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RESUMO
Nos dias de hoje, a intensa demanda de produtividade na construção civil e a
baixa oferta de mão de obra qualificada incentivam as construtoras a procurar
alternativas para suprirem esta necessidade investindo principalmente em
tecnologias, dentre estas o Concreto autoadensável (CAA). Com a capacidade de
atingir boa produção e redução de equipes, obtendo melhor acabamento das peças
estruturais, exclusão de custo com adensadores mecânicos e energia elétrica,
economia de fôrmas ao longo de execução de pavimentos tipos, atenuação de
patologias como nichos de concretagem e de intensidade sonora no ambiente
trabalhado propõem-se esta opção como vantajosa. Pesquisadores ressaltam que o
CAA é o concreto do futuro, tendo viabilidade econômica de aplicação sugerida na
faixa de 15% a 25% mais cara em comparação com o material Concreto Convencional
(CCV). Este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade econômica em um
estudo de caso realizado na região de Maringá-PR, tendo como referência a
concretagem de duas lajes nervuradas similares, comparando os custos de aplicação
entre o CAA e o CCV e apresentando os índices de produtividade e a razão unitária
de produção (RUP). Por meio de apontamentos levantados nos eventos e por análises
de filmagens, obtiveram-se os dados para ambas as composições de custos,
calculando os custos da mão de obra e materiais para ambas as concretagens,
incluindo despesas de equipamentos adensadores e energia elétrica nas parcelas do
CCV. Os resultados obtidos da análise de aplicação do CAA apontaram o valor de
9,17% mais caros que o CCV, atendendo a faixa de 5% a 15%; a mão de obra
apresentou redução de 70%, o tempo de aplicação diminuiu aproximadamente em
30%, e a produtividade de aplicação do concreto autoadensável atingida foi de 3,6
vezes maior em comparação com o convencional. Dessa forma a aplicação do CAA
mostrou-se viável pela proposta de economia em outras etapas, justificada pela
redução de mão de obra e os custos que a integram, velocidade de produção,
exclusão de equipamentos adensadores e melhor qualidade de acabamento nas
peças executadas e do ambiente trabalhado.
Palavras-chave: Viabilidade econômica; concreto autoadensável; laje nervurada;
produtividade.

ABSTRACT
Study of economic and financial viability in the application of self-compacting
concrete in ribbed slabs
Today, the intense productivity in construction demand and the low skilled labor
supply encourage builders to search for alternatives to overcome this need by investing
primarily in technology and among these the self-compacting concrete (CCA). With the
ability to achieve good production and reduction of staff getting better result of
structural parts, cost of exclusion with mechanical thickeners and electricity, saving
molds over enforcement types floors, attenuation of conditions such as concrete niches
and of intensity of sound in the work environment are proposed as option to present
advantages. Researchers point out that the CAA is the concrete of the future, and
presents an economic feasibility of application ranging from 15% to the most expensive
25% compared to conventional concrete materials (CCV). This study aims to analyze
the economic feasibility on a case study conducted in the region of Maringá-PR, with
reference to the concreting of two similar ribbed slabs, comparing the implementation
costs between the CAA and the CCV and presenting the productivity indexes and the
unit rate of production (RUP). Through notes produced in events and analysis of
filming, it was obtained data for both cost compositions, calculating the labor cost and
materials for both concreting, including costs of thickeners equipment and electricity in
the plots of CCV. The results of the analysis application CAA showed a value of 9,17%
higher than the CCV ranging from 5% to 15%; the workforce was reduced by 70%, the
exposure time decreased by approximately 30%, and the application of selfcompacting concrete productivity achieved was 3.6 times higher compared to the
conventional. Thus, the application of CAA, in this study proved to be feasible by
minimizing costs in other stages, justified by the reduction of workers and its costs,
production rate, exclusion of thickeners equipment and promoting better quality of the
results on structural parts and of the working environment.
Keywords: economic feasibility; self-compacting concrete; ribbed slab; productivity.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Considerações Gerais
A obtenção de concretos que aperfeiçoem o processo construtivo tem sido
objeto de estudo há muitos anos. A utilização de concretos em estruturas que
apresentam elevada taxa de armadura ou pouca viabilidade técnica de bombeamento
em situações de concretagens complexas direciona construtores para uso de
concretos especiais. Neste aspecto, o concreto autoadensável (CAA), na construção
civil, apresenta resultados com benefícios econômicos, quais sejam o aumento da
produtividade e redução de custos, tecnológicos, pois permitem concretagens de
estruturas com formas complexas e/ou elevadas taxas de armaduras, e ambientais,
uma vez que promovem a melhoria do ambiente de trabalho e contribuição para
diminuição do impacto ambiental.
De acordo com Nagataki (1999), o sucesso do desenvolvimento do aditivo
superplastificante e antisegregante em concretos submersos, no Oeste da Alemanha
durante a década de 1970, proporcionou impulso necessário que viria a prover o
desenvolvimento do concreto autoadensável e de alta trabalhabilidade no Japão, na
década de 1980.
Segundo Okamura e Ouchi (2003), a partir de 1983 no Japão, a questão da
durabilidade nas estruturas de concreto gerou expressivo interesse em seu uso. A
criação de um concreto durável requeria diretamente, uma compactação adequada
pelos operários da construção civil. No entanto, a gradual redução no número de
trabalhadores japoneses também contribuiu para diminuir a mão de obra qualificada
nos serviços da construção. Uma das soluções para obter estruturas de concreto
duráveis, independente da qualificação da mão de obra aconteceu com o emprego de
um concreto autoadensável, que apresentou capacidade para preencher todos os
espaços da fôrma utilizando somente o peso próprio sem a necessidade do emprego
de vibração para o adensamento. O uso deste tipo de concreto foi proposto por
Okamura (1986) devido à dificuldade encontrada para se executar estruturas com
formas complexas e altas taxas de armaduras, sem que houver prejuízo da qualidade
e da durabilidade do material. Benefícios adicionais foram observados em relação ao
meio ambiente devido à redução da poluição sonora, visto a não utilização de
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vibradores mecânicos, além de resultados físico-econômicos devido à redução de
custos e prazos de execução durante os processos de aplicação.
Okamura (1997) relata que o primeiro concreto autoadensável foi desenvolvido
na Universidade de Tóquio por Ozawa, em 1988. O desempenho do protótipo foi
satisfatório, com atenção especial para a retração por secagem, calor de hidratação e
densidade depois de endurecido. A Figura 1 ilustra uma das mais famosas aplicações
do CAA em obras civis, e que também ajudou a divulgá-lo para o mundo. A ponte
metálica Akashi-Kaikyo, executada em 1992, no Japão recebeu a concretagem das
ancoragens foi concluída em 1998 e apresenta-se com 1991 metros de vão livre que
consumiram 290.000 m3 de concreto autoadensável.
Figura 1 – Ponte Akashi-Kaikyo no Japão.

Fonte: Geyer (2006)
A tendência do mercado em construir estruturas cada vez mais arrojadas exige
o desenvolvimento de tecnologias compatíveis com a realidade técnico-econômica da
obra. A concretagem destas estruturas, quando realizada em armação densa e formas
complexas, pode apresentar problemas no adensamento, além de descontinuidade e
segregação nas peças concretadas. Além do mais, a elevada demanda por mão de
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obra qualificada na construção civil e a extrapolação dos limites de tempo
estabelecidos ao longo do dia, que provoca perdas significativas de concreto,
desgaste físico de empregados e incômodo na vizinhança à construção tendem a
diminuir quando se aplica o concreto autoadensável. O resultado é o aumento na
produtividade na obra.
Segundo a ABESC (2012) - Associação Brasileira das Empresas dos Serviços
de Concretagem, no Brasil o CAA é usado ainda de forma restrita, sendo mais
preponderante em indústrias de pré-moldados. A não viabilização frequente do seu
emprego em concretagens de lajes, deve-se pelo não domínio dos processos de
aplicação, desconhecimento do comportamento em relação as suas propriedades e
por dúvidas quanto à qualidade final em função de seu traço, ou ainda, por considerar
os materiais constituintes caros e os processos de controle tecnológico complexos.

1.2 Justificativa
A técnica de compactação do concreto em elementos estruturais é considerada
uma etapa fundamental no processo de concretagem em lajes moldadas no local. Tal
prática garante um concreto mais homogêneo, com poucos vazios, proporcionando
melhor resistência e durabilidade à estrutura. Entretanto, os processos de
compactação se tornam difíceis quando as estruturas apresentam pouca
acessibilidade em função da complexidade de suas formas e da alta densidade de
suas armaduras.
Nunes (2001) aponta que técnicas de compactação eficientes e mão de obra
qualificada são pré-requisitos necessários para uma boa compactação do concreto
em elementos estruturais, a fim de garantir suas propriedades desejadas no estado
endurecido. O CAA possui a capacidade de se mover no interior das fôrmas por ação
de seu peso próprio, ou seja, sem a necessidade de aplicação de forças externas para
a compactação. O CAA preenche todos os espaços vazios uniformemente, tornando
a estrutura bem homogênea.
Outro aspecto digno de menção é que, de acordo com o SINDUSCON-PR
(2012), o custo da mão de obra representa mais de 50% do custo de construção de
uma obra, direcionando ativamente os investimentos em processos que reduzam
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significativamente a mão de obra e, consequentemente, os custos de aplicação e
manutenção das estruturas de concreto.
Segundo Lisboa (2004), o CAA, por necessitar de uma alta quantidade de finos
em sua composição provenientes das indústrias metalúrgicas e termoelétricas, tem
proporcionado um material de excelente desempenho tanto no estado fresco quanto
no estado endurecido. A utilização de sílica ativa, cinza volante, metacaulim e cinzas
de casca de arroz, gera um ganho ecológico significativo, contribuindo, assim, para a
diminuição dos impactos ambientais. Na literatura especializada merecem ser citados
estudos de concreto autoadensável com cinza do bagaço da cana-de-açúcar como o
de Nunes (2009), Souto (2010) e Molin Filho (2012) cujos resultados reduzem parte
da areia no traço.
Otimizar a produtividade dentro dos canteiros de obra, sobretudo nas etapas
de estrutura é essencial para o bom andamento dos processos e o alcance de
resultados satisfatórios. Neste viés, o CAA apresenta aspectos relevantes em relação
ao concreto convencional (CCV). Neville (1997) afirma que o concreto autoadensável
é bem apropriado para o bombeamento, pois apresenta maior trabalhabilidade que os
concretos com abatimento normal, de modo que a velocidade de bombeamento pode
ser aumentada. É possível, portanto realizar o bombeamento a grandes distâncias.
Hewlett (1998) observou a redução das horas gastas com o bombeamento e
equipe na efetivação da concretagem de peças densamente armadas, por causa da
redução do número de operações de bombeamento, e consequente redução de
problemas com o equipamento, em comparação àqueles ocasionados pelo CCV.
Geyer e Sena (2002), assim como Sonebi (2004) afirmam que a tecnologia do
concreto autoadensável permite um rápido lançamento e acabamento, melhorando a
produtividade e a rentabilidade da obra.
As exigências de melhorias nas condições ambientais na construção civil têm
crescido progressivamente e, dessa maneira, questões como a eliminação de ruídos
e o aumento da segurança dos operários vêm preocupando os empresários da
construção civil. Segundo Gomes (2002), o CAA melhora o ambiente de trabalho, uma
vez que o processo dispensa o uso de equipamentos de vibração, tornando a rotina
dos operários menos arriscada. Assim, a avaliação do uso do CAA em estruturas de
concreto armado, é fundamental para a disseminação e aperfeiçoamento tecnológico
desse material.
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Procurou-se, nesta proposta, comparar os custos entre os concretos CAA e
CCV para ampliação em lajes nervuradas, verificando-se a produtividade, tempo de
aplicação, procedendo-se à análise pela separação das duas composições e os
elementos de aplicação que as compõem. Entende-se que as conclusões deste
estudo de caso contribuirão também para a tomada de decisão do uso do concreto
autoadensável como opção viável em substituição ao convencional usinado para
áreas de difícil acesso, altas taxas de armação, maior produção com redução de mão
de obra e, de maneira global, no custo das estruturas prediais.

1.3 Objetivo
O presente trabalho tem como objetivo comparar os custos de utilização do
concreto autoadensável e do concreto convencional em lajes nervuradas de áreas
similares, em um empreendimento imobiliário de habitação vertical na cidade de
Maringá-PR, de modo a analisar a viabilidade econômica de aplicação considerandose o custo e a produtividade.

1.3.1 Objetivos Específicos
Verificar a viabilidade econômica em uma comparação direta de concretagens
utilizando o CCV e o CAA com bomba lança para lançamento (ambos com a
resistência característica à compressão de 30MPa).
Para obtenção dos índices e resultados, serão coletados dados reais em dois
eventos de concretagem com áreas similares de garagens de uma edificação em
execução com estruturação em lajes nervuradas na região de Maringá-PR.

