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RESUMO

O objetivo do presente estudo foi abordar as orientações consideradas para a
escolha do sistema de fôrma para parede de concreto a ser adotado pela empresa
construtora, analisando as características das fôrmas disponíveis no mercado. Para
tanto, foi realizada uma revisão de literatura sobre o tema e, também, uma pesquisa
de campo junto a sete empresas construtoras, dois consultores e um montador de
fôrmas no Estado de São Paulo. As fôrmas são importantes para a qualidade e a
produtividade do sistema construtivo paredes de concreto, e a compreensão dos
critérios utilizados pelas construtoras para a escolha dos tipos de fôrma disponíveis
no mercado é fundamental para evitar problemas na obra. Os critérios relacionados
com as características das fôrmas, a produtividade e os custos (comercial/contrato)
foram considerados e após conclusão foram apontados os mais relevantes por parte
das empresas construtoras e consultores entrevistados. As entrevistas apontaram
por ordem decrescente de importância os critérios de desmontagem, montagem,
facilidade de prumo/alinhamento, produtividade geral, atendimento à NR-18, itens de
segurança, plataformas de trabalho, equipamentos para movimentação,
fornecedor/marca, tipo de material, massa das fôrmas, durabilidade/reutilização,
prazo de entrega, assistência técnica, custo de manutenção/reparos, estanqueidade,
qualidade do molde, treinamento da mão-de-obra, preço, modulação, facilidade para
posicionar gabaritos, solução para oitão e facilidade para fixação de instalações.

PALAVRAS-CHAVE: Sistema construtivo. Paredes de concreto. Fôrmas para parede
de concreto.

ABSTRACT

Construction system in concrete wall: guidelines for choosing the formwork
system by the construction company

The aim of this study was to address the orientations considered for the choice of
formwork system to be adopted by the construction company, considered the
characteristics of molds available. Therefore, a literature review was conducted on
the subject and also a field research by the seven construction companies in the
State of São Paulo. The molds are important to the quality and productivity of
building systems concrete walls and compression of the criteria used by construction
companies for the choice of types of mold available in the market is important to
avoid quality problems and work productivity. The criteria related to the
characteristics of molds, productivity and costs (commercial / contract) were
considered the most important by companies surveyed construction companies. The
interviews pointed out in descending order the criteria for disassembly, assembly,
ease of plumbing / alignment, general productivity, service to the NR-18, safety
items, work platforms, handling equipment, supplier / brand, type of material, form
mass, durability / Re-use, delivery time, technical assistance, maintenance / repair
cost, watertightness, mold quality, labor training, price, modulation, ease of
positioning of fixtures.

KEYWORDS: Building system. Concrete walls. Guidelines for choosing. Concrete
wall formwork
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Histórico

A aplicação do concreto em construções modernas é fruto da utilização deste
material ao longo dos dois últimos séculos.

Na história da humanidade, as

construções de concreto convencionais têm desempenhado um papel vital e foram
amplamente utilizadas ao decorrer das civilizações. Os egípcios usavam gesso
calcinado como um cimento, os gregos e romanos usavam cal feita pelo
aquecimento de calcário e acrescentavam areia para fazer argamassa, com pedras
grosseiras para o concreto.
Em 1824, o cimento Portland foi inventado por Joseph Aspdin, na Inglaterra.
Desde então, o concreto tem sido adotado em construções, com novas tecnologias e
sistemas construtivos (KAEFER, 1998). Recentemente, o uso de painéis de concreto
pré-moldados tem sido adotado em todo o mundo, pois reduz o tempo de construção
e os custos pertinentes à obra.
No Reino Unido, o concreto pré-moldado começou a ser utilizado em torno de
1950, com o uso de fôrmas industrializadas, que foram empregadas para solucionar
os problemas da destruição generalizada do parque habitacional, durante a Segunda
Guerra Mundial (GLASS, 2009).
Naquela época foram identificados mais de 250 sistemas de concreto prémoldado, mas apenas 100 foram considerados robustos e duráveis para justificar
sua utilização na construção civil. Na década de 1950 a demanda por moradias no
Reino Unido havia atingido seu patamar e, no início da década de 1960, ocorreu um
aumento súbito da procura por sistemas de concreto pré-moldado que foram usados
como substitutos dos métodos de construção tradicionais (GLASS, 2009).
No Brasil, a construção habitacional teve como base os processos
construtivos baseados em sistemas tradicionais, com o uso de paredes de alvenaria
(blocos cerâmicos, de concreto, entre outros). Os sistemas construtivos inovadores
surgiram no final da década de 1970 e início de 1980, sendo utilizados apenas em
canteiros experimentais como projetos pilotos (BENJAMIM ET AL., 2015).

18

Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (2008), no início do
século XXI, a tecnologia PAREDE DE CONCRETO passou a ser empregada para a
construção de edifícios de até vinte pavimentos no Brasil; em habitações térreas no
México e na América Central; e em edifícios de até vinte e cinco andares na
Colômbia. No Brasil, podem ser citadas experiências desde as décadas de 1970 e
1980, com o sistema de fôrmas de alumínio, por exemplo o “PRECISE”; nos anos de
1990 podem ser citadas as fôrmas de aço, por exemplo da “SERGUS”.
O sistema de paredes de concreto foi alvo da Diretriz no 001 do SINAT/2011,
que fornece parâmetros para a avaliação técnica de sistemas construtivos de
paredes de concreto armado moldadas no local. A principal característica dos
sistemas construtivos descritos nessa diretriz é a moldagem in loco das paredes
para todas as tipologias, e as paredes e lajes para determinadas tipologias de
edifícios.
Em 2012, no Brasil, foi publicada a ABNT NBR 16055:2012 com o título:
“Parede de concreto moldada no local para a construção de edificações —
Requisitos e procedimentos”. A referida norma foi publicada no início das atividades
do “Programa Minha Casa Minha Vida”, possibilitando a rápida implantação do
sistema PAREDES DE CONCRETO, como desdobramento de parte da Diretriz
SiNAT 001. Atualmente, o sistema é utilizado em casas térreas (isoladas e
geminadas), sobrados e edificações residenciais de múltiplos pavimentos,
principalmente até cinco pavimentos.
O sistema construtivo parede de concreto é definido na ABNT NBR
16055:2012 como: “elemento estrutural autoportante, moldado no local, com
comprimento maior que dez vezes a sua espessura e capaz de suportar carga no
mesmo plano da parede” (p.3). Portanto, essa norma estabelece os requisitos
básicos exigidos para paredes de concreto moldadas no local, com fôrmas
removíveis. Neste trabalho é adotado o termo elemento estrutural, ao invés
“autoportante”, pois considera-se mais adequado.
Este trabalho limita-se a sistemas construtivos em paredes de concreto, com
emprego de concreto convencional, conforme a ABNT NBR 16055:2012, destinados
a edificações habitacionais de até cinco pavimentos. Esta limitação decorre das
indicações de desempenho para edificações até cinco pavimentos, como aquelas
constantes da Diretriz no 001 do SINAT/2011, e por ser um elemento construtivo
normalizado, ou seja, integrante da NBR 16055:2012. Ressalta-se, apenas, que
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existe limitação nesta norma técnica para a resistência característica do concreto,
entre 20MPa e 40 MPa.

1.2 A importância do tema

Este estudo aborda o sistema construtivo parede de concreto, porém com
ênfase nos critérios para a escolha do sistema de fôrma, a serem adotados pela
empresa construtora. Em outras palavras a preocupação não é “tanto com” o
elemento parede, mas com o equipamento destinado à sua produção. Trata-se de
um tema relevante pelo fato de que esse sistema construtivo tem sido considerado,
no Brasil e também em países da Europa e nos Estados Unidos, como uma opção
para elevar a produtividade na construção e reduzir os custos da obra.
As paredes de concreto são moldadas no próprio local da obra, segundo a
ABNT NBR 16055:2012 (p.3-4):
Todas as paredes de cada ciclo construtivo de uma edificação são
moldadas em uma única etapa de concretagem, permitindo que,
após a desenforma, as paredes já contenham, em seu interior, vãos
para portas e janelas, tubulações ou eletrodutos de pequeno porte,
elementos de fixação para coberturas e outros elementos específicos
quando for o caso. As instalações com tubos de grande diâmetro não
são embutidas nas paredes, mas sim alojadas em shafts,
previamente deixados nas paredes, como aberturas. A decisão
quanto ao embutimento ou não das instalações nas paredes deve ser
do projetista estrutural, de forma a não comprometer o sistema
construtivo. Além disso, tal decisão deve considerar as exigências de
manutenabilidade das instalações hidrossanitárias e elétricas ao
longo da vida útil da edificação.

No Brasil, o sistema paredes de concreto tem sido utilizado em obras do
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), realizado pelo governo federal com
facilitação do crédito imobiliário à população de baixa renda. Dados da Caixa
Econômica Federal (CEF) de 09/2015 demonstram que foram produzidas e
contratadas 3 milhões de unidades habitacionais, sendo o sistema de paredes de
concreto convencional adotadas em 340 mil; nas demais foi utilizado o sistema
construtivo convencional, fundamentalmente alvenaria. (BENJAMIM ET AL., 2015).
Os sistemas construtivos paredes de concreto são empregados para a
construção de “unidades térreas, sobrados unifamiliares, casas sobrepostas
multifamiliares e de edifícios multipavimentos multifamiliares, fundamentalmente
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habitacionais, dependendo do tipo de concreto empregado no sistema construtivo”
(SINAT 001:2011, p. 2). No caso do presente estudo, além do emprego de concreto
convencional, o uso de paredes de concreto armado moldadas no local é limitado a
cinco pavimentos, tendo sido este o objetivo da pesquisa.

1.3 Justificativa

A escolha do tema justifica-se por se tratar de um assunto importante para o
debate técnico e econômico no segmento da construção civil.
No Brasil, o sistema construtivo parede de concreto tem sido empregado em
diversos tipos de construções, principalmente em habitações de interesse social.
O sistema construtivo de parede de concreto utiliza fôrmas e as paredes são
moldadas no próprio local da obra – o concreto é colocado diretamente nas fôrmas.
O concreto pode ser transportado já preparado em caminhões tipo betoneira, ou
ainda, ser preparado no local. As fôrmas são reutilizáveis e possibilitam um número
relativamente grande de reuso na obra, principalmente no caso de fôrmas metálicas.
Existem vários sistemas construtivos de paredes de concreto no mercado,
(tipo túnel, tipo parede e tipo parede-mesa) e precisam ser definidos critérios para a
escolha em função das características dos sistemas de fôrmas.
Neste contexto, tornou-se interessante realizar uma pesquisa sobre os
critérios empregados pelas construtoras na escolha das fôrmas nesse sistema
construtivo.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo geral

O objetivo geral deste trabalho é propor orientações para a escolha do
sistema de fôrma a ser adotado pela empresa construtora, considerando as
características das fôrmas disponíveis no mercado.
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1.4.2 Objetivos específicos



Apresentar os principais conceitos e características do sistema
construtivo de parede de concreto;



Descrever os tipos de fôrmas mais utilizados no mercado;



Analisar os critérios para a escolha do tipo de fôrma por empresas
construtoras, por meio de pesquisa de campo.

