o nível da parte
superior da primeira chapa de compensado que compõe a base do pilar, de acordo com o
projeto de fôrmas. A Figura nº 60 mostra o operário demarcando a grade com o auxílio do
aparelho laser.

Figura nº 60 - Demarcação na grade da parte superior da primeira chapa do painel do pilar

O nivelamento da grade e o posicionamento da primeira chapa visam garantir a cota
e o nivelamento dos fundos de vigas e de lajes, visto que as chapas superiores têm
dimensões pré-definidas que, somadas ao nivelamento anterior, resultam no pé-direito bruto
estabelecido em projeto.

Anteriormente à fixação da primeira e das demais chapas na grade, aplica-se o
desmoldante com um rolo de espuma ou com um aspersor.

Enquanto os carpinteiros se ocupam em aprumar e fixar a grade, os armadores
colocam os espaçadores plásticos nos estribos, de modo a garantir o cobrimento de concreto
da armadura.

Com a primeira grade e as chapas nela fixadas, passam-se as barras de ancoragem
pelos furos do primeiro painel, as quais auxiliarão na montagem completa dos demais
painéis, para posteriormente serem fixadas de forma definitiva por meio de flanges
roscáveis. No interior do pilar, as barras de ancoragem são “encamisadas” em tubo de PVC,

com distanciadores cônicos plásticos nas extremidades, de maneira a assegurar a largura do
pilar e facilitar a retirada destas barras após a concretagem.

Em seguida, são colocados os painéis menores, obedecendo aos níveis dos demais
painéis e, então, é colocado o segundo painel maior, passando as barras de ancoragem pelos
seus furos correspondentes.

As barras de ancoragem são posicionadas por entre os barrotes metálicos horizontais
que, posteriormente, são presas com as flanges roscáveis sem, no entanto, dar o aperto
final.

Na seqüência, o pilar é aprumado, prendendo-se no seu topo um sarrafo que sustenta
um peso, e que permite conferir a verticalidade do pilar, medindo-se as distâncias
horizontais entre o arame e o painel, na parte inferior e superior deste.

Depois de concluída a montagem das fôrmas dos pilares, procede-se à conferência
de prumo e nivelamento do topo de todos eles.

4.2. Concretagem dos pilares

Os pilares concretados solteiros têm o lançamento e o adensamento feitos com o
auxílio de andaimes metálicos, montados com vigas de madeira do tipo H20 e escoras
metálicas com roldanas de movimentação, solução adotada especificamente para este fim.
Apesar de possuir roldanas, a estrutura do andaime permite que a grua também faça a sua
movimentação de um pilar para o outro.

Para obter-se maior produtividade na concretagem dos pilares, recomenda-se
constituir duas frentes de trabalho, permitindo que dois pilares sejam concretados
simultaneamente, transportando alternadamente as caçambas com o concreto. A Figura nº
61 ilustra a plataforma de concretagem criada especificamente para as concretagens dos
pilares.

Figura nº 61 - Plataforma de concretagem metálica e caçamba tipo funil, com mangueira
flexível, para serem utilizadas nas concretagens dos pilares.

Para cada frente de trabalho, utiliza-se um pedreiro no andaime, fazendo o
lançamento e adensamento do concreto, e um carpinteiro acompanhando a eventual
ocorrência de desvio de prumo.
Após a concretagem dos pilares, procede-se à lavagem da parte externa da fôrma e
da base do pilar com água pressurizada, conservando os materiais e facilitando a desforma.
A Figura nº 62 mostra a lavagem da fôrma com água pressurizada.

Figura nº 62 - Limpeza do pilar com água pressurizada após a sua concretagem

4.3. Colocação das pré-vigas

As pré-vigas são transportadas pela grua, com o auxílio de uma treliça espacial
metálica construída para este fim, para transporte de feixes de aço e afins. As Figuras nº 63
e nº 64 ilustram o transporte de pré-viga e de feixe de aço por intermédio da grua e da
treliça metálica espacial.

Figura nº 63 - Transporte de pré-viga

Figura nº 64 - Transporte de feixe de aço

A pré-viga é transportada da área de armazenamento e apoiada sobre a fôrma dos
painéis dos pilares e sobre duas escoras metálicas com forcado. Ao apoiar-se na fôrma dos
dois pilares, a pré-viga já está nivelada, acompanhando o nivelamento feito anteriormente
nos painéis dos pilares. Não há necessidade de utilização de cunhas ou de enchimentos. A
Figura nº 65 ilustra uma pré-viga apoiando-se nos pilares.