1.4 Organizador de Trabalho
O presente trabalho está estruturado em sete seções, incluindo-se na primeira
seção, a introdução que contém as considerações gerais e a justificativa do presente
estudo, bem como os objetivos a serem alcançados.
Na segunda seção, serão abordadas a revisão bibliográfica, as definições de
concreto convencional e autoadensável, vantagens e desvantagens do CCV e CAA e
estudos comparativos sobre o tema.
Na terceira seção, será apresentado o caso em questão a ser analisado,
detalhes de execução das lajes nervuradas (produto da comparação de concretagens
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desta pesquisa), mapa de concretagem e apresentação da carta traço de ambos os
concretos.
Na quarta seção serão apresentados, a metodologia de execução entre os
concretos, detalhes da execução de fôrmas, armação e as concretagens,
levantamento de dados e cálculos para comparação.
Na quinta seção apresentar-se-ão os resultados coletados nas fichas de campo
(observações e registros), cálculos de valores de energia elétrica e de manutenção e
depreciação dos vibradores, além de custos de mão de obra e materiais aplicados em
ambos os concretos.
Na sexta seção, será realizada a análise comparativa dos resultados, diferença
de preparação de cada concretagem, simulação para execução de uma torre predial
e a opinião dos colaboradores que participaram do estudo.
A sétima seção apresentará a conclusão do trabalho e a apresentação dos
valores e recomendações observadas para aplicação do CAA.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Definição do concreto convencional
O concreto convencional é definido pela NBR 12655:2006 como o material
formado pela mistura homogênea de cimento, agregados miúdo e graúdo e água, com
ou sem a incorporação de componentes minoritários (aditivos químicos e minerais),
que desenvolve suas propriedades pelo endurecimento da pasta de cimento (cimento
e água).
O CCV consiste basicamente de uma massa aglomerante na qual estão
dispersos os agregados graúdos e miúdos, e tal simplicidade exemplifica a
preocupação superficial sobre o complexo comportamento do mesmo frente as suas
aplicações. Por mais de cem anos ele foi empregado baseado nesse princípio
genérico, ou seja, a tecnologia envolvida não foi explorada em sua totalidade. Isso se
deve à obtenção de concretos com desempenho satisfatório para grande parcela das
aplicações mesmo com algumas variações na sua composição e execução (MEHTA;
MONTEIRO, 2008).
Algumas razões fazem o concreto ser o material de construção mais usado no
mundo, sendo que o consumo anual mais que triplicou na última década. Dentre as
diversas razões que justificam esses números, pode-se citar a resistência do concreto
à água como característica relevante. O motivo explica-se pelo fato de que, a partir
daí, pode-se construir estruturas de controle, armazenamento e transporte de água,
estruturas essenciais para a vida, com maior eficiência e durabilidade. Estruturas,
antes construídas em madeira e aço comum, hoje são confeccionadas, na grande
maioria, em concreto simples ou armado e são facilmente encontradas em
praticamente todos os lugares do mundo (MEHTA; MONTEIRO, 2008).
O concreto proporcionou uma inovação na maneira de projetar e construir. O seu
surgimento foi considerado por muitos como a maior descoberta da história da
humanidade, pelo motivo de ter proporcionado um salto de desenvolvimento e
qualidade de vida para o homem (HELENE; ANDRADE, 2010).
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É utilizado em obras corriqueiras de aplicação normal, ou seja, não requer
qualquer tipo de equipamento especial (bomba) para a disposição final. Normalmente
este concreto é de pouca trabalhabilidade, sendo necessária a utilização de
equipamentos de vibração para sua aplicação e para que atenda as exigências de
resistência, coesão e durabilidade. Poderá também ter uma melhor trabalhabilidade
com descarga manual, porém atualmente na maioria dos casos, é solicitado como tipo
bombeável ou descarga convencional. O concreto convencional requer a utilização de
vibrador de imersão para que se atendam às exigências e qualidade do concreto
aplicado. O tipo bombeável, com aplicação manual é mais fluído, portanto sua
aplicação é mais fácil (MEHTA; MONTEIRO, 2008).
Utilizado na maioria das obras civis, o CCV deve ser lançado nas fôrmas por
método convencional (carrinhos de mão, gericas, gruas, etc.). O concreto
convencional é de consistência plástica e a sua resistência à compressão varia
normalmente entre 10 MPa a 40 MPa. Este concreto é aplicado em obras civis,
industriais e em peças pré-moldadas. As vantagens são: aumento da durabilidade e
qualidade final da obra, previsão dos custos da obra e no tempo de execução (MEHTA;
MONTEIRO, 2008).

2.2 Definição do concreto autoadensável
O concreto autoadensável (CAA) de acordo com a NBR 15823-1:2010 é definido
como o material que tem capacidade de moldar-se em fôrmas preenchendo os vazios
por meio de seu peso próprio, sem necessidade de uso de adensadores mecânicos e
permitindo a penetração de maneira coesa entre os elementos estruturais com alto
teor de armação, com ausência de segregação nas etapas de mistura, transporte,
lançamento e acabamento.
O CAA apresenta grande fluidez e alta trabalhabilidade, ou seja, é um concreto
fluido. A formulação de concretos fluidos e resistentes à segregação é uma evolução
tecnológica, fruto da pesquisa aplicada ao uso de aditivos superplastificantes e
modificadores de viscosidade, combinados com alto teor de finos, sejam eles cimento
Portland, adições minerais, fíllers, etc., (NUNES; 2001).
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Com a significativa redução dos custos de aditivos utilizados a cada ano, como
superplastificantes e modificadores de viscosidade, bem como o avanço tecnológico
e o domínio dos métodos de dosagem e preparação, o CAA ganha grande impulso
junto aos construtores na execução das estruturas cada vez mais desafiadoras.
Os materiais utilizados para a elaboração do CAA são, na prática, os mesmos
utilizados nos concretos convencionais, porém com maior adição de finos, quer sejam
adições minerais ou fíllers e de aditivos superplastificantes e modificadores de
viscosidade, (GOMES; 2006).
Os aditivos superplastificantes permitem que se alcance alta fluidez nas
misturas, enquanto os aditivos modificadores de viscosidade oferecem aumento na
estabilidade, prevenindo-se, com isso, a exsudação e a segregação no concreto,
(BOSILJKOV; 2003).
O CAA é indicado para diversos tipos de obras dentre elas, fundações
executadas por hélice contínua; pilar-paredes, vigas e colunas; parede diafragma;
estações de tratamento de água e esgoto; reservatórios de água e piscinas; pisos,
contrapisos, lajes, pilares, muros e painéis; obras com acabamento em concreto
aparente; locais de difícil acesso; peças esbeltas, com muitos detalhes ou com
formato não convencional onde seja difícil a utilização de vibradores; fôrmas com
grande concentração de ferragens, entre outras aplicações, (GEYER; 2006).

2.3 Comparativo entre CAA e CCV
O crescente interesse acerca do CAA e o aumento contínuo dos estudos e
aplicações do material em todo o mundo é justificado pelos inúmeros benefícios
apresentados quando da aplicação deste concreto em obras. Algumas das vantagens
advindas da aplicação do CAA são apresentadas a seguir, e foram descritas por
diversos autores (OKAMURA et al., 2000; GETTU; AGULLÓ, 2003; EFNARC, 2005).
Dentre as vantagens, um grande destaque deve ser dado a excelente
compactação do CAA no estado fresco, mesmo em áreas densamente armadas,
evitando-se, assim, a presença de nichos no interior do elemento estrutural e
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garantindo um bom acabamento ao concreto e uma moldagem mais adequada dos
corpos de prova. Essa situação permite a obtenção de resultados mais precisos do
desempenho mecânico do concreto e a produção de estruturas mais duráveis, devido
a eliminação de macro defeitos e falhas de concretagem.
Outra vantagem é que o CAA possui uma grande deformabilidade no estado
fresco, ou seja, pode ser moldado facilmente nas mais diversas formas. Por ter alta
fluidez, o concreto acelera a execução da edificação proporcionando ganhos em
relação aos prazos para a execução de outras etapas (GEYER, 2006).
Resultados experimentais já demonstraram que o CAA apresenta reduções
significativas no coeficiente de permeabilidade e absorção capilar quando comparado
ao CCV, um aspecto interessante quando se avalia a durabilidade do concreto
(ARAUJO, 2003).
A adição de materiais finos no CAA melhora diversas propriedades, tanto no
estado fresco quanto no estado endurecido. Acredita-se que os finos atuam como
pontos de nucleação, ou seja, quebram a inércia do sistema, fazendo com que as
partículas de cimento reajam mais rapidamente com a água, obtendo-se assim,
ganhos de resistência nas primeiras idades. Esse fato contribui para a retirada mais
rápida das fôrmas, acelerando outros processos construtivos. Além disso,
aumentando-se a quantidade de partículas finas, cresce a compacidade da pasta,
dificultando a penetração de agentes externos agressivos e melhorando a zona de
transição, o que também é importante para a durabilidade e resistência do concreto
(BOSILJKOV, 2003).
A eliminação da etapa de vibração do concreto resulta, também, em uma
importante vantagem, pois com a eliminação do ruído causado pelo vibrador, há uma
melhora na qualidade do ambiente de trabalho, uma vez que os trabalhadores a
exposição a taxas elevadas de ruídos. Esse fato favorece ainda a concretagem em
áreas urbanas, onde os ruídos, em muitas situações são limitantes à construção e,
além disso, ocorre diminuição do uso e manutenção de equipamentos elétricos, e
economia de energia elétrica, insumos relevantes no custo global da edificação
(BOSILJKOV; 2003).
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Outro benefício significativo da elevada fluidez do CAA é a redução da equipe de
trabalho, uma vez que não é necessária a presença de muitas pessoas no canteiro de
obras para o lançamento e adensamento do concreto, visto que se autocompacta,
reduzindo, portanto, o custo de mão de obra e melhorando a segurança do trabalho,
uma vez que há redução de pessoas em áreas de risco (BOSILJKOV, 2003).
Além disso, a fabricação do CAA permite o uso de grande volume de adições
minerais provenientes de resíduos industriais, contribuindo para a diminuição dos
impactos ambientais e, consequentemente, para o desenvolvimento sustentável
(FERREIRA, 2006).
Outro benefício consistente é que o CAA proporciona maior flexibilidade na área
de projetos, principalmente na especificação de elementos esbeltos (FERREIRA;
2006).
Além de construtores, as concreteiras também podem usufruir das vantagens
que o CAA pode proporcionar. E essas vantagens são diretamente mensuráveis se
comparadas às produções de um CCV, entre as quais:
- maior produtividade dos caminhões betoneira;
- otimização nos ciclos de viagem;
- facilidade no bombeamento;
- aumento de vida útil dos equipamentos (menor fadiga das peças) e,
- redução de manutenção dos equipamentos (FERREIRA; 2006).
Ou seja, um dos grandes ganhos da concreteiras é, sem dúvida, o
aproveitamento logístico de frota.
Por outro lado, de acordo com Okamura (2000), a produção de CAA exige a
diminuição da quantidade de agregado graúdo presente na mistura e o aumento da
quantidade de finos (cimento, adições minerais e aditivos). O custo destes materiais
é elevado, tornando limitante a utilização do CAA em obras que inclusive, se tornam
grandes desafios para as concreteiras. Inicialmente, porque impulsiona as fábricas a
investir em pesquisas a fim de se determinar um traço ideal de CAA. Em segundo
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lugar, porque obriga as usinas a monitorarem o processo de fabricação do concreto
para garantir a qualidade das matérias-primas que o constituem, evitando possíveis
variações do material no estado fresco que podem vir a ocorrer. Além disso, faz-se
necessário, treinamentos específicos das equipes de recebimento e aplicação do
concreto na obra. O controle de verificação da fluidez do material por meio dos ensaios
de caracterização é essencial para a liberação de aplicação do concreto. Já a cura
criteriosa e adequada do CAA vai evitar a ocorrência de fissuras por retração do
concreto, no momento da pega, garantindo sua qualidade e durabilidade.
Outro aspecto relevante é em relação ao controle dos processos de transporte,
lançamento e aplicação do concreto. O CAA necessita de cuidados especiais no seu
transporte da usina até a obra, principalmente para evitar a sua segregação. Esse
deslocamento é feito normalmente por intermédio de caminhões-betoneira. O tempo
de aplicação do concreto autoadensável é menor que o concreto convencional devido
à utilização de aditivos químicos. Esse fator leva as empresas a ter uma logística de
transporte mais eficiente, o que nem sempre é possível em função dos problemas de
trânsito. A obra também deve se programar para que, no dia da concretagem, todos
os serviços inerentes ao processo já estejam concluídos e conferidos, o que nem
sempre ocorre (OKAMURA; 2000).
Outra desvantagem do CAA é que a pressão suportada pelas fôrmas é maior
quando comparado ao CCV. Essa situação se deve à característica reológica do
concreto de alta fluidez que, quando lançado na fôrma, se comporta como um líquido
gerando maiores pressões. Necessariamente, maiores cuidados devem ser tomados
na escolha do tipo de escoramento das fôrmas, o que muitas vezes obriga os
construtores a utilizarem equipamentos mais caros que garantam um travamento
eficiente e completo de todas as peças estruturais (GEYER, 2006).

2.4 Estudos comparativos publicados entre CAA e CCV
O custo de um material tem sido preponderante em relação as suas vantagens
técnicas, produtivas e duráveis para a determinação da maioria das soluções
construtivas. Um dos critérios para viabilizar a aplicação de um CAA é comparar o
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preço do seu m3 em relação ao do CCV, isso porque grande parte das empresas ainda
considera o CAA como uma tecnologia viável apenas para situações extremas em que
o CCV não é a alternativa mais adequada (GEYER, 2006).
Porém, o momento de desenvolvimento que a construção civil no Brasil está
vivendo demonstra a necessidade de se utilizar o CAA no mercado como produto de
linha. É de extrema importância que os construtores percebam que é nos elementos
convencionais que se pode conseguir o máximo rendimento desse concreto no que
se refere a sua produtividade e rentabilidade (GEYER, 2006).
Apesar de o CAA agregar o custo dos materiais que, conforme Juvas (2004), é
de 15% a 25% em relação ao CCV, a redução dos custos no final da estrutura é de
5% a 15%. Walraven (2003) afirma que há uma redução em torno de 10% no consumo
de energia devido à eliminação da vibração e redução em torno de 10% nos custos
de manutenção.
A concretagem das lajes do edifício Camila em Goiânia-GO, com CAA de fck de
20 MPa em dezembro de 2004 permitiu uma redução em torno de 70% da mão de
obra de lançamento e adensamento e uma velocidade perceptível e satisfatória na
execução das estruturas (GEYER; SÁ, 2005).
Em estudo realizado por Repette (2007), foi comparado o custo de aplicação do
concreto autoadensável com o concreto convencional. Para isso, monitorou-se a
construção de duas lajes consecutivas no local, uma de concreto autoadensável e
outra de concreto convencional, ambas com resistência à compressão e módulo de
elasticidade de, no mínimo, 25 MPa e 18 GPa aos 28 dias, respectivamente. A área
total de cada laje foi de 504 m2 e o sistema de fôrmas foi o mesmo para ambas as
lajes. Todas as etapas de concretagem foram filmadas sem pausas e depois
analisadas. O resumo dos resultados é apresentado na Tabela 1.
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Tabela 1 – Resumo dos resultados obtidos no estudo comparativo
CAA
CCV
Volume de Concreto

57 m3

64 m3

Tempo de Concretagem

2h 32min

2h 28min

Taxa de Concretagem

22,5 m3/h

25,9 m3/h

Número de Colaboradores

2,5

11

Produtividade

9 m3/Hh.