1.5 Metodologia

Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem
mista (qualitativa e quantitativa), para a qual foi realizada uma pesquisa de campo
com a aplicação de questionários junto a empresas construtoras que utilizam o
sistema construtivo parede de concreto e junto a empresas de consultoria.
Como técnica de pesquisa utilizou-se a pesquisa documental e bibliográfica.
Esta última teve como ênfase uma abordagem recente, baseada em normas
técnicas sobre o tema (artigos, normas, dissertações e teses), devido ao fato de não
terem sido encontrados livros que tratem do tema.
Para atingir os objetivos propostos, a metodologia compreendeu as seguintes
etapas (vide figura 1):
i.

Definição do tema, levantamento das bibliografias pertinentes, leitura e
classificação dos textos selecionados;

ii.

Apresentação do sistema construtivo de parede de concreto e dos tipos
de fôrmas utilizados;

iii.

Elaboração do questionário para realização das entrevistas;

iv.

Aplicação do questionário em empresas construtoras e empresas de
consultoria para identificação dos critérios empregados na escolha do
tipo de fôrmas;

v.

Análise dos resultados da pesquisa, discussão para propor as
orientações na escolha da fôrma.
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Figura 1: Esquema da coleta e análise de dados

Definição
do
tema,
levantamento
das
bibliografias
pertinentes,
leitura e classificação dos
textos selecionados

Apresentação do sistema
construtivo de parede de
concreto e dos sistemas de
fôrmas utilizados

Análise dos resultados da
pesquisa,
discussão
e
proposição de orientações
para a escolha da fôrma

Aplicação do questionário
em empresas construtoras e
empresas de consultoria para
identificação dos critérios
empregados na escolha do
tipo de fôrmas

Fonte: Elaborado pela a autora, 2016

Os dados obtidos na pesquisa bibliográfica e, também, as respostas aos
questionários foram analisadas pelo método qualitativo, baseados na interpretação
da pesquisadora. Foram utilizadas tabelas com os resultados das entrevistas, para
melhorar a apresentação dos resultados.
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2 SISTEMA CONSTRUTIVO DE PAREDE DE CONCRETO

2.1 Conceito

O sistema construtivo parede de concreto consiste no uso de uma parede
maciça moldada no local caracterizada como elemento do subsistema de vedação
vertical de formato laminar, que é obtido por intermédio da moldagem em seu local
definitivo de utilização (COSTA, 2013).
A ABNT NBR 16055:2012 define o sistema parede de concreto como:
“Elemento estrutural autoportante, moldado no local, com comprimento maior que
dez vezes sua espessura e capaz de suportar carga no mesmo plano da parede” (p.
3).
Segundo Misurelli e Massuda (2009), trata-se de um método de construção
racionalizado que possibilita ganhos de produtividade, qualidade e economia de
escala sendo vantajoso para a construção de habitações populares. Esse sistema
possibilita a construção de casas térreas, assobradadas, e edifícios de até cinco
pavimentos padrão, edifícios de oito pavimentos padrão com esforços de
compressão, e edifícios de até trinta pavimentos padrão e com mais de trinta
pavimentos em casos especiais e específicos.
Esse sistema compreende paredes de concreto, vedação e estrutura
compostas por um único elemento. As paredes são moldadas no local e as
instalações elétricas, hidráulicas e esquadrias são embutidas (MISURELLI;
MASSUDA, 2009).
O quadro 1 descreve um comparativo entre os principais sistemas estruturais.
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Quadro 1: Comparativo entre os principais sistemas estruturais
Paredes de
concreto
moldadas in
loco

Estrutura
convencional
(pilar-viga-laje)

Estrutura de
concreto
laminar,
moldada em
fôrmas
metálicas, de
madeira ou de
plástico, do tipo
túnel, parede e
parede-mesa.

Formada por
pilares, vigas e
lajes de
concreto. As
paredes são de
vedação, de
alvenaria,
drywall ou outras
técnicas.

Alvenaria estrutural

Painéis préfabricados

Estrutura em blocos de
concreto ou cerâmicos
mais resistentes,
adequados para
alvenaria estrutural.

Peças préfabricadas (no
canteiro ou em
usina),
montadas
normalmente
com auxílio de
gruas.

Distribuição de
peso

O peso se
distribui por
toda a estrutura
de concreto até
a interface com
as fundações.

O peso da
construção é
distribuído nos
pilares, vigas e
lajes, e depois
para as
fundações (as
paredes não
suportam
cargas).

As paredes são
estruturais (capazes de
suportar a carga da
obra sem a
necessidade de vigas e
pilares), transmitindo
carga para a fundação.

Os painéis
normalmente
são estruturais.
Há modelos,
porém, com
função
exclusiva de
fechamento
(sem função
estrutural).

Armação

Tela soldada
(no centro da
parede ou
próximas às
duas faces) e
barras de aço
localizadas.

Não há armação
nas áreas de
vedação,
somente nos
pilares, vigas e
nas lajes.

Geralmente não há
armação, ou somente
armadura construtiva,
embora haja alvenaria
estrutural armada.

Normalmente
os painéis são
de concreto
armado com
telas de aço
soldadas e
barras de aço.

Características

Revestimento

Normalmente
recebe
revestimento de
pequena
espessura ou
acabamento
diretamente
sobre a parede.

Em geral,
revestimento em
argamassa ou
cerâmica, sobre
base com
chapisco.

Em geral, revestimento
em argamassa ou
cerâmica, sobre base
com chapisco.

Normalmente
recebe
revestimento de
pequena
espessura ou
acabamento
diretamente
sobre a parede,
ou recebe
revestimento
incorporado na
fabricação.

Instalações
elétricas/
hidráulicas

Quando
embutidas, são
instaladas
antes da
concretagem;
há regras para
embutimento de
tubulações
hidráulicas

Depois da
construção das
paredes, em
geral é preciso
rasga-las para
embutir as
instalações
hidráulicas e
elétricas.

Instalações embutidas
dentro dos blocos, que
são cortados nos
pontos de saída; as
tubulações hidráulicas
devem ser instaladas
em paredes
hidráulicas, não
estruturais.

Já vêm
embutidas,
normalmente,
nos painéis préfabricados,
seguindo regras
pré-definidas,
ou são
externas.

Fonte: Adaptado de Corsini, 2016.
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O

sistema

construtivo

de

parede

de

concreto

é

indicado

para

empreendimentos que possuem padrões repetitivos de construção, como edifícios
residenciais e condomínios. Geralmente, essas obras têm prazos de entrega
limitados e necessitam de maior economia na produção, redução dos custos e
otimização da mão-de-obra. A construção das paredes de concreto moldadas no
local é feita em escala e as fôrmas devem ser reutilizáveis, pois possuem custo
inicial elevado.

2.2 Características do sistema

Os requisitos para a utilização das paredes de concreto são determinados na
ABNT NBR 16055:2012, e sua aplicação pode ser realizada em edificações de
qualquer geometria com paredes de concreto moldadas no local, com fôrmas
removíveis.
As características do projeto para o uso de paredes de concreto são descritas
por Corsini (2016):


Concretagem simultânea de paredes e lajes (ou com especificação de
ligação armada entre elas). Nota da autora: no sistema de fôrmas tipo
“parede” a concretagem das lajes é sequencial e não simultânea à
concretagem das paredes.



Uso de concreto comum com densidade normal de 2,0 t/m3 a 2,8 t/m3,
com resistência característica à compressão aos 28 dias entre 20 MPa
e 40 MPa. Nota da autora: em geral os valores de densidade estão
entre 2.200 e 2.600 Kg/m3.



Uso de telas soldadas distribuídas em toda a parede, com armaduras
mínimas indicadas na norma.



A espessura mínima das paredes com altura de até 3m deve ser de
10cm. Permite-se espessura de 8cm apenas nas paredes internas de
edificações de até dois pavimentos.



Para paredes de até 15cm, pode-se utilizar uma tela centrada. Paredes
com mais de 15cm, assim como qualquer parede sujeita a esforços
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horizontais ou momentos fletores aplicados, devem ser armadas com
duas telas.

A ABNT NBR 16055:2012 determina os seguintes requisitos de qualidade da
estrutura nos sistemas construtivos paredes de concreto:
Uma estrutura em paredes de concreto deve ser projetada e
construída de modo que: resista a todas as ações que sobre ela
produzam efeitos significativos tanto na sua construção quanto
durante a sua vida útil; sob as condições ambientais previstas na
época de projeto e quando utilizada conforme preconizado em
projeto, conserve sua segurança, estabilidade e aptidão em serviço
durante o período correspondente à sua vida útil; contemple detalhes
construtivos que possibilitem manter a estabilidade pelo tempo
necessário à evacuação quando da ocorrência de ações
excepcionais localizadas previsíveis, conforme a ABNT NBR
6118:2007 (ABNT NBR 16055:2012, p. 4).

A mesma norma determina os requisitos de qualidade do projeto de uma
estrutura de paredes de concreto, que deve adotar:
Sistema estrutural adequado à função desejada para a edificação;
combinação
de
ações
compatíveis
e
representativas;
dimensionamento e verificação de todos os elementos estruturais
presentes; especificação de materiais de acordo com os
dimensionamentos efetuados; modulação coordenada conforme
ABNT NBR 15873. Os projetos de fôrma, escoramentos, detalhes
embutidos ou vazados e os projetos de instalações devem ser
validados pelo projetista de estrutura (ABNT NBR 16055:2012, p. 4).

O item 18.1 da ABNT NBR 16055:2012 determina os requisitos gerais para a
execução de paredes de concreto:
•

Para os canteiros de obras, o recebimento e o armazenamento, aplicação de
materiais e equipamentos, aplicam-se os requisitos estabelecidos pela ABNT
NBR 14931:2004.