Figura nº 65 - Colocação da pré-viga sobre os painéis dos pilares

Cabe ressaltar que, apesar do projeto de produção das pré-vigas contemplar desvios
nas armaduras que convergem para o apoio, quando a densidade de aço no pilar é alta,
poderá ocorrer conflito entre algumas barras, havendo necessidade de ajustes por parte dos
armadores.

A verificação da estabilidade, dos níveis e da segurança do escoramento é
imprescindível e, via de regra, é feita pelo mestre da obra, posteriormente à colocação da
pré-viga sobre a fôrma do pilar, antes da concretagem da laje. A Figura nº 66 mostra a préviga apoiando-se na fôrma do pilar.

Figura nº 66 - Pré-viga apoiando-se sobre a fôrma do pilar

O projeto de produção e detalhamento das pré-vigas inclui uma tabela que contém
um plano seqüencial para a sua montagem, conferência e liberação para a execução da
fôrma da laje.

4.4. Montagem da fôrma da laje

No segundo dia do ciclo de execução do pavimento, com 50% dos pilares
concretados, dá-se o início da colocação das pré-vigas e da montagem da fôrma da laje no
trecho correspondente. Simultaneamente, são montados e concretados os demais pilares do
pavimento.

O início da montagem da fôrma da laje se dá com a colocação das escoras metálicas,
em obediência ao projeto de fôrmas. Este posicionamento é muito importante, tendo-se em
vista que o sistema de cimbramento da laje adotado na execução da estrutura do
empreendimento em estudo foi um sistema modular de vigamento metálico, constituído de
longarinas principais e secundárias de alumínio, apoiadas sobre escoras pontuais. As
distâncias entre as escoras são pré-determinadas e moduladas com o comprimento das
longarinas.

Para atender a premissa de não reescorar a laje durante os 28 dias do lançamento do
concreto, foram utilizados três jogos adicionais de tiras de compensado, de fundo de vigas e
de escoras metálicas com Drophead3.

Primeiramente, demarca-se na laje os alinhamentos das escoras, utilizando-se uma
linha de sisal, pó Xadrez e lápis de carpinteiro.

Para equilibrar as escoras são usados tripés e à medida que são posicionadas,
aquelas já apresentavam o seu nivelamento “grosseiro”, pois os operários já sabiam de
antemão deste nivelamento e deixavam o pino de travamento da flauta telescópica sempre
preso no mesmo furo.

3

Dispositivo que permite remover parte da estrutura das fôrmas, sem tirar totalmente o escoramento da laje.

Em seguida, as longarinas são colocadas por dois operários, ou seja, um passa a
peça ao outro, e este a encaixa na cabeça da escora. As Figuras nº 67 e nº 68 ilustram a
longarina principal sendo encaixada da cabeça da escora e após a colocação da longarina
secundária.

Figura nº 67 - Colocação da longarina

Figura nº 68 - Longarina principal sobre o

principal sobre a escora metálica com

Drophead e longarina secundária sobre

Drophead

a longarina principal

Após a montagem de duas linhas paralelas de longarinas principais, inicia-se a
colocação das longarinas secundárias, as quais se encaixam lateralmente às principais e
possuem o mesmo nível na face superior. A seqüência se repete-se no 3º dia, até que toda a
extensão da laje seja montada.

No 3º dia do ciclo, enquanto uma equipe de carpinteiros monta a 2ª etapa do
cimbramento, a outra equipe inicia a colocação do compensado, começando por um ponto
bem definido da laje e obedecendo ao projeto de fôrmas, que posiciona todas as chapas,
conforme demarcação numerada, de modo a serem usadas sempre na mesma posição,
permitindo a inserção de faixas de escoramento permanente e o encaixe mais preciso entre
as chapas.

As chapas de compensado são pregadas nas longarinas, deixando a cabeça do prego
para fora da chapa, de modo a facilitar possíveis ajustes nas posições. As Figuras nº 69, nº
70, 71 e a nº 72 ilustram a colocação da fôrma da laje sobre o cimbramento e a interface da
forma da laje com a pré-viga de borda.

Figura nº 69 - Colocação da fôrma da laje

Figura nº 70 - Cimbramento da fôrma da laje

Figura nº 71 - Compensado da fôrma da laje sob a aba da pré-viga

Figura nº 72 - Demarcação das chapas de compensado da fôrma da laje

Depois de concluída a colocação das chapas, nivela-se todo o conjunto com
aparelho a laser pela face inferior da fôrma da laje, rebatendo-se os pregos. Enquanto se faz
o nivelamento da fôrma da laje, as caixinhas elétricas de passagem e de interligação de
eletrodutos são posicionadas e fixadas por meio de um compressor elétrico e grampo.

4.5. Colocação da armadura

A armadura devidamente identificada é transportada pela grua até o local de
utilização. A identificação da armadura pode ser feita de maneira muito simples, utilizando
um pedaço pequeno de madeira. A Figura nº 73 mostra a identificação da armadura com
pedaço de madeira.