2,35 m3/Hh

Fonte: Repette (2007)

Esses resultados mostram que a produtividade da mão de obra durante a
aplicação do CAA foi maior do que na aplicação do concreto convencional.
Para o cálculo de custo, apenas os trabalhadores diretamente envolvidos na
concretagem e o número de horas trabalhadas foram computados. Assim, aplicando
a média salarial mensal de R$ 860,00 por trabalhador com uma jornada de 200 horas
mensais (média dos valores praticados pela construção civil na cidade de
Florianópolis-SC

em

dezembro

de

2004),

e

considerando

o

tempo

de

mobilização/desmobilização de 1 hora, chegou-se ao montante de R$ 1,30/m3 para o
custo de concretagem com CAA e de R$ 5,38/m3 com o CCV (REPETTE, 2007).
Apesar da redução significativa nos custos de mão de obra de concretagem, ao
se empregar o CAA, o custo do material foi mais elevado em relação ao CCV. Na
época, o valor do m3 do concreto bombeado com abatimento de 10 cm e resistência
à compressão de 30 MPa era de R$ 199,50, enquanto que o do concreto
autoadensável utilizado era de R$ 283,50 (REPETTE, 2007).
Na obra do residencial Pateo, realizada em 2008, em São Paulo pela construtora
BKO, foram comparados os custos da concretagem de dois pavimentos de 250 m 2,
um com concreto convencional e o outro com concreto autoadensável. Em ambas as
concretagens, foram utilizados equipamentos com as mesmas características
técnicas. A laje e as vigas do 4o pavimento foram concretadas com concreto
convencional em 4h e 40 min. Com o uso de concreto autoadensável no 5o pavimento,
o tempo total de concretagem caiu para 2h e 20min. Além disso, o custo da mão de
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obra para a concretagem foi de R$ 7,18/m 3 para o concreto convencional e R$ 0,70/
m3 para o concreto autoadensável (FARIA, 2008).
Na obra do edifício Parthenon Residence, em Novo Hamburgo, no Rio Grande
do Sul, executada pela Mosmann Incorporações, o concreto autoadensável foi
utilizado em duas torres justapostas com 11.529,41 m2 a partir do 5o pavimento. Os
custos de produção e execução desse concreto e do convencional, assim como a mão
de obra utilizada no lançamento e adensamento, a depreciação dos equipamentos e
o custo da energia elétrica foram levantados e comparados conforme dados
apresentados nas Tabelas 2 e 3. Chegou-se à conclusão de que o custo do CAA ficou
aproximadamente 1,1% superior ao CCV, porém, essa diferença foi compensada pela
produtividade propiciada pelo CAA (FARIA, 2008).

Tabela 2 – Custos de execução com CCV
CONCRETO CONVENCIONAL
Descrição

Unidade Quantidade

Custo Unitário (R$)
Material Mão de Obra

Custo Total (R$)
Total (R$)
Material Mão de Obra

Laje - Mão de Obra para lançamento de
concreto convencional

h

117,00

-

R$ 14,90

-

R$ 1.743,30

Mão de Obra para execução de Mestras

h

8,80

-

R$ 14,90

-

R$ 131,12

Concreto convencional dosado em central,
abatimento de 9±1cm, brita 0 e 1 e fck de 30MPa

m³

62,00

R$ 221,64

-

R$ 13.741,68

-

Vibrador para Concreto

unid/dia

2,00

R$ 25,00

-

R$ 50,00

-

Régua vibratória para concreto
Energia Elétrica comercial
Pilares - Mão de Obra para lançamento de
concreto convencional

unid/dia
kw

1,00
29,25

R$ 35,00
R$ 0,28

-

R$ 35,00
R$ 8,19

-

h

30,00

-

R$ 14,90

-

R$ 447,00

15,00

R$ 221,64

-

R$ 3.324,60

-

2,00
15,00

R$ 25,00
R$ 0,28

-

R$ 50,00
R$ 4,20

-

Concreto convencional dosado em central,
m³
abatimento de 9±1cm, brita 0 e 1 e fck de 30MPa
Vibrador para Concreto
unid/dia
Energia Elétrica comercial
kw

CUSTO TOTAL (R$)

Fonte: FARIA (2008).

R$ 17.213,67

R$ 2.321,42 R$ 19.535,09
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Tabela 3 – Custos de execução com CAA
CONCRETO AUTO-ADENSÁVEL
Descrição

Unidade Quantidade

Custo Unitário (R$)
Custo Total (R$)
Total (R$)
MaterialMão de Obra Material Mão de Obra

Laje - Mão de Obra para lançamento de
concreto auto-adensável
Concreto auto adensável, espalhamento
de 60 cm, brita 0 e 1e fck de 30 MPa
Pilares - Mão de Obra para lançamento de
concreto auto-adensavel

h

60,19

-

R$ 14,90

-

R$ 896,83

m³

62,00

R$ 242,00

-

R$ 15.004,00

-

h

14,56

-

R$ 14,90

-

R$ 216,94

Concreto auto adensável, espalhamento
de 60 cm, brita 0 e 1 e fck de 30 MPa

m³

15,00

R$ 242,00

-

R$ 3.630,00

-

CUSTO TOTAL (R$)

R$ 18.634,00

R$ 1.113,77 R$ 19.747,77

Fonte: FARIA (2008).

O estudo realizado por Toralles-Carbonari (2009) verificou a viabilidade técnica
e econômica da aplicação do CAA em uma fábrica de peças pré-moldadas. Neste
estudo, para os CCV e CAA foram verificados os tempos de execução da mistura,
transporte, lançamento, adensamento e acabamento, assim como foram levantados
os custos dos concretos. Os resultados mostraram que a aplicação do CAA nos
elementos pré-moldados foi viável técnica e economicamente, já que o CAA teve um
custo global próximo ao do CCV. O aumento do custo provocado pelos componentes
do CAA foi compensado por ganhos na redução da mão de obra, no adensamento, no
acabamento e nos reparos. Verificaram-se também as vantagens de redução do ruído
e o uso de resíduos industriais em substituição ao cimento.
Estudo realizado por Alencar, Helene e Folch (2008) sobre a viabilidade e a
produtividade do CAA na pré-fabricação mostrou que o custo unitário aproximado do
CAA foi de 15% maior que o do concreto convencional, mas ao se analisar o custo de
produção, verificou-se que essa diferença caiu para 2%. Além dos aspectos
considerados na análise, levou-se em conta a melhoria da qualidade de acabamento
das peças pré-fabricadas, a economia de energia e o menor desgaste das fôrmas, o
que tornou a aplicação do CAA mais vantajosa.
Tutikian e Dal Molin (2008) descrevem a utilização do CAA em uma indústria de
pré-moldados. Foram comparados os custos globais entre o CCV e o CAA
abrangendo todas as etapas do processo, desde a composição unitária dos insumos
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até a etapa de reparos. A Tabela 4 mostra os resultados obtidos para um concreto de
fck de 25 MPa. O custo global do CAA foi 3% inferior ao do CCV, apesar dos materiais
terem apresentado um custo 24% superior.

Tabela 4 – Comparação de custos globais CCV x CAA

ETAPA
COMPOSIÇÃO DO
CONCRETO
MISTURA DO
CONCRETO
TRANSPORTE
APLICAÇÃO DO
DESMOLDANTE
ADENSAMENTO
ACABAMENTO
REPAROS
TOTAL

EMPRESA X
CCV
CAA
N° DE
CUSTO
N° DE
CUSTO
PESSOAS (R$/m³) PESSOAS
(R$/m³)
0

142,46

0

177,29

1

3,43

1

3,43

1

15,49

1

15,49

3

10,66

3

10,66

5
4
2

26,70
7,03
14,55
R$ 220,32

2
2
0

5,34
1,41
0.00
213,62

Fonte: Tutikan e Dal Molin (2008)

É importante salientar que, a redução do custo dos aditivos superplastificantes e
modificadores de viscosidade e seu avanço tecnológico ao longo dos últimos anos,
conforme apresentado na Figura 2, podem contribuir para o aumento da sua aplicação
nos concretos em obras convencionais futuras.
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Figura 2 – Redução dos Custos dos Superplastificantes nos últimos anos

Fonte: Comunidade da Construção (2012)

2.5 Razão unitária de produção – RUP
A mão de obra é o recurso participante mais precioso da execução de obras de
construção civil, não somente porque representa alta porcentagem do custo total, mas
principalmente em função de se estar lidando com seres humanos, que têm uma série
de necessidades que devem ser supridas. A medição da produtividade pode ser um
instrumento importante para a gestão da mão de obra (THOMAS; YAKOUMIS et al.,
1987), podendo subsidiar políticas para redução de custos e aumento da motivação
no trabalho.
O termo produtividade foi empregado pela primeira vez em 1766, de maneira
formal, em um artigo do economista francês Quesnay. Em 1883, Littre, outro
economista francês, utilizou o termo abordando a ideia de capacidade para produzir.
Contudo, somente no início do século XX assumiu o significado da relação entre o
bem produzido e os recursos empregados para produzi-lo (SOUZA, 1998).
Define-se produtividade como a eficiência em se transformar entradas em saídas
num processo produtivo (SOUZA, 1998). Dentro desta definição, conforme ilustrado
pela Figura 3, o estudo da produtividade no processo de produção de obras de
construção civil poderia ser realizado em outras abordagens. Assim é que, em função
do tipo de entrada (recurso) a ser transformada, poder-se-ia ter o estudo da
produtividade com pontos de vista: físico, no caso de se estar estudando a

33

produtividade no uso dos materiais, equipamentos ou mão de obra; financeiro, quando
a análise recai sobre a quantidade de capital demandada; ou social, quando o esforço
da sociedade como um todo é encarado como recurso inicial do processo. O estudo
da produtividade da mão de obra é, portanto, uma análise de produtividade física de
um dos recursos utilizados no processo produtivo, qual seja, a mão de obra.

Figura 3 – Esquema de produtividade em eventos de construção civil

Fonte: Souza (1998)

Aceita a definição proposta, a forma mais direta de se medir a produtividade, diz
respeito à quantificação da mão de obra necessária (expressa em homens-hora
demandados) para se produzir uma unidade da saída em estudo (por exemplo, 1 m 3
de concreto aplicado). Pela definição clássica, a produtividade é inversamente
proporcional à RUP.
O indicador utilizado, denominado razão unitária de produção (RUP), é calculado
através da equação 1:

Sendo:
RUP = razão unitária de produção;
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Hh = mensuração do esforço humano despendido, em homens-hora, para a
produção do serviço;
QS = quantidade de serviço.

Da equação (1), verifica-se que a produtividade melhora quando cresce a
relação entre os resultados e os consumos do processo. Ainda com base na equação,
percebe-se que quanto menor for o valor da RUP, maior será a produtividade de um
serviço.
É importante enfatizar que a RUP pode ser mensurada com relação a distintos
intervalos de tempo, fornecendo assim, diferentes informações quanto ao processo
de gestão da produção de um serviço.
Neste trabalho a RUP de cada concretagem contribuirá para a análise de
viabilidade de aplicação do concreto autoadensável, tendo como base o m3 aplicado
e a equipe executora.

2.6 Estudo de viabilidade econômica e financeira
Conhecido como EVEF, a partir dos anos 1990, os estudos de viabilidade
econômica e financeira adentraram as empresas da construção civil no Brasil
alterando a forma de fazer composições de valores de produtos e serviços, chegando
a índices que serviram de base para tomada de decisões complexas e positivas.
Devido à concorrência do mercado, esse contexto foi essencial para a melhoria das
empresas produzindo com custos controlados, rentabilidade conhecida e riscos
aceitáveis que lhes permitissem praticar o preço de mercado dos imóveis acabados.
(CERQUEIRA, 2009)
O estudo de viabilidade é a comparação entre a estimativa de custo do evento e
os rendimentos que se esperam obter por meio da sua comercialização. Compreende
todo o planejamento técnico básico necessário, desde a ideia inicial até a elaboração
do anteprojeto. (GEHBAUER, 2002)
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O estudo de viabilidade deve se aproximar da realidade, partir de um bom
cenário, dispor de um bom modelo matemático para simulação, conhecer os
indicadores de qualidade fornecidos pelo modelo de cálculo e saber interpretar os
indicadores, estabelecendo critérios particulares de decisão (BEZERRA DA SILVA,
1995)
Em um evento compreende o estudo de viabilidade como a concepção do
produto, análise do potencial técnico e financeiro da empresa em relação ao
empreendimento, análise do mercado e das possibilidades de rendimento, aquisição
do terreno e contratação de arquiteto e projetistas (GOMZÁLES; FORMOSO, 1999).
Neste trabalho, o estudo da viabilidade econômica e financeira para o uso do
concreto autoadensável em comparação ao concreto convencional permitirá servir de
base para a tomada de decisão, com o objetivo de reduzir a mão de obra, obter
velocidade na aplicação e principalmente, avaliar os custos em experimento real de
aplicação em lajes nervuradas similares.

3

ESTUDO DE CASO
Neste trabalho estudou-se comparativamente a concretagem de duas lajes

nervuradas para piso de garagem de dimensões semelhantes, localizadas no mesmo
pavimento de um empreendimento imobiliário de habitação vertical na cidade de
Maringá-PR, construído pela Construtora Y.
Para esta comparação adotou-se o mesmo projeto de execução de fôrmas e
escoramento, conduzido pela mesma equipe de carpintaria.
As duas lajes apresentavam a mesma paginação de cubetas plásticas com as
dimensões de 60 cm x 57 cm x 21 cm, com altura de 26 cm de nervura e capa de 5
cm com as mesmas densidades de armadura. Na Fotografia 1 é apresentada a fôrma
da laje nervurada antes da Concretagem 1 (CCV).

Fotografia 1 – Vista da Laje Nervurada – Concretagem 1 (CCV)

Fonte: Próprio Autor
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A primeira Laje tem formato retangular com dimensões de 26,06 m x 15,22 m,
totalizando 396,63 m2 de área, conforme demonstra a Figura 4. Neste estudo
entretanto, considerou-se apenas as dimensões de 20,42 m x 15,22 m, totalizando
310,89 m2, pois foi excluída a área da rampa por ser executada em laje maciça,
localizada no canto da laje (área hachurada em azul).

Figura 4 – Esquemático de Concretagem 1 e 2 – Lajes Nervuradas

Fonte: Projetos de Fôrmas da Garagem.

Na concretagem denominada como Concretagem 1, foram utilizados 72 m3 de
concreto convencional no dia 19/02/2014 com traço apresentado na Figura 5 e
resistência característica de projeto (fck) requerido de 30 MPa. O preço praticado para
este concreto foi de R$ 243,88/m3.
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Figura 5 – Carta Traço do Concreto Convencional

Fonte: Concreteira Z (2014).