•

Devem constar do plano de qualidade da obra:
- a relação de materiais com especificação, procedimentos de controle e
aceitação;
- a relação de serviços de execução controlados, e os respectivos
procedimentos de execução e inspeção;
- a identificação das especificidades no que se refere à manutenção de
fôrmas.
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•

O projetista da estrutura deve validar os projetos de fôrmas, escoramentos,
detalhes embutidos ou vazados e os projetos de instalações devem ser
validados pelo projetista da estrutura.
Os requisitos básicos do sistema de fôrmas são determinados no item 18.2.1

da ABNT NBR 16055:2012 que apresenta o sistema de fôrmas como um sistema
composto de estruturas provisórias, cujo objetivo é moldar o concreto fresco. O
sistema compreende painéis de fôrmas, escoramento, cimbramento, aprumadores e
andaimes, incluindo seus apoios, bem como as uniões entre os diversos elementos.
O sistema de fôrmas deve ser projetado e construído de modo a ter resistência às
ações que poderá ser submetido durante o processo de construção, considerando:
- ações ambientais;
- carga da estrutura auxiliar;
-carga das partes da estrutura permanente a serem suportadas pela estrutura
auxiliar até que o concreto atinja as características estabelecidas pelo
responsável pelo projeto de estrutura, para remoção do escoramento;
- efeitos dinâmicos acidentais produzidos pelo lançamento e adensamento do
concreto, em especial o efeito de adensamento sobre o empuxo do concreto
nas fôrmas das paredes, respeitados os limites estabelecidos na Norma;
- rigidez suficiente para assegurar que as tolerâncias especificadas para a
estrutura das paredes de concreto e nas especificações de projeto sejam
satisfeitas e a integridade dos elementos estruturais não seja afetada;
- estanqueidade e conformidade com a geometria das peças que estão sendo
moldadas;
O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de parede
de concreto permanente não podem ser prejudicados em razão de qualquer
problema com as fôrmas, com o escoramento, com os aprumadores ou sua
remoção.
O item 18.2.2 da ABNT NBR 16055:2012 determina as propriedades dos
materiais do sistema de fôrmas e esclarece que no sistema de fôrmas deve atender
aos requisitos básicos citados acima e às normas do produto. O uso adequado
possibilita o reaproveitamento de fôrmas e dos materiais utilizados para a sua
construção. No entanto, em um processo de utilização sucessiva, devem ser
verificadas as características e principalmente a capacidade resistente da fôrma e do
material que a constitui.

28

Sobre as generalidades do projeto do sistema de fôrmas, a ABNT NBR
16055:2012

determina

como

deve

ser

realizada

a

escolha

do

tipo,

o

desenvolvimento e o detalhamento do projeto de fôrmas, a saber:


Detalhamento geométrico e posicionamento de painéis;



Detalhamento geométrico dos equipamentos auxiliares;



Detalhamento geométrico do travamento e aprumo;



Detalhamento do escoramento, inclusive escoramento residual;



Tempo de retirada do escoramento;



Tempo de retirada do escoramento residual;



Carga acumulada nas escoras do escoramento residual;



Sequência executiva de montagem e desmontagem;



Coordenação modular de projeto (ABNT NBR 15878).

É importante observar que “as contraflechas estabelecidas no projeto
estrutural devem ser obedecidas na execução” (ABNT NBR 16055:2012, p. 23).
O item 18.2.3.2 da ABNT NBR 16055:2012 trata da questão do escoramento
no sistema construtivo paredes de concreto:
O escoramento deve ser projetado de modo a não sofrer sob a ação
de seu peso próprio, do peso da estrutura e das cargas acidentais
que possam atuar durante a execução da estrutura de concreto,
deformações prejudiciais ao formato da estrutura de parede de
concreto ou que possam causar esforços não previstos no concreto.
No projeto de escoramento devem ser consideradas a deformação, a
flambagem e as vibrações a que o escoramento estará sujeito (ABNT
NBR 16055:2012, p. 23).

O escoramento deve levar em conta a tomada de precauções necessárias
para evitar prejuízos à estrutura devido a problemas no solo ou na parte que suporta
o escoramento, pelas cargas que são transmitidas. Também deve ser previsto o uso
de lastro, como piso de concreto ou pranchões, que é utilizado para corrigir
irregularidades e melhorar a distribuição das cargas, bem como cunhas para ajustes
de níveis. Quando for utilizado escoramento metálico, devem ser seguidas as
especificações do fabricante (ABNT NBR 16055:2012).
Ainda segundo o item 18.2.3.2 da ABNT NBR 16055:2012:
Os planos de desenforma e escoramentos remanescentes devem
levar em conta os materiais utilizados associados ao ritmo de
construção, tendo em vista o carregamento decorrente e a
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capacidade de suporte das lajes anteriores, quando for o caso. Neste
caso devem ser considerados os seguintes aspectos:
- Nenhuma carga deve ser imposta e nenhum escoramento removido
de qualquer parte da estrutura enquanto não houver certeza de que
os elementos estruturais e o sistema de escoramento têm resistência
suficiente para suportar com segurança as ações a que estarão
sujeitos;
- Nenhuma ação adicional não prevista nas especificações de projeto
ou na programação da execução da estrutura de concreto deve ser
imposta à estrutura ou ao sistema de escoramento sem que se
comprove que o conjunto tem resistência suficiente para suportar
com segurança as ações a que estará sujeito (ABNT NBR
16055:2012, p. 24).

O item 18.2.3.5 da ABNT NBR 16055:2012 determina sobre os componentes
embutidos nas fôrmas e redução de seção, conforme segue a transcrição:
O sistema parede de concreto deve permitir que, após a retirada das
fôrmas, as paredes contenham, embutidos em seu interior, todos os
elementos previstos em projeto, tais como caixilhos de portas e
janelas, eletrodutos, fixação de cobertura ou outros insertos. A
concentração de componentes e furos em uma determinada região
da estrutura da parede de concreto deve ser objeto de verificação
pelo projetista estrutural. Qualquer componente embutido deve
preservar o seu formato durante a operação de concretagem e
resistir a contaminações que possam afetar sua integridade, a do
concreto ou a da armadura. No caso de ser metálico, deve-se prever
proteção contra corrosão (ABNT NBR 16055:2012, p. 24).

Sobre aberturas temporárias em paredes, o item 18.2.3.5 da ABNT NBR
16055:2012 determina que:
Aberturas e orifícios de até 5cm de diâmetro, com espaçamento
vertical mínimo de 30cm e espaçamento horizontal mínimo de 60cm,
usados para trabalhos temporários devem ser preenchidos e
acabados com um material de características similares e compatíveis
às do concreto da estrutura. Os outros casos devem ser preenchidos
com material apropriado após estudo do projetista estrutural (ABNT
NBR 16055:2012, p. 24).

Sobre o uso de agentes desmoldantes, o item 18.2.3.7 da ABNT NBR
16055:2012 informa que a utilização das fôrmas de madeira, metálicas, plásticas
etc., deve receber o desmoldante adequado a cada superfície, de acordo com os
seguintes critérios:


Garantir que o concreto não tenha aderência à fôrma;



Não deixar resíduos na superfície das paredes ou ser de difícil
remoção, podendo comprometer a aderência do revestimento final e os
aspectos da parede;
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Os



Não alterar as características físicas e químicas do concreto;



Não degradar a superfície das fôrmas.

agentes

desmoldantes

devem

ter

sua

aplicação

realizada

em

conformidade com as especificações do fabricante e, também, devem seguir as
orientações do projeto estrutural, com observação dos requisitos ambientais e de
saúde ocupacional (ABNT NBR 16055:2012).
A remoção das fôrmas e escoramentos deve seguir o disposto na ABNT NBR
14931:2004, seção 10.2 que apresentam as seguintes diretrizes:
Fôrmas e escoramentos devem ser removidos de acordo com o plano de
desenforma previamente estabelecido e de maneira a não comprometer a
segurança e o desempenho em serviço da estrutura. Para efetuar sua remoção a
norma considera os seguintes aspectos:
- peso próprio da estrutura ou da parte a ser suportada por um determinado
elemento estrutural;
- cargas devidas a fôrmas ainda não retiradas de outros elementos estruturais
(pavimentos);
- sobrecargas de execução, como movimentação de operários e material
sobre o elemento estrutural;
- sequência de retirada das fôrmas e escoramentos e a possível permanência
de escoramentos localizados;
- operações particulares e localizadas de retirada de fôrmas (como locais de
difícil acesso);
- condições ambientais a que será submetido o concreto após a retirada das
fôrmas e as condições de cura;
- possíveis exigências relativas a tratamentos superficiais posteriores.

Em relação aos cuidados preliminares com as fôrmas no sistema construtivo
paredes de concreto, a ABNT NBR 16055:2012, item 19.3.1 determina que o
sistema de fôrmas deve estar acompanhado do seu projeto. O responsável pela
obra deve proceder uma rigorosa análise crítica do projeto, para eliminar qualquer
dúvida ou discordância, antes de iniciar a montagem. Antes do lançamento do
concreto devem ser conferidas as dimensões e a posição (nivelamento, prumo e
alinhamento) das fôrmas com a finalidade de garantir que a geometria dos

31

elementos estruturais e da estrutura como um todo esteja conforme o projeto,
respeitando as tolerâncias previstas na norma. A superfície interna das fôrmas deve
ser limpa e deve-se verificar a condição de estanqueidade das juntas, de maneira a
evitar a perda de pasta ou argamassa. Fôrmas constituídas de material que absorve
umidade ou facilite a evaporação devem ser molhadas até a saturação, para
minimizar a perda de água do concreto, fazendo-se furos para escoamento da água
em excesso, salvo especificação contrária em projeto.
No processo de adensamento do concreto devem ser tomados os seguintes
cuidados (ABNT NBR 16055:2012, item 19.7):


O adensamento (manual ou mecânico) deve garantir que o concreto
preencha todos os espaços da fôrma sem prejuízo da aderência das
armaduras. Para tanto, é preciso que no processo não se toque na
armadura, nem desloque os embutidos da fôrma;



No caso de alta densidade de armaduras, cuidados especiais devem
ser tomados para que o concreto seja distribuído em todo o volume da
peça e o adensamento se processe de forma homogênea;



O enchimento da fôrma deve ser realizado sem a ocorrência de falhas
de concretagem (ninhos de concretagem). O sistema de fôrmas deve
prever dispositivos que garantam a saída desse ar durante a
concretagem, em especial nas regiões logo abaixo das janelas ou
outros locais propícios à formação de vazios. Deve-se também
acompanhar o enchimento das fôrmas por meio de leves batidas com
martelo de borracha nos painéis.



No caso de paredes de concreto o adensamento mecânico é feito de
baixo para cima, à medida em que o nível do concreto sobe na fôrma,
e a fôrma deve ser dimensionada considerando também estes
esforços.

A ABNT NBR 16055:2012 determina as propriedades dos materiais
empregados no sistema construtivo paredes de concreto, conforme descrito no item
2.3 a seguir.
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2.3 Componentes do sistema parede de concreto

O sistema parede de concreto utiliza concreto, fôrmas e armaduras.
O concreto deve seguir as especificações das seguintes normas: ABNT NBR
6118:2014; ABNT NBR 8953:2015; ABNT NBR 12655:2015, conforme a classe de
agressividade ambiental a que a estrutura estiver sujeita, a saber (ABNT NBR
16055:2012, p. 6):


Para a análise das tensões devidas à retração aplicam-se, na falta de
ensaios específicos, o que estabelece a ABNT NBR 6118:2014.



O concreto deve ser preparado e atender aos requisitos previstos nas
ABNT NRBR 12655:2015 e ABNT NBR 7212:2012.



Para o controle da qualidade dos materiais e componentes do
concreto, deve ser obedecido o disposto na ABNT NBR 12655:2015.