Figura nº 73 - Identificação de armadura

Para fazer a demarcação da posição do aço na fôrma da laje, risca-se a fôrma com
um pedaço de giz, facilitando a montagem da armadura positiva longitudinal e transversal,
com os seus respectivos espaçamentos. As barras de aço são amarradas com arame recozido
e posicionados no interior dos estribos salientes das pré-vigas; também são colocados os
distanciadores plásticos sob a armadura positiva, de modo a garantir o cobrimento do aço
com concreto. Na seqüência, a armadura negativa da laje é posicionada e apoiada sobre
“caranguejos”, complementando-se com a armadura longitudinal na parte superior da préviga. A Figura nº 74 ilustra a armadura longitudinal superior da pré-viga e a armadura
positiva da laje, e a Figura nº 75 ilustra a armadura negativa da laje sobre “caranguejo”.

Figura nº 74 - Armadura longitudinal superior da pré-viga, armadura positiva da
laje e distanciadores plásticos

Figura nº 75 - Armadura negativa da laje sobre “caranguejo”

Após a montagem da armadura da laje, da pré-viga e da colocação das instalações,
pedaços de eletroduto de PVC rígido são fixados verticalmente à fôrma da laje, de maneira
a ficar passante após a concretagem do pavimento. Este furo passante é utilizado para
prender os aprumadores metálicos dos pilares, na montagem do pavimento superior. O
pedaço de eletroduto é encaixado em uma peça plástica triangular, a qual pode ser fixada
por meio de grampo, sob pressão de um compressor elétrico, e que servirá também para a
montagem das mestras utilizadas na concretagem da laje. A Figura nº 76 ilustra o pedaço de
eletroduto fixado à fôrma da laje.

Figura nº 76 - Pedaço de tubo plástico fixado à fôrma da laje preenchido com serragem

Na seqüência, são colocadas as golas, ou seja, os sarrafos para complemento de
fôrma da pré-viga periférica para contenção do concreto da laje, juntamente com o guardacorpo de proteção. Estas golas são fixadas por meio de barras de ancoragem passantes nos
furos deixados nas pré-vigas por ocasião da produção dos pré-moldados. A gola é nivelada
e fixada através de cunhas de madeira, que servem de mestra para o sarrafeamento do
concreto da laje.

O guarda-corpo de proteção é feito de pontaletes e sarrafos de madeira revestidos
com tela perfurada de material semelhante ao PVC, e permanecem fixadas nos pavimentos
intermediários entre as plataformas de proteção e retenção de materiais. Estas proteções são
retiradas no momento da execução das alvenarias das fachadas.

As mestras que servem para o sarrafeamento do concreto da laje são feitas com
barras metálicas “Metalon”4 colocadas sobre pedaço de eletroduto rígido e base plástica
triangular. As mestras distam entre si dois metros, para permitir o alcance da régua de
alumínio, no momento do sarrafeamento do concreto. A Figura nº 77 ilustra o Metalon
apoiado sobre peças plásticas e a figura nº 78 ilustra a gola de contenção do concreto da laje
e a fixação do guarda-corpo para concretagem da laje.

Figura nº 77 – “Metalon” apoiado sobre bases plásticas, fazendo a mestra para o concreto
4

Perfil tubular de aço com paredes finas (menor que 1,20 mm), de seção fechada,encontrado no mercado em
barras.

Figura nº 78 - Gola da laje e fixação da proteção periférica

4.6. Concretagem da laje

Relativamente ao empreendimento em estudo, a concretagem da laje utilizando a
grua e duas caçambas de 500 litros ocorreu até o 14º pavimento. Em virtude do maior
percurso para o transporte do concreto, o tempo de concretagem aumentou
significativamente, tornando mais viável o uso de concreto bombeado, o que ocorreu a
partir do 15º pavimento. A concretagem da laje deve ser iniciada em um dos cantos do
pavimento e terminar junto à caixa de escada, por onde os operários saem ao final dos
serviços.

Após o adensamento do concreto com o uso de vibrador do tipo agulha, o
nivelamento é feito sarrafeando o concreto. Com o concreto nivelado, as barras de
“Metalon” que serviram de mestras são retiradas do concreto e colocadas em outras bases
onde ele ainda não foi lançado. As bases plásticas ficam embutidas na laje, definitivamente.

Durante a concretagem, procede-se à conferência do nivelamento inferior da laje,
utilizando-se o aparelho a laser e, quando necessário, fazendo ajustes.

Na obra em estudo, não era feita a conferência do nivelamento da face superior da
laje, tendo em vista que a fôrma era rigorosamente nivelada e as alturas das mestras eram
precisas.