A segunda Laje – Concretagem 2 com dimensões 22,70 m x 15,22 m que
totalizou 345,49 m2 foi executada no dia 07/04/2014 com aplicação do concreto
autoadensável, utilizando um volume de 53 m3 com traço proposto pela Concreteira Z
de Maringá, que está representado na Figura 6, com resistência característica de
projeto de 30 MPa.
Figura 6 – Carta Traço do Concreto autoadensável

Fonte: Concreteira Z (2014).
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O

aditivo

utilizado

para

atingir

o

espalhamento

requerido

foi

um

superplastificante à base de policarboxilato de nomenclatura Tecflow 8000A, da Grace
do Brasil. O aditivo foi aplicado diretamente no caminhão betoneira, homogeneizandoo por aproximadamente 10 minutos antes da aprovação por meio do ensaio de
espalhamento (Slump Flow Test) e Anel-J.
Devido ao pequeno volume de concreto utilizado neste experimento, o CAA foi
negociado com o preço de R$ 310,00/m3 com a empresa que fornece o concreto
convencional para o empreendimento. Em duas outras cotações chegou-se ao preço
de R$290,00/m3, mas por questões contratuais e de parceria optou-se pela empresa
que fornece o concreto nesta Obra.
Neste estudo de caso os resultados de interesse são a produtividade e o custo
do m3 final aplicado. Para colher esses dados, todos os procedimentos de
concretagem das duas lajes nervuradas foram cronometrados por dois Apontadores
treinados para anotação de tempo de bombeamento, interrupções, ociosidade e
manobras de equipamentos.
No lançamento de ambos os concretos utilizou-se recurso de filmagem para
quantificação de tempo e serviço de modo a registrar todos os detalhes da execução.
Uma das câmeras foi posicionada em ponto fixo da laje, tomando visão panorâmica e
registrando a movimentação global dos colaboradores, enquanto uma segunda
câmera móvel registrou detalhes pontuais durante a execução. Ambas as filmagens
permitiram a edição de imagens por técnica de aceleração de frames conhecida como
Time Lapse.
Durante o tempo de aplicação dos concretos, mediu-se a intensidade sonora das
atividades nas lajes por meio de um decibelímetro com o objetivo de avaliar a
intensidade sonora do ambiente de trabalho e no entorno da obra, mas este ponto
acabou não sendo analisado neste trabalho. A Fotografia 2 ilustra este momento.
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Fotografia 2 – Medição de Intensidade Sonora – Concretagem 1 (CCV)

Fonte: Próprio Autor

4 METODOLOGIA DE COMPARAÇÃO

Para comparação das concretagens com o uso do CCV e do CAA foram
utilizadas as mesmas equipes de carpintaria para execução das fôrmas, de armadores
para armação, e a de concretagem, com os mesmos colaboradores (exceção feita a
alguns colaboradores usados para Concretagem 2). Antes dos ensaios foram
realizadas orientações aos encarregados e colaboradores que participaram direta ou
indiretamente dos eventos.

4.1. Execução de Fôrmas
Para a execução das fôrmas de ambas as lajes, do tipo nervurada, foram
tomados os mesmos cuidados em relação aos fechamentos de frestas, travamento e
escoramento.
As características dos materiais que compunham as fôrmas eram ideais, pois
era a primeira oportunidade de uso das cubetas plásticas e dos painéis de madeira
(compensados plastificados), o que proporcionou um melhor fechamento dos painéis
com frestas reduzidas.
As frestas para ambas as concretagens foram calafetadas com argamassa
convencional, e em travamentos de vigas utilizou-se silicone (Peinado et al., 2013).
Na Fotografia 3 são demonstrados detalhes de fôrma e escoramento.
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Fotografia 3 – Detalhe de Fôrma e Escoramento – Concretagem 1 (CCV)

Fonte: Próprio Autor

4.2. Execução de Armação
Para a execução da etapa de armação das lajes nervuradas, os cuidados
atribuídos foram os mesmos. Ambas as taxas de armação nas duas lajes são
similares, devido aos panos de concretagem serem sequenciais, como já ilustrado na
Figura 4, e o projeto apresentar a mesma finalidade de uma garagem para
automóveis. A Fotografia 4 ilustra operários armadores finalizando a armação de vigas
antes da Concretagem 1.
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Fotografia 4 – Detalhe de Armação para Concretagem 1 (CCV)

Fonte: Próprio Autor

4.3. Concretagem
Para as concretagens, os procedimentos foram distintos, utilizando o CCV –
Concretagem 1 e CAA – Concretagem 2.
De modo a extrair o máximo de dados e não perder detalhes importantes
durante o tempo de concretagem contratou-se um cinegrafista para filmar detalhes
das concretagens em pontos fixos e móveis para análise posterior das imagens.
Para

melhor

identificação

das

imagens

foram

disponibilizados

aos

colaboradores abraçadeiras com cores diferenciadas por função, como apresentado
na Figura 7. Para o CCV foram escalados colaboradores para as funções de manuseio
de mangote, espalhamento do concreto, com uso de enxadas, uso de vibradores para
adensamento do concreto, uso de réguas para o sarrafeamento e o laser para
verificação de nível. Para o CAA definiu-se que as etapas seriam o manuseio de
mangote, espalhamento com o “rodo” e o laser para nivelamento.
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Figura 7 – Identificação de Cores por Função nas Concretagens
Concretagem 1 - CCV
N°
Funções
Cor

Concretagem 2 - CAA
N°
Funções
Cor

Mangote
Enxada
Vibrador
Régua
Laser

Mangote
Rodo
Laser

Colaboradores

2
2
2
3
1

Vermelho
Verde
Laranja
Branco
Amarelo

Colaboradores

1
1
1

Vermelho
Branco
Amarelo

Fonte: Próprio Autor

4.3.1 Concretagem 1 – Concreto Convencional
O CCV foi executado no dia 19/02/2014, sendo utilizados 9 caminhões
betoneiras para uma área de 396,63 m2. Por questões de cálculos e levantamento de
produtividade decidiu-se excluir um trecho de área onde havia uma laje maciça. Dessa
forma a área de laje nervurada considerada para efeitos de cálculos é de 310,89 m 2
com um consumo de 57 m3 de CCV.
A Figura 8 representa a área de Concretagem 1. Em hachura azul, observa-se
a área de laje maciça excluída para os cálculos.

Figura 8 – Esquemático de Área de Concretagem 1

Fonte: Projetos de Fôrmas da Garagem
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A Fotografia 5 apresenta a equipe de Concretagem 1, inicialmente
dimensionada com 9 colaboradores, porém sentiu-se a necessidade de acrescentar
um colaborador no auxílio da condução do mangote integrando a equipe com 10
colaboradores. Tal adição foi considerada proporcionalmente ao tempo da
concretagem durante o processo de análise dos dados.

Fotografia 5 – Equipe da Concretagem 1 – CCV

Fonte: Próprio Autor

A Fotografia 6 ilustra a equipe de concretagem na aplicação do concreto
convencional – Concretagem 1, divididos em condução do mangote (2 colaboradores),
espalhamento com a enxada (2), uso do adensador mecânico (2), sarrafeamento com
a régua metálica (3) e nivelamento com laser (1).
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Fotografia 6 – Aplicação de Concreto Convencional – Concretagem 1

Fonte: Próprio Autor

4.3.2 Concretagens 2 – Concreto autoadensável
O CAA foi executado no dia 07/04/2014, sendo utilizados 7 caminhões
betoneiras para concretagem de uma área de 345,49 m2 com o consumo de 53 m3 de
concreto.
O planejamento vislumbrou a necessidade de uma equipe de 4 colaboradores,
como pode ser visto na Fotografia 7 para a condução do mangote (1 colaborador),
espalhamento com o rodo (2) e no nivelamento com laser (1). Porém, após analisar a
questão com o orientador da pesquisa, decidiu-se reduzir o número de colaboradores
para o espalhamento com o rodo, totalizando 3 colaboradores para a execução desta
tarefa. A Figura 9 mostra uma projeção esquemática da Concretagem 2.
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Figura 9 – Esquemático de Área de Concretagem 2

Fonte: Projetos de Fôrmas da Garagem

A Fotografia 7 ilustra a equipe que participou da concretagem do CAA. É válido
salientar que os colaboradores que executaram a concretagem do CAA também
participaram do processo da Concretagem 1.

Fotografia 7 – Equipe da Concretagem 2 – CAA

Fonte: Próprio Autor
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Para o recebimento dos caminhões com CAA foram executados em todos os
caminhões betoneira o Ensaio de Espalhamento (Fotografia 8) e o Anel-J medindo os
espalhamentos, conforme na Figura 9 e resultados na Tabela 22. No momento dos
ensaios de aprovação do CAA, houve consenso entre os representantes da
concreteira e os responsáveis pela obra que, caso os valores medidos não fossem
satisfatórios para liberação da carga, a concreteira assumiria os riscos pela qualidade
do concreto e não retornariam os caminhões.

Fotografia 8 – Teste de Espalhamento – Concretagem 2

Fonte: Próprio Autor

A Fotografia 9 demonstra no carregamento do reservatório da bomba-lança, a
fluidez do concreto autoadensável, que foi facilmente aplicado pela equipe de
concretagem com apenas 3 colaboradores (Fotografia 10).
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Fotografia 9 – Carregamento da bomba-lança com CAA – Concretagem 2

Fonte: Próprio Autor

Fotografia 10 – Aplicação do concreto autoadensável – Concretagem 2

Fonte: Próprio Autor
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4.4 Levantamentos de Dados
Para a coleta dos dados foram propostas as planilhas ilustradas nas Figuras 10
e 11. Dois Apontadores foram orientados para realizar o registro de dados relativos à
chegada do caminhão betoneira na obra, início de bombeamento, fim de
bombeamento e interrupções.

Figura 10 – Planilha para Coleta de Dados em Campo – Concretagem 1

Fonte: Próprio Autor
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Posteriormente aos registros nas planilhas, foram avaliadas as filmagens
levantando o tempo de aplicação da equipe no decorrer das concretagens. Tais
informações possibilitaram quantificar a RUP e os custos da mão de obra empregada
na execução da concretagem com o uso do CCV e CAA.

Figura 11 – Planilha para Coleta de Dados em Campo – Concretagem 2

Fonte: Próprio Autor
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4.5 Cálculos para Comparação de CAA e CCV
Para comparação dos custos da mão de obra envolvida para aplicação do CCV
e CAA, foram levantados os valores de hora base de cada colaborador da equipe
praticados pela empresa. A Tabela 5 apresenta tais valores referente aos participantes
da Concretagem 1.

Tabela 5 – Custo de Hora Base da Equipe Concretagem 1
VALORES DE MÃO DE OBRA - CCV
Nome Colaborador
Função
Pedreiro
ADENILSON
LUCAS
Servente
JOSÉ
Servente
WILLIAN
Servente
LUCIANO
Pedreiro
WELINGTON
Pedreiro
MICHEL
1/2 Of. Ped
RAFAEL
1/2 Of. Ped
WELLINGTON
1/2 Of. Ped
SERGIO
Pedreiro
ARNALDO
Pedreiro

Valor Base (R$/h)
R$ 7,01
R$ 4,10
R$ 4,10
R$ 4,10
R$ 6,78
R$ 5,93
R$ 4,51
R$ 4,51
R$ 4,51
R$ 6,78
R$ 6,44

Fonte: Próprio Autor

O custo de um colaborador é maior do que o valor do seu salário-base, pois a
empresa arca com encargos sociais e trabalhistas. Os encargos podem ser definidos
em sentido estrito ou em sentido amplo.
O primeiro se refere aos encargos sociais, trabalhistas e indenizatórios
previstos em lei. Essa modalidade é a mais usada entre os orçamentistas e atinge
123,88% sobre o salário-base na Empresa Y em que foi realizado o estudo. Os
encargos no sentido amplo são os mesmos do estrito, mas são somadas outras
despesas, como alimentação, transporte, EPIs, seguro em grupo e até horas extras.
A legislação também prevê adicional ao salário a fim de indenizar condições
desfavoráveis de trabalho. Incidem quando há trabalho noturno, condições de
insalubridade e/ou periculosidade. Todos são aplicados sobre o salário ou sobre a
hora-base e em cima desse total computam-se os encargos. Para este estudo de
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caso, tais índices não são considerados, pois não se enquadram na situação. Na
Figura 12 apresenta as considerações da Empresa para os encargos.
Figura 12 – Encargos que incidem sobre o valor Homem-Hora
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS
(Taxas incidentes sobre o valor da Mão de Obra)
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

C.3
C.4

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS PARA
ATENDER AS DESPESAS COM ENCARGOS
PREVIDENCIÁRIOS
INSS
FGTS
SALÁRIO EDUCAÇÃO
SESI
SENAI
SEBRAE
INCRA
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO
(3%)*FAT(1.10)
ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBE, AS
INCIDÊNCIA DE "A":
13° SALÁRIO
FÉRIAS
AVISO PRÉVIO TRABALHO
AUXILIO ENFERMIDADE
AUXÍLIO PATERNIDADE
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS
INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A":
INDENIZAÇÃO (TAXA PROVISÓRIA PARA
ATENDER AOS CASOS DE INDENIZAÇÕES
SOBRE A ÉGIDE DA C.L.T.
DEPÓSITO POR DESPEDIDA SEM JUSTA
CAUSA (50% SOBRE A.2 + (A.2xB))
SEGURO DE VIDA
SECONCI

D

TAXAS DAS INCIDÊNCIAS:

D.1
E
E.1
E.2

A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
C
C.1
C.2

PERCENTUAL
UNITÁRIO (%)

PERCENTUAL
TOTAL (%)

20,00
8,00
2,50
1,50
1,20
0,60
0,20
3,30

37,30

10,86
12,67
2,47
1,90
0,02
23,19

51,11

1,50
6,22
0,78
3,00

11,50

INCIDÊNCIAS DE A SOBRE B (AxB)
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR

19,06

19,06

SEGURANÇA DO TRABALHO
TREINAMENTO

3,61
1,3

4,91
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(conclusão)
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS
(Taxas incidentes sobre o valor da Mão de Obra)
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

PERCENTUAL
UNITÁRIO (%)

PERCENTUAL
TOTAL (%)

PERCENTUAL DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS
Obs.: Não foram concluídos nesta tabela de
Encargos:
Despesas com Vale Compras (Não obrigatoriedade
em todas as regiões)
Vale Transporte e Fretamento de Ônibus (Depende
da cidade)
Despesas com Imposto sobre Serviço de qualquer
natureza (ISSQN)
Despesas com PIS e Confins

123,88

Fonte: Departamento de Recursos Humanos – Construtora Y.

Como exemplo de cálculo do custo da hora de um Oficial Pedreiro nomeado na
Tabela 5 como Adenilson cuja hora-base é de R$ 7,01, considerou-se os encargos em
sentido estrito adicionando 123,88% no valor base apresentado na Tabela 6.
Despesas* - Será apresentado na Tabela 15.