Para

caracterização

do

concreto,

o

ensaio

de

resistência

à

compressão, nas idades de controle, deve ser feito conforme a ABNT
NBR 5739:1994, e o ensaios de massa específica, absorção de água e
índice de vazios, conforme a ABNT NBR 9778:2009.


A consistência do concreto deve ser especificada conforme a
classificação estabelecida na ABNT NBR 8953:2015 em função do tipo
de aplicação.



A dimensão máxima característica do agregado graúdo deve ser
estabelecida considerando a espessura das paredes e a densidade da
armadura.



O uso de aditivos químicos deve ser feito em conformidade com as
Normas Brasileiras específicas (ABNT NBR 11768:2011 E ABNT NBR
12655:2015). Não podem ser usados aditivos que possam atacar
quimicamente as armaduras, em especial aqueles à base de cloreto.

Quanto à especificação do concreto no sistema construtivo paredes de
concreto, a ABNT NBR 16055:2012 determina que deve estabelecer a resistência à
compressão para desenforma, compatível com o ciclo de concretagem, resistência à
compressão característica aos 28 dias (fck), classe de agressividade do local de
implantação da estrutura, conforme ABNT NBR 12655:2015, trabalhabilidade,
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medida pelo abatimento do tronco de cone (ABNT NBR NM 67:1998) ou pelo
espalhamento do concreto (ABNT NBR 15823:2010).
Os requisitos complementares podem ser solicitados pelos projetistas, tais
como: “módulo de elasticidade do concreto, a uma determinada idade e tensão; e
retração do concreto” (ABNT NBR 16055:2012, p. 6).
A concretagem deve ser baseada no projeto estrutural. Um fator importante a
ser considerado é o tempo de transporte do concreto – desde o início da mistura
com a adição de água até a entrega na obra – que deve ser definido para evitar o
adensamento do concreto. De acordo com a ABNT NBR 16055:2012, item 19.1 que
aborda as modalidades de preparo do concreto:
O concreto destinado às estruturas de parede de concreto pode ser
preparado pelo executante da obra ou por empresa de serviço de
concretagem, sendo que ambos devem assumir a responsabilidade
pelo serviço e cumprir as prescrições relativas às etapas de preparo
do concreto conforme a ABNT NBR 12655:2015, bem como as
disposições da ABNT NBR 7212:2012 (ABNT NBR 16055:2012, p.
27).

Quanto às especificações do concreto deve levar em consideração todas as
propriedades requeridas em projeto bem como aquelas características relativas à
execução, de acordo com as especificações previstas nas normas: ABNT NBR
6118:2014, ABNT NBR 8953:2015, ABNT NBR 12655:2015.
Após a etapa de concretagem, o concreto é colocado nas fôrmas, que devem
ser escolhidas conforme as características do projeto.
As fôrmas utilizadas no sistema construtivo paredes de concreto são
estruturas provisórias que são empregadas para moldar o concreto fresco e compor
as paredes estruturais.
O projeto deve ser parte integrante do conjunto de fôrmas e todos os
materiais devem ser checados e armazenados adequadamente, conforme as
orientações dos fornecedores, para maior aproveitamento da vida útil.
Quanto à montagem, o sistema de fôrmas deve considerar as determinações
do projeto original. Segundo Benjamim et al. (2015), a montagem dos painéis das
fôrmas deve seguir algumas condições prévias, tais como:


A superfície superior da laje já deve estar concluída e aprovada antes
da montagem dos painéis;
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Quando for o caso de montagem de fôrma em pavimentos superiores,
a bandeja de trabalho externa deve estar concluída;



Todas as marcações das paredes já devem ter sido concluídas;



Todos os espaçadores e guias já devem estar posicionados e fixados;



A armadura da parede deve estar concluída;



Todas as tubulações e eletrodutos, além das caixas de passagem e
outras singularidades do projeto, devem estar concluídos;



Os painéis das fôrmas devem estar limpos e devem ser montados
conforme a previsão e numeração pré-definida na fábrica.

As armaduras devem seguir três requisitos básicos: resistir a esforços de
flexão e torção (em última instância, esforços de tração); controlar a retração do
concreto; estruturar e fixar as instalações.

De acordo com a ABNT NBR

16055:2012, item 18.3.1, aço de qualidade diferente da especificada no projeto, em
nenhum caso deve ser empregado na estrutura de parede de concreto, sem
aprovação prévia do projetista. Cada produto deve ser claramente identificado na
obra, de maneira a evitar trocas involuntárias. O processo de ancoragem dos
componentes de armaduras por aderência ou por meio de dispositivos mecânicos
deve seguir o que estabelece o projeto da estrutura de parede de concreto.

Seguir as especificações do projeto é essencial para garantir a qualidade do
sistema construtivo paredes de concreto.
2.4 Processo executivo – ciclo de execução

Melo et al. (2014, p. 3) descreveram o processo de execução da parede de
concreto como sendo a montagem de fôrmas metálicas, plásticas ou mistas e o
preenchimento de concreto, onde entre as fôrmas de paredes são posicionadas as
armaduras e os itens de instalações, hidráulicas, elétricas e de gás. As instalações
hidrossanitárias são, geralmente, feitas por fora das paredes por meio de caixas
(shafts), pois se ocorrer algum vazamento, não há necessidade de romper do
concreto para executar os serviços de reparos.
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O processo executivo das paredes de concreto segue etapas específicas, que
incluem a capacitação da mão-de-obra, com treinamento direcionado para execução
do sistema.
A sistemática empregada no sistema construtivo em questão é baseada em
processos industrializados visando maior rapidez e qualidade, que visam melhorar e
reduzir os custos e prazos do projeto.
A execução da parede de concreto é realizada no local da obra, tanto a
estrutura como a vedação. Todas as paredes devem ser moldadas de uma única
vez, na fase da concretagem. A figura 2 apresenta uma visão geral do sistema de
fôrmas metálicas.
Quanto à fundação, o tipo a ser escolhido irá depender do local da obra. As
tubulações devem ser posicionadas conforme o gabarito do projeto de instalação.
Figura 2: Visão geral do sistema de fôrmas metálicas

Fonte: Peri, Chile, 2016

Quanto ao concreto a especificação da resistência característica aos
28 dias (fck) é a mais usual. Também é importante definir a resistência mínima
para a desenforma das paredes e das lajes, com 14h a 16h de idade, em
razão da necessidade do controle do processo de produção e do controle da
qualidade do acabamento da parede. Além do mais, após os 28 dias de
idade a obra já estaria praticamente finalizada, no que se refere aos
processos de produção da estrutura. (BENJAMIM ET AL., 2015).
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Para cada tipo de material é importante verificar a especificação, quantidade,
validade e integridade conforme determinado em normas técnicas brasileiras,
descritos a seguir (BENJAMIM ET AL., 2015, p. 4):
Aço: recomenda-se solicitar ao fabricante o certificado de
conformidade do aço; eventualmente podem ser realizados os
ensaios amostrais, devendo o material estar em conformidade com
as normas ABNT NBR 7480 (Barras e fios de aço destinados a
armaduras para concreto armado) e ABNT NBR 7481 (Tela de aço
soldada – armadura para concreto);
Concreto: o controle tecnológico do concreto deve abranger os
seguintes ensaios, conforme a norma ABNT NBR 12655:2012 –
Concreto – preparo, controle e recebimento:
 Ensaio de consistência expressa pelo abatimento de tronco
cone slump (no recebimento na obra, antes da adição do
plastificante) em cada entrega;
 Ensaio de consistência expressa pelo abatimento de tronco
de cone ou flow table em cada entrega (após a adição do
plastificante);
 Ensaio de resistência à compressão, devendo ser moldado
dois corpos de prova (CP) para cada idade, sendo 2 CP para
14 horas e 2 CP para 28 dias, pelo menos, em cada entrega;
 Ensaio de módulo de elasticidade do concreto, devendo ser
moldado 2 CP em cada entrega – este controle é facultativo.

É importante que o engenheiro da obra conheça e analise os resultados,
realizando consultas ao projetista da estrutura caso os valores não atendam às
especificações do projeto, para que seja possível tomar as devidas medidas
corretivas necessárias (BENJAMIM ET AL., 2015).

2.5 Desempenho das paredes de concreto

De acordo com Garcia e Magnabosco (2010), as tecnologias empregadas nos
sistemas construtivos paredes de concreto são importantes para elevar a
produtividade na habitação econômica. Contudo, o desempenho do sistema
construtivo deve ser avaliado e seguir as determinações relacionadas ao
desempenho e controle da qualidade.
Os

requisitos

relacionados

ao

desempenho

devem

ser

seguidos

rigorosamente, de acordo com as especificações do projeto, assim como as demais
etapas do processo executivo das paredes de concreto.
As características do concreto e das paredes são fundamentais para a
segurança, o desempenho e a durabilidade das paredes de concreto.
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De acordo com Bernardi (1999, p. 193-194), na avaliação de desempenho
das paredes de concreto, em especial quanto à durabilidade, são consideradas
várias condições de exposições como: calor, umidade, ciclos de molhagem e
secagem, radiação ultravioleta, intempéries, reações químicas de agentes de
limpeza e a agentes atmosféricos poluidores, agentes biológicos, abrasão e ciclos
de uso, além das compatibilidades físico-químicas entre os materiais utilizados. Os
critérios de avaliação são os seguintes:
•

Deve ser estimada a vida útil do produto com base na mensuração do

envelhecimento a longo prazo de uma propriedade relevante do produto, de seus
elementos e componentes;
•

A qualidade dos materiais deve ser levada em consideração;

•

O padrão da mão-de-obra empregada deve ser observado, a fim de

que falhas na execução não prejudiquem o desempenho da parede de concreto;
•

O padrão dos serviços de manutenção deve ser analisado, sendo

importante manter níveis normais de intervenção e considerar a facilidade de
substituição e disponibilidade dos componentes para troca;
•

As especificações das normas técnicas devem ser seguidas com rigor;

•

Todos os projetos devem ser analisados.