Decorridas aproximadamente duas horas da concretagem, inicia-se a cura úmida
com água, por um mínimo de quatro dias consecutivos. As Figuras nº 79 e nº 80 ilustram a
proteção periférica e sarrafeamento do concreto lançado na laje.

Figura nº 79 – Proteção periférica de três pavimentos consecutivos

Figura nº 80 – Sarrafeamento do concreto da laje

4.7. Desforma da laje
A desforma inicia-se abaixando as cabeças descendentes das escoras, batendo com
um martelo na sua parte lateral. Como as longarinas principais são apoiadas nas cabeças e
as secundárias apoiadas nas principais, ambas descem com o abaixamento das cabeças
descendentes. Com o auxílio de cavaletes, retiram-se primeiramente as longarinas
secundárias e, posteriormente, as longarinas principais, empilhando-as organizadamente de
modo a facilitar o transporte para o pavimento superior. A laje é descimbrada com a
retirada das longarinas, porém sem movimentar as escoras, que permanecem imóveis por
28 dias, sob as tiras de compensado adicionais.

Quanto à retirada das chapas de compensado na desforma, de forma a evitar a queda
brusca da chapa de compensado, utilizam-se cordas amarradas em pilares e escoras
próximas à região de trabalho, criando-se uma espécie de rede, a fim de amortecer a queda
destas chapas, evitando que essas toquem a laje. Este procedimento preserva a qualidade do
compensado e, conseqüentemente, obtém-se vida útil maior.

5. Capítulo
Indicadores de produtividade de mão-de-obra

Para a execução da estrutura de concreto armado do empreendimento em estudo, a
construtora J.Bianchi utilizou-se de mão-de-obra empreitada. A equipe de produção foi
composta por um encarregado que recebia salário fixo, sem “tarefa”5. Os demais operários
foram “tarefados”, porém a tarefa não foi medida tão somente pela produção.

A avaliação do cumprimento da “tarefa” era feita pelo encarregado, pelo mestre e
pelo engenheiro, e contemplava diretrizes com percentuais variados, cujos valores eram
relativos à qualidade do serviço, correspondente a 25%, produtividade, 25%, limpeza e
organização, 15%, reaproveitamento do material, 15%, e segurança do trabalho, 20%,
juntamente com a atribuição de notas de 0 a 10 que, multiplicadas pelos seus pesos, eram
somadas e multiplicadas por 100 horas-prêmio, resultando no valor a ser pago como
“tarefa”.

A equipe administrativa da construtora e da empreiteira era composta por um
engenheiro, um mestre-de-obras e um encarregado administrativo, cada uma.

Freire (2001) cita índices de produtividade da mão-de-obra obtidos nos serviços de
fôrma, armadura e concretagem, no empreendimento em estudo, pesquisa que ele próprio
realizou no canteiro de obras.

A pesquisa realizada sobre a produtividade da mão-de-obra é relativa a um
pavimento tipo e a um trecho de periferia. Ressalta-se que, para o cálculo das horas
trabalhadas, não foi computado o encarregado, mas apenas as equipes de carpinteiros, de
5

Modalidade de pagamento muito utilizado junto às equipes de carpinteiros, onde se negocia
antecipadamente o número de horas a serem pagas ao trabalhador para a execução do serviço.

armadores e de serventes que realizaram serviços na estrutura principal, nas lajes
periféricas e na produção de pré-vigas e escadas pré-moldadas. A equipe de armadores
pertencia a uma sub-contratada da empreiteira e não participou do critério de “tarefa” como
ocorreu com a equipe de carpinteiros.

Adotou-se, ainda, para a conversão dos dados pesquisados em índices de
produtividade, os conceitos da RUP (Razão Unitária de Produção), definidos por Souza
(1996) como sendo o indicador utilizado para cálculo da produtividade da mão-de-obra e
que corresponde à relação entre a quantidade de horas gastas e a quantidade de serviço
executada em um determinado período.

5.1. Índices relativos às fôrmas

Tabela 5.1: Dados relativos à produtividade na execução das fôrmas – Freire (2001)

LOCAL ESTUDADO
Torre – 5º pavimento
Periferia – Térreo

HORAS
TRABALHADAS
(Hh)
439
430

ÁREA EXECUTADA
(m2)

RUP
Hh/m2

848,63
444,73

0,52
0,97

Observações:
1º) Entende-se por Homem-hora (Hh) a quantidade total de horas apropriadas para a
realização de algum serviço.
2º) Os índices apurados na execução das fôrmas refere-se à montagem e a desforma dos
pilares, das pré-vigas e laje, mas não inclui a fabricação das fôrmas.