Tabela 6 – Cálculo de valor Homem-Hora

Encargos = R$ 7,01 x
(123,88%)
Encargos = R$ 7,01 x
1,2388 = R$ 8,68
Hora Base + Encargos =
R$ 15,69/h

Custo Homem-Hora = (Hora Base +
Encargos) + Despesas*

2° Passo

1° Passo

Encargos = Hora-Base x
(% encargos)

Custo Homem-Hora = R$ 15,69 + R$ 0,97

Custo Homem-Hora = R$ 16,67/h

Fonte: Próprio Autor

O mesmo procedimento foi adotado para a equipe da Concretagem 2, cujo
valores são apresentados na Tabela 7. Os valores finais estão no capítulo de
resultados.
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Tabela 7 – Custo de Hora Base da Equipe Concretagem 2
VALORES DE MÃO DE OBRA – CAA
Nome Colaborador
Função
Pedreiro
ADENILSON
LUCIANO
Pedreiro
WELINGTON
Pedreiro
ARNALDO
Pedreiro

Valor Base (R$/h)
R$ 7,01
R$ 6,78
R$ 5,93
R$ 6,44

Fonte: Próprio Autor

Os cálculos referentes aos materiais, mais precisamente valores negociados
de CCV e CAA são apresentados na Tabela 8. Pelo contrato vigente da obra, o valor
negociado por lançamento de m3 de concreto com uso de bomba-lança é de
R$ 30,00/m3, e esses valores serão relacionados nos cálculos comparativos.

Tabela 8 – Valores negociados para fornecimento dos Concretos CCV e CAA
Concreto
Valor (R$/mᶟ)
Concreto Convencional - fck 30 MPa, Slump 10±2, Brita 1 (Contrato vigente
da Obra)
R$ 243,88
Concreto autoadensável - fck 30 MPa, Espalhamento 65±05, Brita Zero
(Negociação para 60mᶟ)
R$ 310,00
Obs.: Em outros dois orçamentos as propostas para fornecimento de CAA eram de
R$ 290,00/mᶟ

Fonte: Próprio Autor

Para a Concretagem 1 foram utilizados vibradores da marca Bosch do tipo
Costal/modelo GVC 20 EX muito utilizados nesta empresa, cuja especificação é
apresentada na Tabela 9.
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Tabela 9 – Dados técnicos do vibrador Bosch GVC 20 EX
DADOS TÉCNICOS
MODELO
GVC 20 EX
GVC 20 EX
VOLTAGEM
0,601-283-D
9.617.081.910
POTÊNCIA
127 V
220 V
FREQUÊNCIA ELÉTRICA
1400 W
1400 W
CONSUMO
50/60 Hz
50/60 Hz
FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO NOMINAL
12A
7,3A
IMPACTO
20.000 vpm
20.000 vpm
AMPLITUDE
3.000N a 20.000 vpm 3.000N a 20.000 vpm
LARGURA DA MANGUEIRA
1,5 m a 3,5 m
1,5 m a 3,5 m
BITOLA
10 mm
10 mm
PESO APROXIMADO SEM ACESSÓRIOS
5,5 kg
5,5 kg

Obs.: Segundo o Fabricante a vida útil do equipamento é de até 20.000 h de uso.

Fonte: Manual Bosch – Vibrador Costal Bosch GVC 20 EX.

Na composição de custos para aplicação do CCV, incluíram-se os valores de
consumo de energia, depreciação dos vibradores e tarifa do consumo de energia
elétrica. Estes valores foram calculados de acordo com as fórmulas na Tabela 10.
Tabela 10 – Composição de Custo de Energia Elétrica – Concretagem 1
CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (kWh)
N° de
Valor da
Potência Tempo de Uso
Equipamento
Equipament
tarifa
(kW)
(h)
os
(R$/kWh)
Vibrador Bosch GVC
1,4
Δt
2
0,3973
20 EX
Fórmulas:

Custo de
Energia
Elétrica (R$)
TOTAL R$

Consumo de Energia Elétrica (kWh) = Potência (kW) x Tempo de Uso(h)
Custo de Energia Elétrica (R$) = tarifa (R$/kWh) x Consumo de Energia Elétrica (kWh)
Custo Final Total (R$) = Custo de Energia Elétrica (R$) x Número de Equipamentos (n)
Tarifa: R$ 0,3973/kWh - Concessionária COPEL (Companhia Paranaense de Energia
Elétrica)

Fonte: www.sofisica.com.br
O histórico de manutenções e depreciação do equipamento é dada na Tabela
11, informado pelo Almoxarifado Central da Empresa Y.
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Tabela 11– Histórico de Manutenção e Depreciação de Vibrador Bosch GVC 20 EX
HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO
Vida útil do conjunto Valor do conjunto Tempo de Manutenção Valor médio de Manutenção
Motor + Mangote
Motor + Mangote
Motor + Mangote
Motor + Mangote
1 ano
R$ 1.700,00
Cada 3 meses
R$ 500,00
Obs.: Devido ao intenso uso do equipamento, a vida útil é reduzida e variável entre as
obras, dependendo diretamente da manutenção diária de limpeza e armazenamento. A
maioria das manutenções é por mau uso, pouco se aproveita a garantia do fornecedor,
oferecem cobertura de 1 a 2 anos.

Fonte: Almoxarifado Central – Construtora Y.

Na Figura 13 apresentam-se os valores da tarifa cobrada pela concessionária
de energia elétrica, referência do mês de Fevereiro de 2014.

Figura 13– Valores da Tarifa da Concessionária de Energia Elétrica

Fonte: Conta COPEL (Fevereiro/2014) do Empreendimento X.

Para obter os valores unitários de aplicação de cada concreto, propõem-se as
composições nas Figuras 14 e 15, de modo a calcular o custo final por m 3 aplicado.
Dessa maneira, com estes resultados poderá ser analisada a viabilidade da aplicação
do CAA.
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Figura 14 – Composição de custo do CCV

Fonte: Próprio Autor
Figura 15 – Composição de custo do CCA

Fonte: Próprio Autor

Erro!
Indicador não
definido.

5 RESULTADOS

Nesta sessão apresenta-se os resultados das concretagens do CCV executado
em 19/02/2014 e do CAA executado em 07/04/2014, assim como os cálculos de mão
de obra aplicada para cada concreto, custo dos materiais, composições de valores
monetários para equipamentos, energia elétrica e a produtividade alcançada.

5.1 Resultados coletados Concretagem 1 – Concreto Convencional
Para melhor entendimento das etapas serão apresentadas as fichas de campo
da Concretagem 1, nas Tabelas 12 e 13, e rastreamento na Figura 16.

Tabela 12 – Ficha de Ciclo de Concretagem por Caminhão – Concretagem 1
Dados da Concretagem 1 - Ciclo de Concretagem por Caminhão
N.F.
26147
26149
26152
26153
26156

Hora
Hora Início
Hora Fim
Tempo de
Tempo de
Chegada Bombeamento Bombeamento Concretagem Ociosidade
07:59:00
08:15:00
08:25:00
00:10:00
08:24:00
08:36:00
08:49:00
00:13:00
00:11:00
08:52:00
08:56:00
09:12:00
00:16:00
00:07:00
09:15:00
09:21:00
09:34:00
00:13:00
00:09:00
09:37:00
09:45:00
09:58:00
00:13:00
00:11:00

26157 09:45:00

10:04:00

10:22:00

00:18:00

00:06:00

26159 10:02:00

10:32:00

10:44:00

00:12:00

00:10:00

26161 10:35:00

10:56:00

11:13:00

00:17:00

00:12:00

26165 10:52:00

11:24:00

11:58:00

00:34:00

00:11:00

Fonte: Próprio Autor

Observações
10:13 Parada,
retorno 10:18
11:01 Parada,
retorno 11:07
11:30 Parada,
retorno 11:57.
Fim do
Sarrafeamento
12:30
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Tabela 13 – Ficha de Controle Tecnológico – Concretagem 1
Dados de Controle Tecnológico - Concreto Usinado Convencional
Caminhão

N.F.

Série

1
2
3
4
5
6
7
8
9

26147
26149
26152
26153
26156
26157
26159
26161
26165

945
946
947
948
949
950
951
952
953

Slump
Test
12 cm
12 cm
12 cm
12 cm
12 cm
12 cm
12 cm
12 cm
12 cm

Resultado - 7 dias
CP - I
CP - II
27,0
27,1
23,9
24,4
28,7
29,3
22,9
25,5
28,0
28,0
27,5
28,3
22,2
22,8
27,0
27,4
26,7
27,0

Resultado - 28 dias
CP - III
CP - IV
34,4
34,4
30,6
31,6
40,2
40,2
31,1
33,9
40,1
40,5
35,0
36,4
30,0
31,0
34,4
34,6
35,9
36,2

Fonte: Próprio Autor
Figura 16 – Rastreamento do CCV – Concretagem 1

Fonte: Próprio Autor

5.1.1 Cálculos de Mão de Obra Concretagem 1 – Concreto Convencional
A partir da Tabela 12, fez-se a Tabela 14 indicando os valores em horas
disponíveis e produtivas no evento de aplicação de cada colaborador da equipe de
concretagem - Concretagem 1, levantados por análise de filmagem e comparando
com apontamentos realizado na planilha de campo.
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Tabela 14 – Cálculo de Mão de Obra para Concreto Convencional – CCV
LEVANTAMENTO DE TEMPO DE APLICAÇÃO POR COLABORADOR NA CONCRETAGEM
Nome
Função
Equipe
Tempo disponível (h) Tempo produtivo (h)
Colaborador
ADENILSON
Pedreiro
Mangote
3,067222222
1,8865
LUCAS
Servente
Mangote
3,067222222
2,725333333
JOSÉ
Servente
Espalhamento
3,067222222
2,9225
WILLIAN
Servente
Espalhamento
3,067222222
2,982333333
LUCIANO
Pedreiro
Vibrador
3,067222222
2,739166667
WELINGTON
Pedreiro
Vibrador
3,067222222
2,744833333
MICHEL
1/2 Of. Ped Sarrafeamento
3,067222222
2,81
RAFAEL
1/2 Of. Ped Sarrafeamento
3,067222222
2,9365
WELLINGTON 1/2 Of. Ped Sarrafeamento
3,067222222
2,990666667
SERGIO
Pedreiro
Laser
3,067222222
2,783666667
ARNALDO
Pedreiro
Moldador
3,067222222
2,883333333
Fonte: Próprio Autor

Na Tabela 15 são indicados os cálculos referentes ao valor total de mão de obra
aplicada na Concretagem 1, relacionando o nome e a função do colaborador; o valor
do salário-base, os encargos, as despesas e valor total por hora real, o tempo de
aplicação e a função ocupada na equipe. Para valores monetários foram relacionados
os tempos disponíveis no evento dos colaboradores envolvidos, considerando
atrasos, situações e tendo como ponto de partida o início do bombeamento do
concreto.

Erro!
Indicador não
definido.
Tabela 15 – Cálculo de Mão de Obra para Concreto Convencional – CCV

CALCULO DE CUSTO DE MÃO DE OBRA - CCV - HORAS DISPONÍVEIS PARA CONCRETAGEM
Valor
Despesas
Tempo de
Encargos
Valor Total
Nome Colaborador
Função
Base
(V.C + V.T +
Concretagem
(123,88%)
(R$/h)
(R$/h)
REFEIÇ)
(h)
ADENILSON
Pedreiro
R$ 7,01
R$ 8,68
R$ 0,97
R$ 16,67
3,06
LUCAS
Servente
R$ 4,10
R$ 5,08
R$ 0,97
R$ 10,15
3,06
JOSÉ
Servente
R$ 4,10
R$ 5,08
R$ 0,97
R$ 10,15
3,06
WILLIAN
Servente
R$ 4,10
R$ 5,08
R$ 1,89
R$ 11,07
3,06
LUCIANO
Pedreiro
R$ 6,78
R$ 8,40
R$ 4,61
R$ 19,79
3,06
WELINGTON
Pedreiro
R$ 5,93
R$ 7,35
R$ 0,97
R$ 14,25
3,06
MICHEL
1/2 Of. Ped R$ 4,51
R$ 5,59
R$ 0,97
R$ 11,07
3,06
RAFAEL
1/2 Of. Ped R$ 4,51
R$ 5,59
R$ 0,97
R$ 11,07
3,06
WELLINGTON
1/2 Of. Ped R$ 4,51
R$ 5,59
R$ 0,97
R$ 11,07
3,06
SERGIO
Pedreiro
R$ 6,78
R$ 8,40
R$ 4,61
R$ 19,79
3,06
ARNALDO
Pedreiro
R$ 6,44
R$ 7,98
R$ 0,97
R$ 15,39
3,06

Equipe
Mangote
Mangote
Espalhamento
Espalhamento
Vibrador
Vibrador
Sarrafeamento
Sarrafeamento
Sarrafeamento
Laser
Moldador
TOTAL

Valor Total (R$)
R$ 51,13
R$ 31,14
R$ 31,14
R$ 33,95
R$ 60,70
R$ 43,71
R$ 33,96
R$ 33,96
R$ 33,96
R$ 60,70
R$ 47,21
R$ 461,57

Fonte: Próprio Autor

Na Tabela 16 apresenta-se o coeficiente de despesas relacionando o custo de vale compras, vale transporte e refeições,
variando a classe do colaborador, se o mesmo é Alojado, Transportado e/ou Local. Tal relação foi também utilizada para os cálculos
do CAA.
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Tabela 16 – Coeficiente de Despesas por classe de colaborador
COMPOSIÇÃO DE CUSTO – VALE COMPRAS, VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO
Dias
Coeficiente de
Situação
Custo Médio Mensal (R$) Horas diárias (h)
úteis
Despesas (R$/h)
ALOJADO
885,17
8
24
4,61
TRANSPORTADO
362,99
8
24
1,89
LOCAL
187,17
8
24
0,97
Fonte: Próprio Autor

5.1.2 Cálculos de Consumo de Energia Elétrica Concretagem 1 – (CCV)
Nas Tabelas 17 e 18 são indicados o levantamento de tempo de concretagem
referentes ao consumo de energia elétrica pelos vibradores na Concretagem 1,
através de quantificação de tempo apresentados na Tabela 14. Utilizou-se o tempo
produtivo para os cálculos, uma vez que tomou-se como regra que enquanto o
equipamento estava ligado ele estava produzindo.