Os critérios supracitados são importantes para garantir que as paredes de
concreto tenham o desempenho determinado no projeto estrutural da obra.
O atendimento da norma ABNT NBR 16.055:2012 pressupõe que o
desempenho estrutural seja atendido, mas não significa que todos os parâmetros de
desempenho sejam atendidos.
A Diretriz 001 do SINAT, mesmo antes do advento da ABNT NBR
16.055:2012, já trazia informações acerca das condições necessárias para
atendimento de alguns critérios de desempenho.
No caso de impacto de corpo mole e corpo duro, por exemplo, a Diretriz
SiNAT 001-revisão 02, informa que as paredes de concreto armado destinadas a
casas térreas geminadas e sobrados geminados ou casas sobrepostas geminadas,
com emprego de concreto comum (caracterizado com massa específica da ordem
de 2300 kg/m3 e 30MPa ≥ fck ≥ 20MPa), emprego de armadura mínima, constante
da Diretriz SiNAT 001-revisão 02 (agosto de 2011) e espessura mínima de 10cm,
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atendem aos critérios relativos a impactos de corpo mole e corpo duro e resistência
à peças suspensas.
A armadura mínima descrita na Diretriz 001 do SINAT é diferente e um pouco
superior à prevista na ABNT NBR 16055:2012, porém pode ser considerada esta
nova situação de armadura mínima.
Segundo a ABNT NBR 16055:2012 (p. 14) determina que a armadura mínima
da parede de concreto deve considerar:


Seção de aço: devem ser utilizados os aços definidos no item 8.2. A
seção mínima de aço das armaduras verticais obtidas com aço CA-60,
deve corresponder a 0,09% da seção de concreto. Para construções
de até dois pavimentos permite-se a utilização de armadura mínima
equivalente a 66% deste valor. A seção mínima de aço das armaduras
horizontais deve corresponder a 0,15% da seção de concreto. No caso
de paredes externas com até 6m de comprimento horizontal entre
juntas de controle ou paredes internas de qualquer comprimento,
permite-se a utilização de armadura mínima equivalente a 60% destes
valores. Para construções de até dois pavimentos permite-se a
utilização de armadura mínima equivalente a 40% destes valores. A
armadura de ligação nos cruzamentos de paredes deve observar o
mínimo estabelecido para a armadura horizontal. Na continuidade das
paredes entre pavimentos deve ser respeitada a armadura mínima
vertical. No caso da utilização de armaduras duplas (armaduras em
ambas as faces), para t<15cm, a armadura mínima vertical deve ser
aplicada a cada uma das faces. Para t ≥ 15cm permite-se a utilização
de 0,67 desta armadura em cada face, devido à maior eficiência das
armaduras para estas espessuras de paredes. Para as armaduras
horizontais, a armadura total mínima permanece a mesma;



Espaçamento entre barras de aço: o espaçamento máximo entre as
barras das armaduras verticais e horizontais não pode ser maior que
duas vezes a espessura da parede, sendo de no máximo 30 cm;



Quantidade de tela soldada: as paredes de concreto podem conter
apenas uma tela soldada, disposta longitudinalmente e próxima ao
centro geométrico da seção horizontal da parede. Nos casos a seguir,
deve ser especificada a tela soldada para as duas faces da parede:
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quando a espessura da parede for superior a 15cm; em parede no
andar térreo de edificações, quando sujeita a choque de veículos, e
paredes que engastam marquises e terraços em balanço.

A estanqueidade à água deve ser verificada nos elementos internos em áreas
molháveis e sujeitas a ação da água de uso e lavagem dos ambientes, sendo
consideradas fontes de umidade:


Elementos externos, ou seja, paredes externas (fachadas): água de
chuva, uso e lavagem, ascensão capilar;



Elementos internos, ou seja, paredes internas: água decorrente dos
processos de uso e lavagem dos ambientes, ascensão capilar.

A estanqueidade à água da parede de concreto é obtida pela própria
impermeabilidade da parede e em razão dos revestimentos utilizados. Preocupações
devem haver com relação às interfaces com janelas.
No caso de segurança contra incêndio para as edificações até 5 pavimentos a
Diretriz SiNAT 001- 02, estabelece que as paredes de concreto armado atende aos
critérios de resistência ao fogo para o tempo de 30 minutos, para paredes de
espessura mínima de 10cm com adoção de armadura mínima e concreto comum
caracterizado com massa específica da ordem de 2300 Kg/m 3 e 30MPa ≥ fck ≥
20MPa.
A Diretriz SINAT 001- 02 informa que as edificações com paredes estruturais
de concreto armado destinadas a casas térreas, sobrados, casas sobrepostas e a
edifícios habitacionais de até cinco pavimentos, com as características abaixo
apresentadas, atendem ao critério mínimo de desempenho térmico estabelecido na
ABNT NBR 15575:2013:


Pé direito mínimo de 2,5m, de piso a teto; espessura mínima das
paredes de 10cm;



Espessura mínima das lajes de 10cm (de forro ou de piso);



Telhado de telhas de fibrocimento (espessura mínima de 6,0mm), ou
telhas de concreto (espessura mínima de 11mm) ou telhas cerâmicas;



Presença de ático entre a laje horizontal e o telhado (altura mínima de
50cm);
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Faces externas das paredes externas em cores de tonalidades médias
ou claras para as zonas bioclimáticas Z1 a Z7 e tonalidades claras para
a zona bioclimática Z8;



Emprego de produto isolante térmico na cobertura, com resistência
térmica mínima de 0,67 m2.K/W (R=e/λ, sendo ‘e’ a espessura e ‘λ’ a
condutividade térmica), na zona bioclimática Z8.

O sistema construtivo deve ser avaliado considerando-se as paredes externas
voltadas para os dormitórios e salas de estar, no que se refere à isolação sonora
proporcionada pelas fachadas. Além disso, as paredes internas da edificação devem
apresentar isolação acústica entre ambientes. Deve-se atender ao critério de
isolação ao ruído aéreo entre paredes internas de separação entre unidades
autônomas e entre unidades e áreas comuns; as vedações verticais que compõem o
edifício devem ser projetados, construídos e montados de forma a atender aos
requisitos de isolação sonora estabelecidos na norma ABNT NBR 15575:2013.
Considera-se, portanto, que os sistemas de vedações externos e os sistemas de
coberturas dos edifícios habitacionais devem ser projetados, construídos e
montados de forma a atender aos requisitos e critérios especificados na norma
ABNT NBR 15575:2013.
Quanto à durabilidade e à manutenabilidade a Diretriz 001 do SINAT segue
os critérios estabelecidos pela ABNT NBR 15575:2013 considerando o atendimento
à vida útil de projeto em razão da classe de agressividade ambiental, a resistência a
choque térmico e a manutenção do sistema construtivo que compõe a edificação. É
imprescindível a proteção das paredes através de manutenções periódicas dos
revestimentos.
A durabilidade das estruturas é altamente dependente das características do
concreto, da espessura, e da qualidade do concreto do cobrimento da armadura.
Segundo a ABNT NBR 6118-2014 ensaios que comprovam o a durabilidade da
estrutura frente ao tipo e nível de agressividade previsto em projeto e devem
estabelecer os parâmetros mínimos a serem atendidos, na falta destes parâmetros e
devido à existência de uma forte correspondência entre a relação água/cimento, a
resistência à compressão do concreto e sua durabilidade, permite-se adotar os
requisitos mínimos expressos na tabela 1, a seguir.
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Tabela 1: Relação entre classe de agressividade ambiental, resistência à compressão do
concreto e relação água-cimento

Classe de agressividade
Concreto

Tipo

Relação
Concreto armado
água/cimento
comum
Classe de
concreto (ABNT Concreto armado
NBR 8953)
comum
Fonte: Diretriz SiNAT 001, revisão 02, p.30

I

II

III

IV

≤ 0,65

≤ 0,60

≤ 0,55

≤ 0,45

≤ C20

≤ C25

≤ C30

≤ C40

A norma ABNT NBR 6118-2014 estabelece que o cobrimento mínimo da
armadura é o menor valor que deve ser respeitado ao longo de todo o elemento
considerado e isto constitui um critério de aceitação. Para garantir o cobrimento
mínimo (cmín), o projeto e a execução devem considerar o cobrimento nominal (cnom),
que é o cobrimento mínimo acrescido da tolerância de execução (∆c). Dessa forma
as dimensões das armaduras e os espaçadores devem respeitar os cobrimentos
nominais, estabelecidos na Tabela 2, para ∆c = 10mm. Nas obras correntes, o valor
de ∆c deve ser maior ou igual a 10mm. Quando houver um controle adequado de
qualidade e limites rígidos de tolerância da variabilidade das medidas durante a
execução, pode ser adotado o valor ∆c = 5mm, mas a exigência de controle rigoroso
deve ser explicitada nos desenhos de projeto. Permite-se, então, a redução dos
cobrimentos nominais, prescritos na Tabela 2.
Tabela 2: Correspondência entre classe de agressividade ambiental e o cobrimento
nominal (adaptado da ABNT NBR 6118)
Tipo de
estrutura
Concreto
armado
comum

Classe de agressividade ambiental
II
III
cobrimento nominal (mm)

Componente ou
elemento

I

IV

Laje

20

25

35

45

Parede Estrutural

25

30

40

50

Nota 1: Classe de agressividade ambiental segundo a Tabela 6.1 da ABNT 6118.
Nota 2: Os valores detsa Tabela são referentes ao cobrimento nominal, considerando
uma variação no cobrimento, Δc, de 10mm

Fonte: Diretriz SiNAT 001, revisão 2, p.30
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De acordo ainda com a norma ABNT NBR 6118-2014 os cobrimentos
nominais e mínimos estão sempre referidos à superfície da armadura externa, em
geral à face externa do estribo. O cobrimento nominal de uma determinada barra
deve sempre ser:
- cnom ≥ Φ barra;
- cnom ≥ Φ feixe = Φn = Φ √𝑛;
- cnom ≥ 0,5 Φ bainha.
E a dimensão máxima característica do agregado graúdo utilizado no
concreto não pode superar em 20% a espessura nominal do cobrimento, ou seja:
dmáx ≤ 1,2 cnom
Os requisitos das tabelas 1 e 2 apresentadas acima são válidos para
concretos executados com cimento Portland que atenda, conforme seu tipo de
classe, às especificações das ABNT NBR 5732:1991, ABNT NBR5733:1991, ABNT
NBR 5735:1991, ABNT NBR 5736:1991, ABNT NBR 5737:1992, ABNT NBR
11578:1991, ABNT NBR 12989:1993 ou ABNT NBR 13116:1994, com consumos
mínimos de cimento por metro cúbico de concreto de acordo com a ABNT NBR
12655:2015.
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3 SISTEMAS DE FÔRMAS

As fôrmas utilizadas no sistema construtivo paredes de concreto são
importantes para elevar a produtividade na execução de habitações, garantindo que
os critérios estabelecidos na norma de desempenho, pressupostos da Diretriz SiNAT
001 e da ABNT NBR 16055:2012, sejam seguidos.
Um fator positivo é a reutilização das fôrmas que promove a economia nos
negócios e contribui para a redução de custos na obra.
As fôrmas para execução das paredes de concreto podem ser de vários tipos
e tamanhos, podem ser adquiridas ou alugadas conforme a necessidade da obra na
modulação das paredes. As fôrmas podem ser ligadas umas às outras por
intermédio de conexões, um exemplo é mostrado na figura 3.
Figura 3: Tipo de grampo de união dos painéis

Fonte: Carvalho, 2012, p. 24.