5.2. Índices relativos à armadura

Como a equipe de armadores era a mesma para a torre e para a periferia, a
produtividade do serviço constante na Tabela 5.2. foi considerada em conjunto, englobando
os dois locais a que a armadura se destinava.

Tabela 5.2: Dados relativos à produtividade no serviço de armadura – Freire (2001)

LOCAL ESTUDADO

HORAS
TRABALHADAS
(Hh)

Kg DE ARMADURA
(kg)

RUP
(Hh/kg)

Torre (4º e 5º pavimentos) +
Periferia (térreo)

820

14.787

0,055

5.3. Índices relativos à concretagem

No estudo da produtividade de concretagem, a Tabela 5.3 apresenta os dados
separados em pilares, lajes e vigas da torre, e pilares e lajes da periferia, enquanto a Tabela
5.4. apresenta uma análise global da produtividade da torre e da periferia. As horas
dedicadas ao serviço consideraram: preparação inicial (limpeza, colocação de mestras e
molhagem), lançamento, espalhamento, adensamento, nivelamento e acabamento com
desempenadeira Bull-float6, além do tempo despendido pelo servente que ficava junto ao
caminhão betoneira, trocando as caçambas de concreto.

As horas foram computadas desde o momento em que os operários ficavam
disponíveis para o serviço, até a conclusão do acabamento superficial.

6

Desempenadeira motorizada, também denominada acabadora de superfície, ou “helicóptero”.

Tabela 5.3: Dados relativos à produtividade do serviço de concretagem – Freire (2001)

LOCAL
ESTUDADO
Pilares da torre
(4º ao 5º
pavimento)
Pré-vigas da torre
Laje da torre (5º
pavimento)
Pilares da
periferia
Laje da periferia
(1º subsolo)
Laje da periferia
(térreo)

MÉTODO DE
TRANSPORTE
DO CONCRETO

HORAS
TRABALHADAS
(Hh)

VOLUME
CONCRETADO
(m3)

RUP
(Hh/m3)

Grua

60

30

2,0

Grua

10,5

15,0

0,7

Grua

100

58,5

1,71

Grua

2

5,5

0,36

Grua

20

17,0

1,17

Bombeamento

21

47,5

0,44

Observações:
1º) Na periferia, utilizou-se fôrmas metálicas modulares para a execução dos pilares
solteiros e “cubetas” plásticas para as lajes nervuradas.
2º) O bombeamento possibilita melhor produtividade que o uso de grua, e quanto menor for
o percurso para descarga do concreto com a grua, menor será a quantidade de mão-de-obra
necessária para realização dos serviços.

Tabela 5.4: Análise global das produtividades do serviço de concretagem – Freire (2001)

LOCAL
ESTUDADO
Torre – pilares +
vigas + laje
Periferia – pilares
+ lajes

TOTAL DE HORAS
TRABALHADAS
(H/h)

VOLUME
CONCRETADO
(m3)

RUP
(Hh/m3)

170,5

103,5

1,65

43

70,0

0,61

A Tabela 5.5 apresenta os dados relativos ao consumo de concreto nas concretagens
de laje, vigas e escadas pré-moldadas. Para se obter o valor das perdas de concreto, fez-se
uma relação entre o volume teoricamente necessário e o volume real, que foi o volume
efetivamente adquirido pela obra, obtido através das notas fiscais.

Tabela 5.5: Dados relativos às perdas de concreto – Freire (2001)

LOCAL
ESTUDADO

MÉTODO DE
TRANSPORTE
DO CONCRETO

VOLUME
NECESSÁRIO
(m3)

VOLUME REAL
(m3)

PERDA
%

Laje da torre (5º
pavimento) +
escada e vigas
pré-moldadas (6º
pavimento)

Grua

74,31

75,5

1,6

Abaixo estão reproduzidos índices de produtividade de mão-de-obra nos serviços de
fôrma, armadura e concretagem de estruturas reticuladas de concreto armado, cujos dados
foram coletados em cinco obras, no Estado de São Paulo, pela equipe de pesquisa da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo, em 1998.

SERVIÇO DE FÔRMAS

Tabela 5.6: Dados relativos à produtividade na execução de fôrmas - EPUSP

OBRA
PESQUISADA
SP 101
SP 115
SP 120

RUP global
Hh/m2 de fôrma
0,69
0,81
0,58

SERVIÇO DE ARMADURA

Tabela 5.7: Dados relativos à produtividade no serviço de armadura - EPUSP

OBRA
PESQUISADA
SP 101
SP 115
SP 120

RUP global Hh/kg de
aço pré-cortado e prédobrado
0,05
0,05
0,07

SERVIÇO DE CONCRETAGEM – Concreto bombeado
Tabela 5.8: Dados relativos à produtividade do serviço de concretagem - EPUSP

OBRA
PESQUISADA
SP 101
SP 115
SP 120

ELEMENTO
CONCRETADO
Pilares + escadas
Vigas + lajes
Pilares + escadas
Vigas + lajes
Pilares + escadas
Vigas + lajes

RUP global
Hh/m3
2,96
2,58
2,47
2,47
1,91
2,50

Neste trabalho, limita-se a comentar somente os ganhos verificados especificamente
no empreendimento estudado, relativamente a uma estrutura reticulada de concreto armado
moldada no local.