Tabela 17 – Tempo de uso de adensador mecânico – CCV
TEMPO DE USO DE ADENSADOR MECÂNICO - CCV
Nome Colaborador
LUCIANO
WELINGTON

Função
Pedreiro
Pedreiro

Equipe
Vibrador
Vibrador

Tempo de uso
Concretagem (h)
2,7448
2,7392

Fonte: Próprio Autor
Tabela 18 – Custo de energia elétrica – CCV
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Potencia Vibrador (kW)
Tempo de Uso (h)
Tarifa (R$)
1,4000
2,739166667
0,3973
1,4000
2,744833333
0,3973
TOTAL

Valor Final (R$)
1,52
1,53
R$ 3,05

Fonte: Próprio Autor
5.1.3 Cálculos de Depreciação e Manutenção de Equipamento – Concretagem 1 (CCV)
Através do histórico de vida útil de equipamentos informado pelo Almoxarifado
Central da Empresa Y na Tabela 11, apresenta-se na Tabela 19 a composição de custo
de depreciação e manutenção, adotando 1 manutenção a cada 3 meses, em média,
sucateando o equipamento por completo após o quarto reparo, tornando inviável o
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investimento.
A depreciação foi calculada de maneira linear, estimando 1000 horas de uso do
equipamento durante sua vida útil, devido ao intenso uso e falta de zelo com o mesmo,
dessa maneira chegou-se a um custo de uso de vibrador em R$ 3,70/h.

Tabela 19 – Custo de Depreciação e Manutenção de Equipamento – CCV
CÁLCULO DE DEPRECIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIBRADOR
Tempo de
Valor médio da
Vida
Previsão
Equipamento
Valor (R$)
Manutenção
Manutenção (R$)
útil
de uso (h)
Vibrador Bosch
GVC 20 EX
R$ 1.700,00
cada 3 meses
R$ 500,00
1 ano
1000
(Motor +
Mangote)
VALOR POR HORA USO (R$/h)
TOTAL (R$/h)
MANUTENÇÃO
[4 manutenções x R$ 500,00]/1000h
R$ 2,00
R$ 3,70
DEPRECIAÇÃO
[Valor novo do equipamento de R$ 1.700,00]/1000h
R$ 1,70
Fonte: Próprio Autor

5.2 Resultados coletados Concretagem 2 – Concreto autoadensável
Neste item apresenta-se as fichas de campo da Concretagem 2. Nas tabelas
20, 21 e 22 estão indicados os dados de tempo, controle tecnológico do concreto
autoadensável e dados do controle de recebimento (espalhamento) do CAA.

Tabela 20 – Ficha de Ciclo de Concretagem por Caminhão – Concretagem 2
Dados da Concretagem 2 - Ciclo de Concretagem por Caminhão
N.F.
27398
27399
27401
27403
27405
27406
27408

Hora
Hora Início
Hora Fim
Tempo de
Tempo de
Observações
Chegada Bombeamento Bombeamento Concretagem Ociosidade
Utilizou-se
08:45:00
09:22:00
09:29:00
00:07:00
apenas 3
colaboradores
09:04:00
09:37:00
09:45:00
00:08:00
00:08:00
09:30:00
09:49:00
09:58:00
00:09:00
00:04:00
10:06:00
10:22:00
10:30:00
00:08:00
00:24:00
10:26:00
10:40:00
10:49:00
00:09:00
00:10:00
10:46:00
10:56:00
11:05:00
00:09:00
00:07:00
11:02:00
11:13:00
11:23:00
00:10:00
00:08:00
Sobrou 3m³

Fonte: Próprio Autor

65
65

Tabela 21 – Ficha de Controle Tecnológico – Concretagem 2
Dados de Controle Tecnológico - Concreto Usinado Convencional
Caminhão

N.F.

Série

1
2
3
4
5
6
7

27398
27399
27401
27403
27405
27406
27408

1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066

Resultado - 7 dias
CP – I
CP – II
31,1
31,8
28,0
27,5
28,0
28,3
30,6
37,2
29,1
39,3
36,4
38,9
35,7
35,2

Resultado - 28 dias
CP – III
CP – IV
38,7
39,0
33,1
34,7
35,7
35,4
38,2
38,1
31,6
34,9
42,0
44,9
36,9
39,0

Fonte: Próprio Autor

Tabela 22 – Dados de Espalhamento do CAA – Concretagem 2
RESULTADOS DE APROVAÇÃO DO CAA
ESPALHAMENTO TEMPO ANEL-J
TEMPO
h
CAMINHÃO
(cm)
(s)
(cm)
(s)
(cm) AVALIAÇÃO
1
72 e 73
3,8
68,5 e 72,5
4,4
10
OK
2
77 e 79
2,4
66,5 e 78
4,4
9
REPROVADO
3
73 e 77
2,9
66 e 75
3,8
7,8 REPROVADO
4
73 e 74
3,1
65 e 73,5
4,1
8,5 REPROVADO
5
73 e 74
2,7
67 e 73,5
3,4
6,5 REPROVADO
6
68 e 69
3,4
62 e 68,5
4,5
6,5 REPROVADO
7
65 e 69
3,1
66 e 67
4,1
10
OK
Fonte: Próprio Autor

5.2.1 Cálculos de Mão de Obra Concretagem 2 – Concreto autoadensável
Os cálculos de mão de obra para aplicação do concreto autoadensável
atenderam os mesmos critérios que do CCV, e a Tabela 23 apresenta os valores deste
evento.
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Tabela 23 – Cálculo de Mão de Obra para Concreto autoadensável – CAA
CÁLCULO DE CUSTO DE MÃO DE OBRA - CAA - HORAS DISPONÍVEIS PARA CONCRETAGEM
Valor
Despesas
Encargos
Nome Colaborador Função
Base
(V.C + V.T Valor Total (R$/h) Tempo de Concretagem (h)
(123,88%)
(R$/h)
+ REFEIÇ)
ADENILSON
Pedreiro R$ 7,01 R$ 8,68
R$ 0,97
R$ 16,67
2,633333333
WELINGTON
Pedreiro R$ 5,93 R$ 7,35
R$ 0,97
R$ 14,25
2,633333333
SERGIO
Pedreiro R$ 6,78 R$ 8,40
R$ 4,61
R$ 19,79
2,633333333
ARNALDO
Pedreiro R$ 6,44 R$ 7,98
R$ 0,97
R$ 15,39
2,633333333

Equipe
Mangote
Rodo
Laser
Moldador
TOTAL

Valor Total (R$)
R$ 43,89
R$ 37,53
R$ 52,11
R$ 40,53
R$ 174,06

Fonte: Próprio Autor

5.3 Resultados de custos dos concretos – CCV e CAA
A Tabela 24 apresenta os valores dos eventos de concretagem informando custos de volume do concreto adquirido e o
lançamento por meio de bomba lança de ambos os eventos. Nesta tabela indica também um dado interessante (R$/m²), o custo de
aplicação por metro quadrado.
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Tabela 24 – Cálculo de Custo do CCV e CAA
CÁLCULO DE VALOR DE CONCRETO APLICADO
Valor
Tipo de
Especificação
Negociado
Concreto
(R$/mᶟ)
CCV
CAA

fck 30 MPa, Slump 10±2,
Brita 1
fck 30 MPa, Espalhamento
65±05, Brita Zero
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Bomba
Estacionária
(R$/mᶟ)

Volume
Aplicado
(mᶟ)

R$ 243,88

R$ 30,00

57,0

16.096,07

310,89

R$ 51,77

R$ 310,00

R$ 30,00

53,0

18.194,06

345,49

R$ 52,66

Total (R$)

Área de
Aplicação (m²)

Custo da
Aplicação
(R$/m²)

Fonte: Próprio Autor

5.4 Resultados de Cálculo de Viabilidade Econômica – CCV x CAA

As Tabelas 25 e 26 indicam os valores monetários das concretagens envolvendo tempos disponíveis, analisando os
eventos de forma real. As tabelas indicam a composição de custo relacionando todos os fatores que influenciam no valor do metro
cúbico final (R$/m³ aplicado).
Para o cálculo de aplicação do CCV considerou-se a mão de obra, custo do concreto, custo da bomba, manutenção e
depreciação de vibrador e energia elétrica consumida para aplicação do concreto convencional usinado. E para o CAA, relacionouse apenas mão de obra, custo do concreto autoadensável e gastos com bomba lança.

68
68

Tabela 25 – Cálculo de custo da Concretagem 1 – CCV
CUSTO DE APLICAÇÃO DO CCV
Descrição

Custo Unitário (R$)
Material
M.O.
-

Custo Total (R$)
Material
M.O.
R$ 461,57

Unid.

Qtdd.

Mão de Obra para lançamento de CCV

vb

1

Custo do CCV - fck 30 MPa, Slump 10±2cm, Brita 1

m³

57

R$ 243,88

-

R$ 13.901,16

Locação bomba estacionária
Manut. e Deprecia. Vibrador
Energia Elétrica (Vibrador)

m³
h
kW

57
5,484
7,6776

R$ 30,00
R$ 3,70
R$ 0,39

-

R$ 1.710,00
R$ 20,29
R$ 3,05
R$ 15.634,50

-

Total (R$)
R$ 461,57
R$ 13.901,16

R$ 1.710,00
R$ 20,29
R$ 3,05
R$ 461,57 R$ 16.096,07

Fonte: Próprio Autor

Tabela 26 – Cálculo de custo da Concretagem 2 – CAA
CUSTO DE APLICAÇÃO DO CAA
Descrição

Unid.

Qtdd.

Mão de Obra para lançamento de CAA
Custo de CAA - fck 30 MPa, Espalh. 65±05cm, Brita Zero
Locação bomba estacionária

vb
m³
m³

1
53
53

Custo Unitário (R$)
Material
M.O.
R$ 310,00
R$ 30,00
-

Custo Total (R$)
Total (R$)
Material
M.O.
R$ 174,06
R$ 174,06
R$ 16.430,00
R$ 16.430,00
R$ 1.590,00
R$ 1.590,00
R$ 18.020,00 R$ 174,06 R$ 18.194,06

Fonte: Próprio Autor

Após apresentação dos custos de maneira geral envolvidos na aplicação do concreto convencional e autoadensável, nas
Tabela 27 e 28 indicam os valores finais (R$/m³) de cada evento e a redução temporal de aplicação.
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Tabela 27– Cálculo de custo de Aplicação de Concreto – CCV e CAA
CUSTO DE APLICAÇÃO (R$/m³) - CCV e CAA
Tipo do Concreto

Volume (m³)

Concreto Convencional Usinado
Concreto autoadensável

57
53

Custo Final
(R$)
16.096,07
18.194,06

Custo Aplicação
(R$/m³)
282,38
343,28

Fonte: Próprio Autor

Para a análise da redução temporal proposta na Tabela 28, utilizou as Tabelas
14 e 23. De maneira a comparar de forma igualitária o CCV e o CAA, definiu-se como
referência a mesma área equivalente obtendo um dado de tempo corrigido para o
CAA.
Tabela 28 – Cálculo de redução percentual de tempo entre aplicações de concreto
CÁLCULO DE REDUÇÃO DE TEMPO DE APLICAÇÃO
Tempo
de
Área
Concreto
Aplicação (m²)
(h)
CCV
3,06
310,89
CAA
2,63
345,49

Tempo de
Aplicação
corrigido (h)

Área corrigida (m²)

Redução
temporal (%)

3,06
2,36

310,89
310,89

29,66%

Fonte: Próprio Autor

5.5 Resultados de Cálculo de Produtividade e RUP
Os cálculos demonstrados abaixo na Tabela 29 indicam as diferenças de
produtividade de lançamento entre as equipes para aplicação de CCV e CAA,
apresentando os valores de taxa de concretagem (m³/h), a produtividade real e global
(m³/h/colab), e a RUP (Colab x hora/m³). E na Tabela 30 mostra o coeficiente de
produtividade e RUP indicando os valores da aplicação em modo real e global, e direta
(colaboradores atuaram diretamente na execução da laje) e total (colaboradores
atuando na execução da laje e incluído o moldador).
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Tabela 29 – Cálculo de Produtividade e RUP – CCV e CAA
CÁLCULO DE PRODUTIDADE E RUP
Concreto

Volume de
Conc. (m³)

Tempo
Conc. (h)

CCV
CAA

57
53

3,06
2,63

Taxa de
Conc.
(m³/h)
18,62
20,15

N. de Colab.
(colab,
direto)
10
3

PROD,real
(m³/h/colab)

N. de Colab.
(colab,total)

PROD,global
(m³/h/colab)

1,86
6,72

11
4

1,69
5,04

RUP,real
(Colab x
hora/m³)
0,53
0,14

RUP,global
(Colab x hora/m³)
0,59
0,19

Fonte: Próprio Autor

Tabela 30 – Cálculo de coeficiente de Produtividade – CCV e CAA
CÁLCULO DO COEFICIENTE DE PRODUTIVIDADE
Concreto

PROD,real

PROD,global

RUP,real

RUP,global

COEF,PROD
real (PROD
CAA/CCV)

COEF,PROD
global (PROD
CAA/CCV)

COEF,RUP
real (RUP
CCV/CAA)

CCV
CAA

1,86
6,71

1,69
5,03

0,53
0,14

0,59
0,19

3,61

2,97

3,61

Fonte: Próprio Autor

COEF,RUP
global (RUP
CCV/CAA)
2,97

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Erro!
Indicador não
definido.

Nesta sessão apresenta-se a análise dos resultados dos cálculos apresentados
no capítulo 5, abordando uma análise individual de cada concretagem, sugestões de
melhorias, opiniões dos colaboradores quanto ao uso do CAA.

6.1 Discussão dos Resultados
De um modo geral a aplicação do CCV (concretagem 1) comportou-se da
maneira esperada, a equipe de concretagem não demonstrou nenhuma dificuldade
na execução, até porque tal metodologia é de uso diário e de conhecimentos de todos
os colaboradores. Dessa forma tomou-se este evento como referência de comparação
com a aplicação do CAA.
O evento de aplicação do CAA (concretagem 2) foi muito aguardado pelos
colaboradores e por parte do corpo técnico da obra onde foi aplicado. O mesmo foi
recebido com muita expectativa e surpresa, por ser um material de fácil aplicação, boa
velocidade de descarga e alta produtividade com mão de obra reduzida.
Segue nos itens a seguir uma análise individual de custo e de produtividade de
cada concreto.