As fôrmas e possíveis problemas a elas relacionados não podem prejudicar o
formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de parede de
concreto. Portanto, quando qualquer problema for verificado em relação às fôrmas
deve-se priorizar ações corretivas, devendo ser consideradas as características das
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fôrmas quanto ao escoramento, aprumadores e sua remoção (ABNT NBR
16055:2012).
Quanto ao material, as fôrmas podem ser de metal, madeira, plástico
resistente ou um conjunto destes materiais: a escolha do material empregado nas
fôrmas depende da utilização a que estão submetidas para um melhor
aproveitamento. As fôrmas metálicas possuem maior durabilidade, mas são difíceis
de manusear durante a execução da obra devido ao peso excessivo. As fôrmas de
madeira são bem mais leves do que as de metal. Já as fôrmas de plástico são muito
leves, mas podem deformar com maior facilidade do que as demais durante a
concretagem.(CARVALHO, 2012).
A ABNT NBR 16055:2012 determina que o sistema de fôrmas é composto de
estruturas provisórias com o objetivo de moldar o concreto fresco. É composto por
painéis de fôrmas, escoramento, cimbramento, aprumadores e andaimes, incluindo
seus apoios, bem como as uniões entre os diversos elementos. O uso adequado
possibilita o reaproveitamento das fôrmas e dos materiais utilizados para a sua
construção. No entanto, em um processo de utilização sucessiva, devem ser
verificadas as características e principalmente a capacidade resistente da fôrma e do
material que a constitui.
A seguir são descritos os tipos de fôrmas utilizados pelas construtoras.

3.1 Fôrma tipo Túnel

A Diretriz SINAT 001 define a forma tipo túnel como sendo geralmente
metálica, formando diedros e triedos, possui acessórios e passarela de trabalho
conforme ilustra a figura 4.
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Figura 4: fôrma-túnel

Fonte: Archivo Asocreto – Associación Colombiana de Produtores de Concreto, 2016.

As fôrmas tipo túnel são sistemas que possibilitam a execução simultânea de
pilares-parede e lajes, conforme figura 5.
Figura 5: fôrma-túnel pilares-paredes

Fonte: Neru Formwork Systems, 2016.
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Esse sistema se destaca pela possibilidade de repetição padronizada e
velocidade da construção (FRANK, 2008).
As fôrmas são movimentadas por gruas, que são dimensionadas em função
do peso das fôrmas e das distâncias a serem alcançadas para os seus
posicionamentos, definidoras do raio de ação da grua (BERNARDI, 1999).
A fôrma deve ser posicionada de modo adequado, baseada nas demarcações
dos níveis nos arranques de concreto e com o auxílio de aparelho de nivelamento
topográfico (BERNARDI, 1999).
No procedimento da desenforma deve ser realizado um acurado exame do
produto que consequentemente indicará as condições dos moldes. Esse é o
momento adequado para que sejam realizadas manutenções nas fôrmas, sobretudo,
reparos na estrutura, de modo que elas possam ser reutilizadas.
As fôrmas tipo túnel possibilitam a execução de empreendimentos térreos e
até mesmo de grandes edifícios. Para tanto, é preciso que sejam utilizadas gruas ou
guindastes para elevá-las até o pavimento desejado. Dentro das fôrmas são
inseridos antes da concretagem os eletrodutos, os caixilhos, os encanamentos
(FRANK, 2008).
As patologias mais recorrentes surgem nos fechamentos laterais da estrutura,
onde podem ocorrer deslocamentos em decorrência da movimentação no ponto de
encontro de diferentes materiais. A fôrma metálica, conforme figura 6, é composta
de uma superfície em contato com o concreto que permitirá a sua modelagem e
acabamento, de maneira que não haja a necessidade de serviços posteriores de
arremates e revisões do concreto (BERNARDI,1999).
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Figura 6: fôrma- tipo túnel de aço

Fonte: Revista Techne - abril 2009.

3.1.1 Fôrma tipo Túnel – Tipo de material – Aço

O sistema tipo túnel é composto por chapas planas de aço normalmente com
3,0 a 5,0mm de espessura, em função do dimensionamento da fôrma, reforçadas
por componentes de chapa dobrada ou de perfil laminado de aço, conforme figura 7.
Figura 7: fôrma- tipo túnel Outinord

Fonte: Outinord France, 2016.
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3.1.2 Fôrma tipo Túnel – Descrição do sistema

O sistema de fôrmas tipo túnel é composto pelos diedros e triedros de chapas
de aço, conexões de união de painéis e engates, espaçadores, passarelas de
trabalho, aprumadores, rodízios, triângulo de içamento, conforme ilustra a figura 8.
Figura 8: Detalhes de elementos de conexões da forma tipo túnel

Fonte: Outinord, 2016.

O “túnel” é formado pela justaposição de dois “diedros” ou semi-túneis,
conforme figura 9. O diedro é composto por dois planos de chapas metálicas, um
horizontal, característico da fôrma da laje, e outro vertical cerca de 4,0cm a 5,0cm
inferior à medida do pé-direito do ambiente a ser modelado. O plano horizontal tem
geralmente largura igual à cerca da metade da largura do ambiente, embora possa o
túnel vir a ser composto de diedros com diferentes larguras dos painéis horizontais,
ou mesmo com componentes complementares inseridos entre os diedros na
situação de grandes vãos. Quando há inserção de um segundo plano vertical no
diedro, formando arestas com o plano horizontal e com o primeiro plano vertical
descrito, tem-se a formação de um “triedro”, conforme ilustra a figura 10.
Similarmente ao caso do diedro, a justaposição de dois triedros resultará na
formação de um túnel. A envoltória da edificação é executada com o emprego de
fôrma de fachada, também denominada “banche”, ilustrada na figura 11, que é um
painel metálico vertical com as mesmas características do painel vertical do diedro,
com uma altura igual à soma das alturas do pé-direito com a espessura da laje e
com a altura do arranque (BERNARDI,1999).
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Figura 9: Diedro de fôrma metálica tipo túnel

Fonte: Outinord France, 2016.

Figura 10: Triedro de fôrma metálica tipo túnel

Fonte: Bernardi,1999, p.64.
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Figura 11: Painel de fachada com travamentos
e plataformas

Fonte: Bernadi,1999, p.65.

3.1.3 Fôrma tipo Túnel – Massa das Fôrmas / Durabilidade- reutilizações

Na tabela 3, abaixo, são apresentados fabricantes europeus de fôrmas tipo
túnel com as características de geometria, de massa e número de utilizações:
Tabela 3: Características de geometria e de massa das fôrmas tipo túnel de fabricantes
europeus
SISTEMA

Vão (m)

Altura(m) Comprimento(m)

FERAN
HUNNEBECK
IBE
OUTINORD
PASCHAL
RUSH
SECTRA
TRACOBA

2,25 - 7,50
2,50 - 8,00
até 6,00
1,25 - 6,25
até 10,00
5,00 - 7,00
2,45 - 5,70
2,50 -4,20

2,40 - 2,60
2,41 - 2,62
2,52 - 2,70
2,53 - 2,60
2,50
2,50

2,00 - 2,25
2,50
2,50
1,49 - 2,0
-

Massa

Espessura de Parede(cm)

número de utilizações

60 Kg/m2
1200 a 1400 Kg
90 Kg/m2
1250 a 1700 Kg
1050 a 1450 Kg
3500 a 4500 Kg

10 a 30
> 12
10 a 30
≥ 12
≥ 12
≥ 12

250 a 600
250 a 600
250 a 600
250 a 600
250 a 600
250 a 600
250 a 600
250 a 600

Fonte: Bernadi,1999, p.56.

Na tabela 4 são apresentadas as fôrmas tipo túnel da empresa Sergus, com
as características de geometria, de massa e número de utilizações:
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Tabela 4: Características de geometria e de massa de fôrmas tipo túnel do fabricante
Sergus

SISTEMA

Vão (m)

Altura(m) Comprimento(m)

SERGUS
2,30 - 2,70
2,52
Fonte: Bernadi,1999, p.57.

3,57 - 5,63

Massa

Espessura de Parede(cm)

número de utilizações

12

600

2

70 Kg/m

3.1.4 Fôrma tipo Túnel – Estanqueidade / Qualidade do molde

Todo o conjunto de fôrmas deve estar perfeitamente posicionado, travado e
alinhado, pois quando ocorre o lançamento do concreto, os diedros e triedos da
fôrma estarão submetidos a esforços de alta pressão e para evitar o vazamento de
pasta de cimento, deve-se ter atenção redobrada nos encontros das fôrmas, nas
paredes externas com caixilhos e em juntas.
3.1.5 Fôrma tipo Túnel – Modulação / Projeto

As obras que se beneficiam das fôrmas túnel são os edifícios multipavimentos
sem grandes detalhes de fachada, como grandes varandas ou balanços. As
aberturas de vãos em paredes são restritas, pois têm função estrutural. A
repetitividade é premissa para a utilização do sistema. Na tabela 3, são
apresentadas as dimensões de alguns fabricantes europeus das fôrmas tipo túnel.
3.1.6 Fôrma tipo Túnel – Posicionamento das instalações

O sistema utiliza "shafts" para as prumadas hidráulicas e elétricas, montagem
de eletrodutos e caixas de ligação antes da concretagem das paredes e lajes,
instalação prévia de marcos de portas e contramarcos de caixilhos ou,
eventualmente, de gabaritos para definição de vãos de portas e janelas. Para
introdução de ramais de água e esgoto de pequenos diâmetros são previstos canais
definidos por "negativos" fixados nas fôrmas das paredes (SILVA,2009).
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3.1.7 Fôrma tipo Túnel – Sequência de montagem e desmontagem

A sequência de montagem e desmontagem da fôrma tipo túnel é a seguinte:
1 – São montadas as plataformas de trabalho;
2 – São feitas as marcações das paredes;
3 – São posicionadas as armaduras das paredes e colocação dos
espaçadores;
4 – Ocorre a montagem das fôrmas à medida que é feita a desmontagem das
fôrmas no ciclo anterior;
5 – São locadas as instalações hidráulicas, elétricas e telefonia, bem como a
instalação de negativos simultaneamente a montagem das fôrmas;
6 – É feito o nivelamento, alinhamento, aprumo e fixação das fôrmas;
7 – São posicionadas as fôrmas de arranque das paredes do pavimento
imediatamente superior;
8 – É realizada a concretagem simultânea das paredes e lajes do ciclo em
execução, além dos arranques do pavimento imediatamente superior.