Com base nos dados apresentados anteriormente, pôde-se constatar que os índices
de produtividade observados no empreendimento em estudo foram melhores que os
apropriados nas outras obras pesquisadas.

As produtividades de mão-de-obra conseguidas na obra em estudo e as
produtividades extraídas das pesquisas da EPUSP são:
Tabela 5.9: Dados relativos às produtividades da obra Meliá Guarulhos - EPUSP

OBRAS

Rup – Fôrmas

Rup – Armadura

Rup –

Hh/m2

Hh/kg

Concretagem
Hh/m3

MELIÁ

0,52

0,055

1,65 (concretagem
com grua)

OBRAS EPUSP

de 0,58 a 0,81

de 0,05 a 0,07 (aço

1,91 a 2,96

pré-cortado e pré-

(bombeado)

dobrado)

Comparativamente em percentuais Rup(obra em estudo)/Rup(obras da EPUSP)
tem-se:

Rup(fôrmas) = de 0,52/0,58 a 0,52/0,81 → 89,66 % a 64,20 %
Rup(armadura) = de 0,05/0,05 a 0,05/0,07 → 100 % a 71,43 % (cabe observar que
no caso da obra em estudo o aço foi cortado e dobrado na obra e não pré-cortado e prédobrado)
Rup(concretagem) = de 1,65/1,91 a 1,65/2,96 → 86,39 % a 55,74 % (ressalta-se
que nos pavimentos da obra em estudo a concretagem foi feita por meio de grua, entretanto,
é comprovado que concreto bombeado é mais produtivo que a grua)

Entretanto, destaca-se que os ganhos com a qualidade e produtividade devem ser
analisados em conjunto com outras características e desempenho que o sistema
proporciona, como execução das alvenarias mais alinhadas com as vigas, menores
espessuras de revestimento interno e externo, menores perdas com a diminuição das
correções, entre outros aspectos.

6. Considerações finais

O autor deste trabalho procurou sistematizar e disponibilizar aos profissionais do
meio técnico informações relativas a um processo construtivo estrutural racionalizado, para
execução de estruturas de concreto armado, com grande produtividade na execução do
empreendimento, considerando-se materiais e mão-de-obra. Este processo construtivo, que
utiliza conceitos de pré-fabricação associados às lajes sem vigas, constitui um valioso
recurso para a redução de prazos e custos; a própria facilidade de execução dos pilares
solteiros e lajes sem vigas contribui de forma significativa para a racionalização da
execução.

O processo de racionalização da estrutura composta em laje plana não termina
com a montagem da estrutura. Outros processos executivos foram incorporados,
aproveitando-se dos equipamentos utilizados e da precisão conseguida na geometria da
estrutura, para dar continuidade ao processo de racionalização, tais como, paletização dos
blocos para transporte ao local de execução das alvenarias, projeto para produção das
alvenarias, definição prévia das espessuras dos revestimentos internos e externos, utilização
de kit porta pronta com espessuras de batentes padronizados, ausência de gastos com
materiais e mão-de-obra em ações corretivas etc.

Constata-se que os benefícios da pré-moldagem não se limitam à obra ou
empreendimento. Aumentam com o grau de desenvolvimento tecnológico e econômico do
país, pois este acarreta maior oferta de equipamentos, valorização da mão-de-obra e
exigências mais rigorosas em relação à qualidade dos produtos.

Constituiu, inicialmente, objeto de análise deste trabalho a aplicação dos conceitos
da produção de pré-moldados aliados aos de racionalização construtiva, considerando
estruturas moldadas no local.

Durante todo o transcorrer da elaboração deste trabalho, pautou-se pela visão de
que, fundamentalmente, a mudança cultural tecnológica, voltada à pré-moldagem e ao uso
de laje plana levaria a uma reflexão pormenorizada sobre o emprego dos materiais e da
mão-de-obra aplicados a um determinado empreendimento de maneira sistêmica que,
comparado ao sistema convencional, apresentasse ganhos efetivos.