6.1.1 Análises dos custos de aplicação do CCV
A composição de custos para aplicação do CCV é composta por mão de obra,
custo de equipamentos e energia elétrica, lançamento do concreto com uso de bomba
lança e custo do material como apresentado pela Tabela 31.
O valor de mão de obra de R$ 461,57, é justificado para que 11 colaboradores
pudessem aplicar 57 m³ de CCV em uma área de laje nervurada de 310,89m². Tal
valor correspondeu a 2,87% do valor do evento final, indicando, assim, uma parcela
pequena em relação ao total de R$ 16.096,07.
O custo de energia elétrica consumida pelos vibradores (R$ 3,05 apresentado
na Tabela 18), foi quase inexpressivo em relação ao todo, apenas 0,02%, uma parcela
irrisória entre os itens de composição final, assim como o valor de R$ 20,29
apresentado na Tabela 25, para o custo de depreciação e manutenção de
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equipamentos, correspondente a 0,13%.
Esses resultados apresentados acima não possibilitam uma análise
independente da composição global, podendo levar a uma conclusão errônea para
tomada de decisão devido ao baixo percentual. Numa visão conservadora, é fato que
esses custos pouco impactam no custo final, o que estimula a continuidade desses
equipamentos adensadores.
Ao contrário disso, os valores de lançamento do concreto com uso de bomba
lança e o próprio valor do material CCV correspondem a grande parte do percentual
de custos final. Sendo assim, os valores chegam a 10,62% e a 86,36%
respectivamente, indicando que 96,98% são custo direto da aplicação (lançamento e
material) e 3,02% do saldo complementar. Para uma melhor visualização dos
percentuais segue a Tabela 31.
Tabela 31 – Apresentação dos custos de aplicação do CCV (%)
CUSTO DE APLICAÇÃO DO CCV
Descrição
Mão de Obra para lançamento CCV
CCV - fck 30 MPa, Slump 10±2, Brita 1
Locação bomba estacionária
Manut. e Deprecia. Vibrador
Energia Elétrica (Vibrador)

Total (R$)

(%)

R$ 461,57
R$ 13.901,16
R$ 1.710,00
R$ 20,29
R$ 3,05
R$ 16.096,07

2,87%
86,36%
10,62%
0,13%
0,02%
100,00%

Fonte: Próprio Autor

Para o evento denominado concretagem 1 com uso de CCV, chegou-se aos
valores de aplicação por área de R$ 51,77/m² indicados na Tabela 24 e por volume de
R$ 282,38/m³ indicados na Tabela 27. Tais valores servem de base para comparação
com índices do CAA.
6.1.2 Análise dos custos de aplicação do CAA
Os custos de aplicação do CAA composto por mão de obra, lançamento de
concreto com uso de bomba lança e custo de material é apresentado na Tabela 26
com valor final da concretagem 2 de R$ 18.194,06. Foram utilizados 53 m³ executando
uma laje nervurada de 345,49 m² por 3 colaboradores diretos e um moldador,
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indicando um valor de 0,95% correspondente a mão de obra (R$ 174,06), 8,75% para
o lançamento de CAA com uso de bomba lança (R$ 1.590,00) e de 90,30% referente
ao material concreto autoadensável (R$ 16.430,00). Tais percentuais são melhor
apresentados na Tabela 32.
Tabela 32 – Apresentação dos percentuais de custos de aplicação do CAA (%)
CUSTO DE APLICAÇÃO DO CAA
Descrição
Mão de Obra para lançamento de CAA
CAA - fck 30 MPa, Espalhamento 65±05, Brita Zero
Locação bomba estacionária

Total (R$)

(%)

R$ 174,06

0,95%

R$ 16.430,00
R$ 1.590,00
R$ 18.194,06

90,30%
8,75%
100,00%

Fonte: Próprio Autor

Na concretagem 2, chegou-se aos valores de aplicação por área de
R$ 52,66/m² e por volume de R$ 343,28/m³.
É percebido que o valor de material e lançamento é quase a totalidade dos
custos para aplicação do CAA, um material que ainda vem sendo apresentado aos
executores de obra. Comparando apenas valores monetários do uso do CAA com
outros concretos, ainda por algum tempo será questionado a sua viabilidade de
aplicação.

6.1.3 Análise de produtividade – CCV e CAA
A análise de produtividade pode ser vista de duas formas, a de maneira real e
a global. Tais análises podem ser justificadas da seguinte maneira:
Produtividade real: Nesta relação, somente foram considerados os colaboradores que
participaram diretamente nas execuções das concretagens 1 e 2. Na concretagem 1
(uso do CCV) executou-se a laje com 10 colaborares, excluindo dessa parcela o
colaborador que fez o controle tecnológico do concreto e assim também para
aplicação do CAA (concretagem 2) considerando apenas 3 colaboradores que
participaram diretamente da execução. Portanto, para a relação de produtividade o
moldador é uma mão de obra indireta, excluso deste cálculo.
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Produtividade global: Nesta relação, o colaborador responsável pelo controle
tecnológico integra os cálculos de produtividade, atendendo também a relação de
produtividade (m³/h/colab) para ambas as concretagens. Dessa forma, o índice de
produtividade se reduz devida à adição de um colaborador para o mesmo volume de
serviço executado.
Justificado pelas Tabelas 29 e 30, a execução da laje nervurada com uso do
CAA obteve pelos cálculos o coeficiente real de produtividade, indicando uma
produtividade mais de 3,6 vezes maior em relação ao CCV, mostrando um alto índice
de aplicação deste material, explicando, assim, uma considerável redução de 70% da
mão de obra. Na Tabela 30, é apresentado também o coeficiente global (já explicado
acima) indicando em 2,97 vezes a produtividade em relação ao uso do CCV,
confirmando, assim, sua viabilidade de aplicação, possibilitando que uma equipe
reduzida de colaboradores em um curto espaço de tempo aplique um grande volume
de CAA.

6.2

Análise de viabilidade final de aplicação do CAA
Para uma comparação de valores monetários o concreto autoadensável custou

21,32% a mais que o concreto convencional para a aplicação já apresentada pela
Tabela 27, numa relação direta em custo por metro cúbico (R$/m³).
Portanto, a diferença de custo final entre os concretos deste estudo real não
atendeu a faixa sugerida por Juvas (2004 apud MELO, 2005), de 5% a 15% de custo
de aplicação. Tal fato já era esperado pela alta diferença de valores do concreto em
R$ 60,90/m³, justificado no início do Capítulo 3 pela dificuldade de negociação de
compra de pouco volume de concreto autoadensável.
Em contrapartida, a redução de mão de obra de aplicação do CAA para o CCV
foi satisfatória, assim como sugerido por Geyer e Sá (2005). O corpo técnico que
presenciou a aplicação do CAA acredita que com uma equipe devidamente treinada e
orientada tal percentual pode ser reduzido em até 80%; no caso desse estudo em até
2 colaboradores.
Por fim a previsão de redução do tempo de aplicação em 50% sugerida por
Faria (2008) não se confirmou. O tempo de aplicação da concretagem 2 para 1 foi
reduzido para aproximadamente 30% conforme na Tabela 28, mas a produtividade e
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a RUP foram o maior destaque, chegando ao índice real de 3,6 vezes maior de
produtividade na aplicação do CAA entre relação ao CCV no mesmo plano
dimensional (m³/h/colab).

6.3

Valores monetários do CAA em um cenário ideal
Como justificado acima, neste estudo real de aplicação de concreto

autoadensável houve muitas dificuldades para negociar o preço unitário do material,
devido ao baixo volume da aplicação (poder de compra). Dessa forma, antes da
aplicação do CAA houve a preocupação de cotar o mesmo material (mesmo traço)
numa escala maior de 15.000 m³ de CAA, com objetivo de barganhar um preço
competitivo nas mesmas proporções do concreto convencional em grande volume
negociado com valor vigente de R$ 243,88/m³. Nessas condições pode-se comparar
os concretos de forma igual.
Da mesma forma, foram cotados em três empresas parceiras da Empresa Y
uma situação ideal de início de empreendimento na data correspondente, com o
volume real de concretagem de obra citado acima com um valor médio de
R$ 275,00/m³ para o CAA, uma diferença de 12,76% em relação ao CAA comprado.
Em um cenário ideal recalculado, os valores dos custos finais de aplicação do
CAA nas mesmas condições analisadas anteriormente, chega-se a fração de
R$ 308,28/m³. O valor da diferença de aplicação final reduziu para 9,17% (valor
nominado de índice corrigido) nas mesmas condições de negociação, percentual este
que atende a faixa de viabilidade sugerida por Juvas (2004 apud MELO, 2005) de 5%
a 15%.
Nas Tabelas 33 e 34, são apresentados os cálculos para melhor entendimento
desta análise conclusiva.
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Tabela 33 – Percentuais de um cenário ideal para aplicação do CAA (%)
CUSTO DE APLICAÇÃO DO CAA - RECALCULADO
Descrição

Total (R$)

(%)

Mão de Obra para lançamento de concreto autoadensável
CAA - fck 30 MPa, Espalhamento 65±05, Brita Zero
Locação bomba estacionária

R$ 174,06
R$ 14.575,00
R$ 1.590,00
R$ 16.339,06

1,06%
89,20%
9,74%
100,00%

Fonte: Próprio Autor

Tabela 34 – Apresentação dos valores corrigidos para aplicação dos concretos
CUSTO DE APLICAÇÃO (R$/m³) - RECALCULADO
Tipo
CCV
CAA
CAA, corrigido

Volume (m³)

Custo Final (R$)

Custo Aplicação (R$/m³)

57
53
53

16.096,07
18194,06
16.339,06

282,38
343,28
308,28

Fonte: Próprio Autor

6.4 Modificação na equipe dos colaboradores para aplicação do CAA
Durante o processo de aplicação do CAA foi observado que na equipe de 3
colaboradores [(1) mangote, (1) rodo e (1) laser], poderia ser alterada a condição da
mão de obra, em discussão com o corpo técnico da Empresa Y houve a sugestão de
recalcular os valores de mão de obra para aplicação de CAA com a atuação de
serventes para uso do mangote e rodo e um oficial pedreiro para conferência do nível
com o laser, tais colaboradores deveriam estar na condição de Despesas Locais
conforme classificação da Tabela 15, e com hora base indicada pela Tabela 5.
Nas Tabelas 35 e 36 são indicados os correspondentes valores para equipe 3
colaboradores nas condições descritas, reduzindo a mão de obra de 0,74% (Tabela
32) para 0,59%, respectivamente. O valor unitário do CAA também está calculado na
Tabela 36 com valor de negociação ideal de R$ 275,00/m³.
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.
Tabela 35 – Apresentação dos custos ideais de aplicação dos concretos
RECÁLCULO DE CUSTO DE MÃO DE OBRA - CAA
Despesas
Valor
Encargos (V.C + V.T
Equipe de 3 Colaboradores
Base
Valor Total (R$/h) Tempo de Concretagem (h) Equipe Valor Total (R$)
(123,88%)
+
(R$/h)
REFEIÇ)
SERVENTE 1
R$ 4,10
R$ 5,08
R$ 0,97
R$ 10,15
2,633333333
Mangote
R$ 26,74
SERVENTE 2
R$ 4,10
R$ 5,08
R$ 0,97
R$ 10,15
2,633333333
Rodo
R$ 26,74
OFICIAL PED.
R$ 7,01
R$ 8,68
R$ 0,97
R$ 16,66
2,633333333
Laser
R$ 43,87
TOTAL
R$ 97,35
Fonte: Próprio Autor

Tabela 36 – Apresentação dos percentuais ideais de custos de aplicação do CAA (%)
CUSTO DE APLICAÇÃO DO CAA – RECALCULADO COM EQUIPE MODIFICADA
Descrição

Total (R$)

(%)

Mão de Obra para lançamento de concreto autoadensável

R$ 97,35

0,59%

CAA - fck 30 MPa, Espalhamento 65±05, Brita Zero

R$ 14.575,00

89,62%

Locação bomba estacionária

R$ 1.590,00
R$ 16.262,35

9,77%
100,00%

Fonte: Próprio Autor
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6.5

Simulação para uma situação real de aplicação
Neste item será apresentado uma simulação de aplicação do CCV e CAA para

uma torre residencial com 25 pavimentos com consumo por laje de 140 m³ de
concreto. Nesta foram utilizados os mesmos índices de produtividade real
apresentados nas Tabelas 29 e 30, adotando uma equipe de 10 colaboradores para
aplicação do CCV e 3 colaboradores para o CAA (equipe modificada) na situação ideal
apresentada na Tabela 35 com o custo respectivo de R$ 8,50/m³ (proveniente da
fração R$ 461,57/57 m³ - Valor M.O.- CCV/Volume aplicado e gastos com
equipamentos e energia elétrica (R$ 3,05 + R$ 20,29)/57 m³; e R$ 1,84/m³
(proveniente da fração R$ 97,35/53m³ - Valor M.O. - CAA/Volume aplicado).
Para os cálculos foram considerados os valores de lançamento com bomba
para os dois eventos de R$ 25,00/m³, neste caso hipotético a bomba é do tipo
estacionária de forma a atingir um maior alcance de lançamento vertical.
Na Tabela 37 é indicada a simulação da aplicação do CCV. A cada 10
pavimentos aumenta-se o abatimento do concreto convencional em (x ± 2cm)
havendo um acréscimo de 3% a cada variação.
Tabela 37 – Simulação de aplicação do CCV para Torre de 25 Pavimentos
SIMULAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CCV EM TORRE RESIDENCIAL
Vol. Aplicado
DespCCV (M.O.
Valor Negociado
Pavimento Acumulado
+Equip. + Ener. Elet.)
(R$)
(m³)
- R$/m3
1
140
R$ 243,88
R$ 8,50
2
280
R$ 243,88
R$ 8,50
3
420
R$ 243,88
R$ 8,50
4
560
R$ 243,88
R$ 8,50
5
R$ 8,50
700
R$ 243,88
6
840
R$ 243,88
R$ 8,50
7
980
R$ 243,88
R$ 8,50
8
1120
R$ 243,88
R$ 8,50
9
1260
R$ 243,88
R$ 8,50
10
1400
R$ 243,88
R$ 8,50
11
140
R$ 251,20
R$ 8,50
12
280
R$ 251,20
R$ 8,50
13
420
R$ 251,20
R$ 8,50
14
560
R$ 251,20
R$ 8,50
15
700
R$ 251,20
R$ 8,50
16
840
R$ 251,20
R$ 8,50