Na figura 12 abaixo, são apresentados os elementos e componentes da fôrma
tipo túnel.
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Figura 12: Elementos, componentes e principais operações de montagem e
desforma da forma- túnel

Fonte: Bernardi, 1999, p.84.
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3.1.8 Fôrma tipo Túnel – Desenforma

Quando é atingida a resistência mínima para a desenforma, são realizadas as
operações de retirada das fôrmas, na seguinte sequência:
1- Retirada das formas dos arranques das lajes e serviços de reparos,
retirada de excesso de concreto e limpeza da laje;
2- Retirada das conexões das fôrmas de fachada, liberação da carga dos
macacos e retirada dos painéis de fachada, serviços de reparo e limpeza
nas fôrmas de fachada.
3- Retirada dos cones metálicos de apoio da fôrma da fachada, aplicação de
graxa lubrificante nos cones para próxima etapa; não deve haver aplicação
de

pancadas

para

não

danificar

a

fôrma

na

desenforma

(BERNARDI,1999).
3.1.9 Fôrma tipo Túnel – Manutenção / reparos

É feita a manutenção e limpeza das fôrmas bem como a lubrificação dos
componentes do sistema.
É utilizado o hidrojateamento para as superfícies das fôrmas e quando os
painéis da fachada são retirados, imediatamente é raspada pasta de concreto que
eventualmente tenha aderido aos painéis por meio de “raspadores” que são
ferramentas de desbaste. É feita a aplicação de desmoldante indicado nas fôrmas
metálicas por meio de equipamento de aspersão de acionamento manual ou
mecânico.
3.1.10 Fôrma tipo Túnel – Segurança

O içamento das fôrmas e do concreto é feito por meio de gruas. A carga
máxima deverá ser respeitada, para que não haja quedas de materiais. Também
devem ser instaladas passarelas de trabalho durante o processo de produção com
as fôrmas metálicas e também como elemento de segurança dos trabalhadores. As
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passarelas de trabalho permitem o apoio das fôrmas de fachada e as operações de
montagem e desmontagem das fôrmas, além da circulação e proteção dos
trabalhadores. São movimentadas com o auxílio de grua, fixadas e apoiadas na
estrutura de concreto armado recém-executada (SILVA,2009).
3.1.11 Fôrma tipo Túnel – Transporte

Devido ao peso das fôrmas o sistema tipo túnel requer a utilização de
equipamento para movimentação. O dimensionamento da capacidade da grua é
calculado previamente com base no peso dos conjuntos de fôrmas e também há o
planejamento da movimentação do sistema no canteiro para viabilizar a utilização do
equipamento bem como a sua locação.

3.2 Fôrma tipo parede

Segundo a Diretriz SINAT 001, no sistema tipo parede, as lajes e paredes
estruturais são moldadas em sequência, em ciclos alternados e consecutivos de
concretagem.
A fôrma tipo parede é geralmente metálica, ou pode ser metálica para as
paredes e de madeira para lajes, ou ainda, plástica para as paredes.

3.2.1 Fôrma tipo parede - Tipo de material: Alumínio

O sistema é composto por painéis fabricados com perfis especiais de alumínio
e forrados com placas de alumínio, conforme figura 13. As chapas de alumínio são
de 3mm de espessura. Os painéis não possuem rebites, emendas ou marcas na
face que faz contato com o concreto e suportam carga admissível de 40 kN/m2 (SH
FORMAS, 2016).
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Figura 13: Sistema Lumiform Alumínio

Fonte: SH Formas, 2016.



Fôrma tipo parede – Descrição do sistema

O sistema é composto por painéis fabricados com perfis especiais de
alumínio e forrados com placas de alumínio de 3mm de espessura.
Os painéis não apresentam furações para passagem de ancoragem. O
espaçador terá a função de espaçar as fôrmas e suportar as cargas atuantes do
empuxo.
Na lateral dos painéis, existem rebaixos no perfil lateral para o encaixe dos
espaçadores, conforme figura 14 a seguir. Os painéis apresentam furações apenas
nos perfis laterais e das cabeças. Essas furações servem para a passagem dos
pinos e para a fixação dos espaçadores, e devem ser protegidas com buchas em
aço 1045.
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Figura 14: Painel Lumiform Alumínio

Fonte: SH Formas, 2016.

Os espaçadores definem a espessura da parede. São fabricados em aço SAE
1008, possuem 4,76mm de espessura e 38,1mm de largura, conforme ilustração da
figura 15. Sua fixação é feita com pinos e cunhas, que também unem um painel ao
outro. São reutilizáveis e para a reutilização devem ser envoltos em sacos plásticos
ou espuma 1 a 1 antes da concretagem, conforme ilustra a figura 16.

Figura 15: Espaçador sistema Lumiform

Fonte: SH Formas, 2016.
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Figura 16: Proteção do espaçador sistema Lumiform

Fonte: SH Formas, 2016.

As cunhas são levemente abaloadas para facilitar a sua colocação, com ajuda
do martelo, conforme figura 17.

Figura 17: Cunha sistema Lumiform

Fonte: SH Formas, 2016.

Para o alinhamento dos painéis são utilizados perfis C 7,5 ou peças de
metalon 40x80cm com espessura de 3mm. São posicionados na união dos painéis e
fixados com pino grande e cunha, ilustrado na figura 18. É necessário alinhar os
painéis na parte interna e externa.
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Figura 18: Detalhe do Alinhador, sistema Lumiform

Fonte: SH Formas, 2016.

As chapas de fechamento são de espessura de 3/8”, são fabricadas em
dimensões personalizadas para atender no fechamento das portas, janelas e parte
superior do oitão de cada projeto. São fixadas aos painéis através de pino pequeno
e cunha, conforme figura 19.

Figura 19: Detalhe das chapas de fechamento, sistema
Lumiform

Fonte: SH Formas, 2016
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Fôrma tipo parede – Massa das fôrmas

Segundo dados da empresa SH formas, o sistema pesa 17,75 kg/m2.


Fôrma tipo parede – Durabilidade / reutilizações

Segundo dados da empresa SH formas, o sistema permite aproximadamente
1000 utilizações, mas este número, pelo que foi observado nas entrevistas, depende
dos cuidados da mão-de-obra com os painéis e então não atinge essa quantidade
na prática.


Fôrma tipo parede – Estanqueidade / Qualidade do molde

O material alumínio para a fôrma, gera excelente acabamento no concreto.
Em relação à estanqueidade, os painéis devem estar unidos e perfeitamente
alinhados para evitar problemas com vazamento de nata de concreto.


Fôrma tipo parede – Modulação / projeto

Os painéis têm modulação de 5cm até 90cm, espessura de 5,08cm, altura de
2,40m ou 2,70m ou conforme projeto do cliente. São projetados e modulados
conforme o projeto de estrutura. A carga admissível das fôrmas é de 40 KN/m2.


Fôrma tipo parede – Posicionamento das instalações

Os eletrodutos e as tubulações de hidráulica são presos à tela soldada,
devem estar bem fixados, para que o concreto não obstrua as saídas desses pontos,
conforme figura 20.
Figura 20: Detalhe da fixação das tubulações de hidráulica

Fonte: SH Formas, 2016.
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Os vãos de portas e janelas já são previstos em projeto e modulados com
painéis sob medida. São fechados com chapas, conforme figura 21.

Figura 21: Detalhe de vãos de portas

Fonte: SH Formas, 2016.



Fôrma tipo parede - Sequência de montagem

1 – São montadas as plataformas de trabalho;
2 – São feitas as marcações das paredes;
3 – São posicionadas as armaduras das paredes e colocação dos
espaçadores;
4 – Ocorre a montagem das fôrmas à medida que é feita a desmontagem das
fôrmas no ciclo anterior;
5 – São locadas as instalações hidráulicas, elétricas e telefonia, bem como a
instalação de negativos simultaneamente a montagem das fôrmas;
6 – É feito o nivelamento, alinhamento, aprumo e fixação das fôrmas;
8 – É realizada a concretagem das paredes do ciclo em execução.

Na figura 22 são apresentadas as etapas executivas de montagem.
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Figura 22: Etapas de execução – fôrmas tipo parede

Fonte: Revista Tecnhe, Abril 2009



Fôrma tipo parede – Desenforma

Após a concretagem, assim que o concreto atingiu a resistência mínima
especificada em projeto para a desenforma, pode-se iniciar a desmontagem.
A desenforma das fôrmas de parede sempre é iniciada pelos painéis de
cantos externos.
São retirados os alinhadores e cantoneiras, os pinos, cunhas e clips de união.
São utilizadas ferramentas de desenforma, o sacador de painel conforme
figura 23.
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Figura 23: Sacador de painel – desenforma

Fonte: SH Formas, 2016.

São retirados os espaçadores utilizando o sacador de espaçador, conforme
figura 24.
Figura 24: Sacador de espaçador - desenforma

Fonte: SH Formas, 2016.



Fôrma tipo parede – Manutenção / reparos

Logo após a concretagem, as fôrmas são lavadas com jatos de água de alta
pressão, para retirada do excesso do concreto evitando que o concreto endureça e
dificulte a manutenção da fôrma para o próximo uso.
Depois da desenforma, os painéis são lavados com hidrolavadora e limpos
com espátulas para retirar os excessos de concreto que ficam aderidos à fôrma. São
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utilizadas também esponja de aço para limpeza da face de contato da fôrma com o
concreto. A aplicação do desmoldante é feita em seguida à limpeza das fôrmas. Os
reparos nas peças, caso ocorra algum item danificado, pode ser feito na própria
obra, com solda específica para o alumínio, e se não for possível, deve haver a
substituição da peça por uma nova.


Fôrma tipo parede – Segurança

O uso de EPIs faz-se necessário quando da execução de serviços de
montagem e desmontagem de fôrmas bem como as concretagens e serviços
diversos na obra. Nos trabalhos em alturas superiores a 2,0m é necessário o uso de
cinturão de segurança tipo paraquedista.
O sistema de fôrmas possui um console metálico acoplado ao painel da fôrma
na parte externa, onde resulta uma passarela de trabalho, conforme mostra a figura
25 abaixo.

Figura 25: Plataforma de trabalho - segurança

Fonte: SH Formas, 2016.



Fôrma tipo parede – Transporte

Os painéis são movimentados manualmente devido a baixa massa. O
operário carrega os painéis até o local de montagem e inicia os trabalhos.
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3.2.2 Fôrma tipo parede - Tipo de material: Plástico

O plástico estrutural utilizado nos painéis modulares é produzido e controlado
por ensaios de laboratório, exigindo-se dele resistência que lhe permite a utilização
da fôrma entre 50 e 100 concretagens, dependendo das condições de uso e
manutenção dos seus componentes. As partes metálicas são produzidas em aço
estrutural e o peso das peças varia de acordo com o seu desenho (BASSETE,
2016). Abaixo na figura 26 uma ilustração da fôrma plástica.

Figura 26: Fôrma plástica

Fonte: metromodular.blogspot.com, 2016.



Fôrma tipo parede – Descrição do sistema

O sistema de fôrmas é constituído de painéis plásticos, que fazem a
contenção do concreto, e elementos metálicos (quadros, alinhadores, cantos,
aprumadores, barras de ancoragem e outros), que têm a função de manter o
alinhamento, prumo, esquadro e planicidade das paredes, para que o resultado final,
após a desenforma, seja a perfeita materialização das especificações do projeto.
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O sistema de fôrmas plásticas é

composto a partir de

módulos

intercambiáveis de diversos tamanhos, conforme ilustra a figura 27, os quais contêm
características de encaixe tipo macho-e-fêmea. Uma vez unidos, esses módulos
podem formar uma variedade de fôrmas para concreto, que atende a modulações de
até 5 mm. Os acessórios deste sistema são ilustrados na figura 28.
Figura 27: Componentes da fôrma plástica

Fonte: Revista Tecnhe, ed.150, set 2009.
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Figura 28: Componentes da fôrma plástica

Fonte: revista Tecnhe, ed.150,set 2009.