Também interessaram, sobremaneira, as premissas básicas que devem ser
incorporadas por toda a equipe técnica quando se enfoca a pré-moldagem. O processo de
pré-moldagem, necessariamente, exige equipamentos mais sofisticados e mais versáteis,
como a grua ou guindaste, um detalhamento maior dos projetos e, necessariamente,
elaboração de projetos e planejamentos específicos para a produção, bem como o emprego
de mão-de-obra mais qualificada. Esses elementos associados à flexibilidade arquitetônica
do sistema construtivo com emprego de laje plana, ou seja, lajes sem vigas internas,
auxiliaram de forma significativa na obtenção dos objetivos almejados, incluindo maior
qualidade, menor custo e menor prazo de execução.

Primeiramente, considerou-se a premissa de que a racionalização e a produtividade
passam, necessariamente, pelo processo de industrialização. Em seguida, abordou-se as
características do projeto estrutural e de produção, considerando que, mantido o
monolitismo e a hiperestaticidade da estrutura, está-se produzindo um produto semelhante
àquele que sempre se fez, e de cujo desempenho se é conhecedor.

Em bibliografias sobre concreto pré-moldado, como ABCI (1986) e EL DEBS
(2000), relaciona-se uma série de vantagens da pré-moldagem. No entanto, a consideração
do que é vantagem e do que é desvantagem ou inconveniente é um assunto que se torna,
muitas vezes, polêmico.

Neste trabalho, são comentados os ganhos e as características verificadas,
especificamente no empreendimento pesquisado, relativamente a uma estrutura
convencional de concreto armado moldada no local, conforme apresentado a seguir.

6.1. Escada pré-moldada

6.1.1. A fôrma metálica permitiu a produção de todas as escadas utilizadas no
empreendimento. O projeto da fôrma foi desenvolvido de maneira a se
adequar às várias alturas entre pavimentos. Esta flexibilidade proporciona o
uso desta fôrma em outros empreendimentos. No empreendimento em
estudo, após trinta e quatro reutilizações, a fôrma metálica apresentou-se em
bom estado de conservação.
6.1.2. Serve de auxílio à concretagem da laje em execução.
6.1.3. Reduz a perda de concreto para a sua produção, visto que a produção é feita
na central de pré-moldados e não no local, no pavimento em execução.
6.1.4. Reduz etapas executivas, pois, após a pré-moldagem, apresenta patamares,
degraus e tetos com superfícies que não necessitam de revestimento,
podendo ser consideradas acabadas. Para se ter os degraus e patamares sem
a ocorrência de bolhas de ar e sem precisar de mão-de-obra para dar o
acabamento de concreto alisado, procede-se à concretagem posicionando-se
a fôrma lateralmente, conforme ilustra as figuras nº 41, 42 e 43.
6.1.5. A pré-moldagem proporcionou ganho significativo de qualidade do
componente.
6.1.6. É reduzida a quantidade de cimbramento para sua montagem.

6.2. Pré-viga

6.2.1. Ressalta-se que a central de pré-moldados no canteiro é muito simples de ser
implantada.Garante uma ótima qualidade geométrica dos componentes e não
está sujeita a tributos e impostos.
6.2.2. Como a produção é feita na central de pré-moldados, permite um elevado
número de reutilizações da fôrma de madeira.
6.2.3. Propicia variação mínima no consumo de concreto e aço, em relação ao
previsto, devido às boas condições de trabalho e controle.
6.2.4. Como os furos deixados pelos espaçadores e pelas barras de ancoragem
estão sempre bem posicionados e bem alinhados, são utilizados para fixar o
guarda-corpo de proteção e a tabeira para anteparo do concreto da laje a ser
concretada.
6.2.5. Com a redução da perda de materiais decorre, automaticamente, uma
redução no entulho gerado.
6.2.6. Propicia significativa redução de cimbramento na montagem do pavimento.
6.2.7. Há ganho significativo da qualidade do componente, com maior planicidade
e alinhamento.
6.2.8. Os furos possibilitam a fixação de componentes metálicos industrializados
(suportes para bandeja salva-vidas) nas proteções periféricas de pavimentos,
reduzindo gastos com mão-de-obra e aço para instalação de ganchos na laje
ou viga.

6.3. Estrutura

6.3.1. Tendo em vista o baixo peso das peças pré-moldadas do sistema, o
equipamento de içamento (grua) pode ser de pequena capacidade.