Total
R$ 35.333,20
R$ 70.666,40
R$ 105.999,60
R$ 141.332,80
R$ 176.666,00
R$ 211.999,20
R$ 247.332,40
R$ 282.665,60
R$ 317.998,80
R$ 353.332,00
R$ 36.357,50
R$ 72.714,99
R$ 109.072,49
R$ 145.429,98
R$ 181.787,48
R$ 218.144,98
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SIMULAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CCV EM TORRE RESIDENCIAL
Vol. Aplicado
DespCCV (M.O.
Valor Negociado
Pavimento Acumulado
+Equip. + Ener. Elet.)
(R$)
(m³)
- R$/m3
17
980
R$ 251,20
R$ 8,50
18
1120
R$ 251,20
R$ 8,50
19
1260
R$ 251,20
R$ 8,50
20
1400
R$ 251,20
R$ 8,50
21
140
R$ 258,73
R$ 8,50
22
280
R$ 258,73
R$ 8,50
23
420
R$ 258,73
R$ 8,50
24
560
R$ 258,73
R$ 8,50
25
700
R$ 258,73
R$ 8,50
TOTAL
3500
VARIÁVEL
R$ 8,50

Total
R$ 254.502,47
R$ 290.859,97
R$ 327.217,46
R$ 363.574,96
R$ 37.412,52
R$ 74.825,04
R$ 112.237,56
R$ 149.650,08
R$ 187.062,60
R$ 903.969,56

Fonte: Próprio Autor

Na Tabela 38 é indicada a simulação da aplicação do CAA, mantendo-se
constante o espalhamento do concreto em uma situação ideal (mão de obra
devidamente treinada).
Tabela 38 – Simulação de aplicação do CAA para Torre de 25 Pavimentos
SIMULAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CAA EM TORRE RESIDENCIAL
Vol. Aplicado
Valor Negociado
DespCAA (M.O.) Pavimento
Acumulado
(R$)
R$/m3
(m³)
1
140
R$ 275,00
R$ 1,84
2
280
R$ 275,00
R$ 1,84
3
420
R$ 275,00
R$ 1,84
4
560
R$ 275,00
R$ 1,84
5
700
R$ 275,00
R$ 1,84
6
840
R$ 275,00
R$ 1,84
7
980
R$ 275,00
R$ 1,84
8
1120
R$ 275,00
R$ 1,84
9
1260
R$ 275,00
R$ 1,84
10
1400
R$ 275,00
R$ 1,84
11
1540
R$ 275,00
R$ 1,84
12
1680
R$ 275,00
R$ 1,84
13
1820
R$ 275,00
R$ 1,84
14
1960
R$ 275,00
R$ 1,84
15
2100
R$ 275,00
R$ 1,84
16
2240
R$ 275,00
R$ 1,84
17
2380
R$ 275,00
R$ 1,84
18
2520
R$ 275,00
R$ 1,84
19
2660
R$ 275,00
R$ 1,84

Total
R$ 38.757,60
R$ 77.515,20
R$ 116.272,80
R$ 155.030,40
R$ 193.788,00
R$ 232.545,60
R$ 271.303,20
R$ 310.060,80
R$ 348.818,40
R$ 387.576,00
R$ 426.333,60
R$ 465.091,20
R$ 503.848,80
R$ 542.606,40
R$ 581.364,00
R$ 620.121,60
R$ 658.879,20
R$ 697.636,80
R$ 736.394,40
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SIMULAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CAA EM TORRE RESIDENCIAL
Vol. Aplicado
Valor Negociado
DespCAA (M.O.) Pavimento
Acumulado
(R$)
R$/m3
(m³)
20
2800
R$ 275,00
R$ 1,84
21
2940
R$ 275,00
R$ 1,84
22
3080
R$ 275,00
R$ 1,84
23
3220
R$ 275,00
R$ 1,84
24
3360
R$ 275,00
R$ 1,84
25
3500
R$ 275,00
R$ 1,84
TOTAL
3500
R$ 275,00
R$ 1,84

Total
R$ 775.152,00
R$ 813.909,60
R$ 852.667,20
R$ 891.424,80
R$ 930.182,40
R$ 968.940,00
R$ 968.940,00

Fonte: Próprio Autor

Em uma comparação direta dos valores acumulados no 25° Pavimento chegase a uma diferença em valores monetários de 7,18% do CAA mais caro que o CCV, e
com a redução de 17,59% no tempo de aplicação. A subtração de R$ 64.970,44 ao
final da execução de uma torre de 25 pavimentos é avaliada com o aspecto de redução
de conflitos, melhorias na logística, redução de tempo de obra ganhando uma
economia em relação ao custo fixo mensal.
Tal percentual tende a diminuir conforme o volume aplicado. A Tabela 39 indica
o percentual do custo da diferença de valores do CAA em relação ao CCV, levando a
conclusão que quanto mais volume de CAA é aplicado menor a diferença entre eles.
Tabela 39 – Percentuais entre valores de aplicação de CCA e CCV
DIFERENÇA PERCENTUAL DE VALORES EM RELAÇÃO AO VOLUME APLICADO
Pavimentos
Volume CAA Aplicado
Percentual da Diferença de Valores
até o 10°
1400 m³
9,69%
até o 20°
2800 m³
8,12%
até o 25°
3500m³
7,18%
Fonte: Próprio Autor

6.6 Opinião dos participantes da aplicação do CAA
Para aplicação do CAA houve uma orientação e acompanhamento da execução
eficiente, de forma que a equipe participante seguiu todas as recomendações no
recebimento e preparação do material, assim como a aplicação e acabamento.
Na opinião dos colaboradores ativos, aqueles que aplicaram o CAA, os pontos
positivos foram a fácil aplicação do concreto autoadensável, é bem fluído, com grande
velocidade na execução da laje, redução de intensidade sonora (ruídos) e baixa fadiga
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(cansaço); o ponto negativo resumiu-se às dificuldades na reparação/aprovação do
material para uso (controle tecnológico).
A opinião dos engenheiros e mestres (corpo técnico) que acompanharam a
aplicação reiterou os pontos positivos de redução de mão de obra, alta produção com
a diminuição do tempo de aplicação, porém, o projeto de armação não estava
adequado para o recebimento do CAA e devem ser propostas alterações para melhor
fixação da tela soldada. Com o lançamento do CAA percebeu-se a olho nu que o CAA
levantou a tela soldada, ocasionando a alteração de sua posição e consequente
redução da cobertura de concreto sobre a mesma, sendo necessária a fixação da tela
soldada superficial nas barras de armadura positiva. Outra consideração importante
diz respeito à dificuldade no rastreamento nos segmentos das lajes nervuradas devido
ao grande espalhamento do CAA, que alcançou raios de 5 a 7 m além da dificuldade
de preparação e aprovação do concreto por falta de experiência da equipe, como era
esperado.
Nas Fotografias 11, 12 e 13 são ilustradas algumas patologias devido à
segregação e exsudação do CAA fornecido para o estudo, embora tenha apresentado
bom acabamento das peças estruturais.

Fotografia 11 – Patologia de exsudação do CAA

Fonte: Próprio Autor

É visível a exsudação do CAA, de forma a “fotografar” as cubetas plásticas da
laje nervurada, indicando assim, problemas no traço do concreto.

82
82

A Fotografia 12 indica parte da tela soldada elevada em um ponto da laje,
ilustrando a patologia de exposição da armação, sugerindo que o projeto deve prever
este efeito para aplicação do CAA.

Fotografia 12 – Patologia de armadura exposta

Fonte: Próprio Autor

A Fotografia 13 ilustra o bom acabamento das nervuras e fundo de capa de
laje (em uma visão de baixo para cima), e também pontos de segregação indicando
que a concreteira deve investir no aperfeiçoamento deste traço de CAA.
Nesta laje, produto desta pesquisa, por onde foram registradas as fotos destas
patologias, executou-se contrapiso de 3 cm a 5 cm, o que atenuou o fato ocorrido
(previsto em projeto).
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Fotografia 13 – Acabamento das peças estruturais com uso de CAA

Fonte: Próprio Autor

6.7 Considerações intangíveis de aplicação do CAA
Neste estudo percebeu-se que a aplicação do CAA não traz apenas ganhos
com a redução de mão de obra, de tempo e aumento da produtividade. Alguns fatores
como a ergonomia foi destacada pelos colaboradores que participaram da execução
da laje o desgaste físico do operário que controlou o mangote foi bem menor em
relação ao convencional, e o mesmo feedback foi dado pelo funcionário que usou o
rodo para o espalhamento e acabamento do concreto; numa situação convencional o
desempenamento da laje seria na posição agachado tendo um maior stress físico.
Outro fator perceptível foi a qualidade do ambiente construído no momento da
aplicação devido à sonoridade. Nos dois eventos foram coletados dados com o
decibelímetro e a redução foi de 92,5% na escala decibel (dB) em relação ao
convencional, destacando um item intangível diferencial do CAA, sugerindo
aplicabilidade em locais que tornam a sonoridade ponto importante na execução,
exemplo: escolas, hospitais, parques, asilos, etc.
Como ilustrado na Fotografia 13, o acabamento das peças estruturais também
é um diferencial que deve ser levado em consideração em relação a estética e redução
de patologias de nichos de concretagens, possibilitando o CAA ser opção para
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estruturas com alto taxa de armação ou em áreas com dificuldade de acesso.
6.8 Sugestões de novos estudos
Este trabalho proporcionou um relato sobre a aplicação do concreto
autoadensável em condições reais de dificuldade, indicando custos de execução,
comportamento do material, aceitação da mão de obra participante e análises
intangíveis. O mesmo serve como base para a tomada de decisão como opção de
aplicação em concretagens. Para melhor interpretação dos resultados deve ser
analisada ainda, a economia em outras processos e etapas, como por exemplo a
redução com gasto com fôrmas na execução de uma edificação.
Para aplicações em peças verticais, como é o caso de pilares, há necessidade
de mais testes para avaliação de possíveis patologias como a retração na secagem
do concreto, calor de hidratação e densidade depois de endurecido, desenvolvendo
novos traços mais eficientes e sustentáveis. Entre outros estudos como:


Pesquisas experimentais com outras análises reológicas que visem a aplicação
de outros ensaios e técnicas de avaliação das propriedades autoadensáveis;



Avaliações complementares dos quesitos de durabilidade, resistência à
compressão, resistência à tração, resistência à flexão e outras análises no
estado endurecido, com investigações realizadas com maiores variações de
períodos de tempo;



Desenvolvimento de CAA com resíduos inertes e/ou subprodutos gerados pela
indústria que também visem à contribuição ambiental para minimização dos
impactos.

7 CONCLUSÃO
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O estudo de aplicação do CAA para laje nervurada em comparação com o CCV
apresentado neste trabalho de dissertação de mestrado, mostrou-se viável como
opção de concretagem conforme o objetivo proposto, qual seja, o índice corrigido de
9,17% em comparação às mesmas condições de negociação e uso. Essa pesquisa
foi desenvolvida em duas áreas de garagens similares para automóveis na região de
Maringá-PR, em um empreendimento de habitação vertical.
Os valores apresentados na Tabela 34 destacam o valor de R$ 308,28/m³ para
aplicação do CAA e de R$ 282,38/m³ para CCV em composições analisando mão de
obra, bombeamento e custo do material para ambos os concretos, e acréscimo de
custo de energia elétrica, manutenção e depreciação de equipamentos adensadores
para o CCV. Diferença monetária volumétrica de R$ 25,90/m³.
Para melhor interpretação dos dados fez-se uma simulação de concretagem
com CAA e CCV em uma edificação de 25 pavimentos para melhor condição de
comparação, obtendo um índice ideal de 7,18% apresentado na Tabela 39, por onde
percebeu-se que o volume acumulado é inversamente proporcional ao custo. Concluise que, quanto mais o material é utilizado, menor é a diferença percentual em relação
ao CCV. Para a simulação, a diferença de valor monetário totalizou R$ 64.970,44, com
a fração da diferença em R$ 18,56/m³.
Os índices apresentados no estudo de comparação de lajes nervuradas para
garagens (real) e a simulação da edificação (ideal) de 9,17% e 7,18%,
respectivamente, justificam sua viabilidade na aplicação do CAA pela produtividade
alcançada de 3,6 vezes mais que aplicação do CCV, redução do tempo de execução
em 30% e colocando-se na faixa indicada por Juvas apud Melo(2004) de 5% a 15%
indicando um dado de viabilidade analisando tão somente a aplicação de concreto, e
de maneira global, a possibilidade de economia nesta comparação.
Os índices apresentados podem ser viáveis devido à economia com gastos
e/ou investimentos ocultos de mão de obra, equipamentos, logística, administrativos,
segurança do trabalho e treinamentos. Seguem alguns exemplos:


Menor avaria das fôrmas de chapas compensadas devido à inexistência
de adensadores mecânicos;
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Exclusão de custos com energia elétrica, manutenção e depreciação de
vibradores, além de mão de obra complementar que é o caso de oficiais
eletricistas que garante o funcionamento destes;



Tempo de descarregamento, maior vazão nos mangotes, um ponto
positivo para os executores e também as concreteiras;



Tempo de deslocamento vertical dos colaboradores;



Menor gasto administrativo e almoxarifado;



Gastos com lista de EPIs (capacetes, calçados de segurança, protetores
auriculares, óculos de proteção, jogo de uniformes,);



Custos com contratação e demissão, treinamentos (reciclagens),
exames médicos, deslocamento de colaboradores em clínicas;



O concreto autoadensável no estado endurecido é mais impermeável
que o convencional, proporciona maior durabilidade à estrutura com
menos patologias.



Alta resistência inicial, possibilidade de liberação de escoramento e
fôrmas com antecedência (economia no jogo de fôrmas em uma torre).



Salários e impostos;



Vale transporte e vale alimentação;



Ociosidade e desperdício de materiais;



Retrabalho e correções de possíveis patologias;



Redução de possíveis causas trabalhistas e acidentes de trabalho;



Melhor ergonomia e diminuição da fadiga dos colaboradores;



Maior qualidade no ambiente construído com a diminuição da
sonoridade na obra e ao redor do site.



Melhor acabamento das peças estruturais, diminuição de ocorrência de
patologias de nicho de concretagem;



Custos administrativos, de almoxarifado, segurança do trabalho e
suprimentos de equipe de logística e compras.
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Entende-se que os tópicos apresentados acima devem ser analisados também
para a tomada de decisão do uso do CAA, e demonstra viabilidade global de um
empreendimento final, deixando ao cargo do engenheiro executor a escolha.
Por mais que inicialmente o cenário mostre-se difícil devido ao treinamento da
equipe de carpintaria (preocupação de estanqueidade das fôrmas/frestas),
treinamento de moldador para o controle tecnológico de CPs, maior controle técnico
por parte da construtora e também desafios estendidos às concreteiras, o CAA é uma
opção que progressivamente será difundida no dia a dia da construção civil; concebida
como o concreto do futuro por muitos pesquisadores mostrar-se-á cada vez mais
viável em um escala de alto consumo, com a redução de insumos e o domínio da
tecnologia.
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