6.3.2. A quantidade de mão-de-obra é, em média, menor que a mão-de-obra
utilizada no sistema convencional.
6.3.3. A velocidade de montagem é maior, utilizando uma quantidade menor de
mão-de-obra, ou seja, há uma maior produtividade. Nesta etapa de
montagem, a grua tem um papel fundamental.
6.3.4. Com a utilização de lajes sem vigas internas, dispõe-se de um número maior
de sistemas de cimbramento e escoramento, que se apresentam mais
versáteis, mais seguros e mais eficientes, os quais oferecem garantia maior
de nivelamento e planicidade na parte inferior da laje, eliminando a
necessidade de revestimento de teto.
6.3.5. Com a ausência de fôrmas para moldagem de vigas, fica facilitada a
desforma da laje, obtendo-se maior reaproveitamento do compensado da
fôrma.
6.3.6. Empregando-se o sistema de movimentação de escoras permanentes após o
28º dia da concretagem, consegue-se minimizar a deformação total da laje
de concreto armado, minorando as tensões transmitidas às alvenarias e aos
revestimentos.
6.3.7. Favorece a maior flexibilidade do projeto arquitetônico e adaptações futuras
de layout.

6.4. Revestimento interno e externo

6.4.1. Face à exatidão dos componentes pré-moldados e à variação mínima do
prumo da estrutura, obtém-se uma redução no custo, com a diminuição de
revestimento das paredes internas e externas, proporcionada pela utilização
de espessura limite permitida por norma para revestimentos de fachada e o
necessário para os revestimentos internos.

6.4.2. Nas estruturas com lajes sem vigas internas, ficam diminuídas as
interferências com os outros sub-sistemas. Executando-se as alvenarias
internas com esquadro e prumo, não há necessidade de engrossamento de
revestimento, devido à ausência de vigas. Os engrossamentos, via de regra,
são decorrentes das dificuldades de se executar vigas moldadas no local,
com precisão geométrica.
6.4.3. Com o sistema de cimbramento e escoramento de laje mais eficiente, com as
mestras para concretagem bem posicionadas e com alturas controladas,
decorre uma menor deformação e um melhor nivelamento superficial da
laje, proporcionando uma menor espessura de revestimento de piso e,
conseqüentemente, um menor consumo de materiais e menor sobrecarga fixa
na laje.

6.5. Diversos

6.5.1. Há menor interferência entre os subsistemas por não possuir vigamento
interno.
6.5.2. Há maior flexibilidade de projeto para adequação e distribuição de paredes
internas.
6.5.3. Há maior facilidade de realizar controle da qualidade na produção dos
componentes na central de pré-moldados do que quando moldado no local.
6.5.4. Há redução do risco de acidentes de trabalho, visto que há poucas escoras a
serem manuseadas e não há desforma na periferia da edificação.
6.5.5. A improvisação é evitada, em razão do projeto e planejamento executivo
necessários.

O sistema proposto neste trabalho, conforme foi narrado, apresenta ganhos de
qualidade e produtividade, desde que as considerações de projeto e os procedimentos de
execução sejam controlados.

Certos cuidados são importantes quando se trabalha com pré-moldados, tais como, a
verificação da resistência mínima do concreto, de 6 Mpa no caso em questão, antes da
sua movimentação para a área de estocagem ou para o pavimento em montagem. Baixas
temperaturas no inverno retardam o crescimento da resistência do concreto. Nessas
situações recomenda-se preparar o concreto utilizando cimento CPV (ARI-alta
resistência inicial).

Outro detalhe extremamente simples, porém muito importante, é manter a cura
úmida do elemento pré-moldado, e da laje concretada, por um mínimo de 04 dias (ideal
07 dias), evitando-se fissurações e propiciando aumento de resistência do concreto
utilizado.

Por se tratar de estrutura composta, ou seja, concreto pré-moldado (velho) com
concreto (novo) moldado no local da laje, o fator aderência entre os concretos é de
extrema importância. Portanto, o jateamento de água pressurizada nos testeiros e na
parte superior da pré-viga, após aproximadamente duas horas de procedida a
concretagem desta, vai criar determinada rugosidade nas superfícies, favorecendo a
monolitização entre os concretos da pré-viga com a laje e da pré-viga com os pilares.

Em uma estrutura convencional, a colocação das armaduras em vigas e pilares,
principalmente nos encontros entre tais componentes, permite ajustar no próprio local,
com certa facilidade e mobilidade. Em se tratando de pré-moldado esta mobilidade na
obra deixa de existir, prevalecendo a precisão no posicionamento do encontro da
armadura da pré-viga com a armadura do pilar.

Da mesma forma que nas estruturas convencionais, a região do pilar que recebe a
armadura da viga não deve prescindir de ganchos e estribos. Analogamente, cuidados
específicos devem ser tomados com a introdução da armadura de arranque da pré-viga
junto à armadura dos pilares.
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ANEXO 1

Planta do pavimento tipo e tabela da seqüência de montagem das pré-vigas, detalhe
da armadura das pré-vigas com engarrafamento horizontal e vertical, armadura com
saída alta e baixa, armadura em pré-viga com “dente” e furo e armadura da pré-viga
chegando aos pilares.