•

Fôrma tipo parede – Massa das Fôrmas
Os painéis de fôrma plástica tem de massa de 9 Kg/m2, conforme dados do

fabricante Metroform.


Fôrma tipo parede – Durabilidade / reutilizações

O fabricante Metroform informou que a quantidade de reutilizações das
fôrmas pode variar de 50 a 100 vezes em função dos cuidados adotados no
manuseio e manutenção das peças.
•

Fôrma tipo parede - Estanqueidade / Qualidade do molde
O concreto lançado exerce forte pressão sobre os módulos plásticos

procurando vãos e frestas como caminho de saída. Se a fôrma não estiver estanque
e enrijecida, corre-se o risco de perder planicidade, provocando imperfeições na
superfície do concreto.
O alinhamento e enrijecimento do conjunto é realizado com os elementos
metálicos que fazem parte do sistema de fôrmas. Quando ocorre o lançamento do
concreto, as paredes da fôrma estarão submetidas a esforços de alta pressão, como
o plástico é altamente deformável é necessário o travamento metálico adicional.
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•

Fôrma tipo parede - Modulação / Projeto
A variação de dimensões em até 5 mm permite ao projetista desenvolver um

maior número de opções voltadas a atender aos programas de projeto,
especialmente em obras populares com menor área.
•

Fôrma tipo parede - Posicionamento das instalações
Os projetos complementares de estrutura, instalações hidrossanitárias,

elétricas, de climatização e outros devem estar completamente compatibilizados, de
modo a evitar a necessidade de serviços de cortes e embutimentos futuros, visto
que as paredes possuem comportamento estrutural. As instalações elétricas,
conforme ilustra a figura 29, e hidrossanitárias, projetadas e especificadas pelos
profissionais responsáveis, são formadas por conjuntos especiais afixados nas
armaduras e posicionados com espaçadores, de modo que as terminações elétricas
e hidráulicas faceiem a superfície da parede no ambiente que serão utilizadas
(BASSETE, 2016).
Figura 29: Terminações elétricas posicionadas

Fonte: Revista Tecnhe, ed.150, set 2009.
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• Fôrma tipo parede - Sequência de montagem e desmontagem;
Para a montagem das fôrmas plásticas a mão de obra não precisa ser
especializada, a própria empresa que fornece o sistema de fôrmas poderá treinar a
equipe na obra.
A montagem do sistema inicia-se com o recebimento de todos os
componentes, do projeto e do manual de montagem. Antes de serem colocados na
posição inicial do serviço, os painéis devem receber a aplicação de desmoldante
para facilitar a desenforma e evitar a aderência da superfície da fôrma com o
concreto. O desmoldante utilizado para o sistema deve ser aquele indicado pelo
fornecedor e apropriado para o plástico estrutural que compõe a fôrma. Abaixo na
figura 30 temos um exemplo de montagem da fôrma plástica.
Figura 30: Montagem da fôrma plástica

Fonte: Revista Tecnhe, ed.150, set 2009.



Fôrma tipo parede - Desenforma
Inicia-se a desenforma pela remoção completa das partes metálicas.

A

remoção dos painéis plásticos pode ser feita desconectando-se todos os painéis
entre si, voltando à forma inicial com que partiram da fábrica, ou mantendo-se
conjuntos de painéis tal que permitam o transporte manual para a nova posição da
fôrma. Completada a desenforma, o sistema será transportado para o ponto futuro
onde, após limpeza e aplicação de desmoldante nas superfícies plásticas, se iniciará
o próximo ciclo de concretagem. Após cada desenforma, a empresa recomenda que
seja feita a limpeza superficial das fôrmas, além da aplicação de desmoldante a
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cada concretagem. O desmoldante desenvolvido para as fôrmas deve ser à base de
água e parafina líquida (SILVA,2009).
• Fôrma tipo parede - Manutenção / reparos
As resinas plásticas utilizadas neste sistema de fôrmas, para suportar os
esforços a que serão submetidas, possuem resistência estrutural, sendo produzidas
com rigoroso controle de qualidade. Assim, utilizando-se corretamente e de acordo
com as recomendações do fornecedor, as peças podem atingir maior vida útil. Na
eventualidade de quebras dos módulos plásticos, por se tratar de um sistema
modular, pode-se substituir facilmente na obra o elemento quebrado, trazendo a
fôrma ao seu estado original, não exigindo reparos de funilaria e facilitando a
manutenção.
As peças danificadas por mau uso na obra ou pelo fim do ciclo previsto de
trabalho podem ser recicladas, resultando em novos módulos e eliminando a
produção de sucata ou resíduos.
• Fôrma tipo parede - Segurança
No caso de casas térreas, o dispositivo de segurança utilizado é o andaime
para concretagem que é montado dentro de cada cômodo. O uso de EPIs se faz
necessário nos serviços de montagem de fôrmas, concretagem e desenforma, bem
como de serviços complementares.
Nos trabalhos em alturas superiores a 2,00m é necessário o uso do cinto de
segurança tipo paraquedista.
• Fôrma tipo parede - Transportes
Como os painéis são manoportáteis, não há necessidade de equipamentos
para movimentação. O próprio operário carrega os módulos até a área de montagem
das paredes.
3.2.3. Fôrma tipo parede – Tipo de material – Aço
O sistema construtivo da marca Sergus com fôrmas tipo parede é destinado à
construção de edifícios multipiso. Na figura 31 uma ilustração da fôrma tipo parede.
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O sistema consiste em moldar as paredes de concreto armado com o uso de
fôrmas metálicas de aço.
Figura 31: Fôrma metálica para parede

Fonte: Revista Tecnhe 145, Abril 2009.



Fôrma tipo parede – Descrição do sistema

O sistema de fôrmas é constituído de painéis metálicos em aço estruturado,
compostas por chapas planas e reforços tipo “ômega”.


Fôrma tipo parede – Massa das Fôrmas:

Segundo o fabricante da empresa Sergus, a massa das formas é de 70 kg/m².


Fôrma tipo parede – Durabilidade / Reutilização

O fabricante Sergus informou que as fôrmas metálicas suportam até 500
utilizações.


Fôrma tipo parede – Estanqueidade / Qualidade do molde

A fôrma deverá estar em perfeito estado de planicidade e todos os seus
componentes deverão ser verificados para garantir uma concretagem livre de
imperfeições. Deve-se dar atenção especial durante a execução dos encontros com
caixilhos.
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Fôrma tipo parede – Modulação / Projeto

As fôrmas são produzidas sob medida para cada empreendimento. Os
módulos são variáveis e são projetados em relação a capacidade da grua, prevendo
a movimentação dos painéis.


Fôrma tipo parede – Posicionamento das instalações

O sistema utiliza caixas para as prumadas hidráulicas e elétricas, montagem
de eletrodutos e caixas de ligação antes da concretagem das paredes e lajes, são
locados previamente instalações de marcos de portas e contramarcos de caixilhos
ou gabaritos para os vãos de portas e janelas. Para introdução de ramais de água e
esgoto de pequenos diâmetros são previstos canais definidos por "negativos" fixados
nas fôrmas das paredes (SILVA,2009).


Fôrma tipo parede – Sequência de montagem e desmontagem;

A montagem do sistema inicia-se com a marcação da linha de nível nos
arranques de concreto, na sequência são posicionadas as armaduras das paredes e
colocados os espaçadores. Então é feita a montagem das fôrmas (1 a face). Em
seguida é distribuída a instalação elétrica e é feita a montagem dos gabaritos de
portas e janelas. O próximo passo é a montagem das fôrmas (2a face) depois ocorre
o nivelamento, alinhamento, prumo e fixação das fôrmas metálicas. Finalmente
ocorre a conferência final para que seja feita a concretagem. As etapas são
ilustradas na figura 22, anteriormente apresentada.


Fôrma tipo parede – Desenforma

Inicia-se a desenforma soltando os travamentos e abrindo as fôrmas internas
e externas.
Completada a desenforma, o sistema será transportado pela grua para o
ponto futuro onde, após limpeza e aplicação de desmoldante nas superfícies da
fôrma de aço, se iniciará o próximo ciclo de concretagem.


Fôrma tipo parede – Manutenção / reparos

As fôrmas são lavadas após a concretagem com bombas de hidrojateamento.
São retirados excessos de concreto, caso ocorram, com escovas rotativas de aço.
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No caso de manutenção, ou reparo, como a Sergus é a própria fabricante das
fôrmas, os painéis são levados para manutenção na fábrica ou substituídos por
peças novas caso haja necessidade.


Fôrma tipo parede – Segurança

O uso de EPIs se faz necessário nos serviços de montagem de fôrmas,
concretagem e desenforma, bem como de serviços complementares. As passarelas
de trabalho são instaladas para apoio das fôrmas de fachada. Também são
elemento de segurança dos trabalhadores e permitem operações de montagem e
desmontagem das fôrmas. São locadas através de fixação e apoio na estrutura de
concreto recém-executada. Para sua movimentação é utilizada a grua (SILVA,2009).



Fôrma tipo parede – Transportes

Os painéis e plataformas requerem o uso de equipamento para a
movimentação.
As capacidades dos equipamentos são previamente calculadas em função da
massa das fôrmas e plataformas.

3.3 Fôrma tipo parede-laje
No sistema tipo parede-laje, as lajes e paredes estruturais são moldadas com
fôrmas do mesmo material, num único sistema, permitindo a concretagem das
paredes e lajes simultaneamente.
A fôrma tipo parede-laje é geralmente metálica, de alumínio ou aço. Abaixo
uma ilustração da fôrma tipo parede-laje de alumínio na figura 32.
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Figura 32: Sistema Easy set de Alumínio

Fonte: Mills, 2016.

3.3.1 Fôrma tipo parede-laje – Tipo de material – Alumínio

O sistema consiste de painéis de liga de alumínio 6160 T6, formados por
perfis extrudados e unidos mecanicamente entre si, dispensando o uso de soldas
estruturais (MILLS, 2016).


Fôrma tipo parede-laje – Descrição do sistema

Os painéis possuem furos que permitem a passagem dos elementos de
conexão (pinos e cunhas), conforme figura 33, e rasgos laterais para o travamento
(sistema de gravatas). Os furos são protegidos por anéis de níquel. Há três tipos de
painéis no sistema, sendo um tipo destinado a paredes, outro a lajes e outro a
cantos internos de laje. Os pinos e cunhas são de aço galvanizado e recebem uma
bucha de silicone para absorver as vibrações em razão dos golpes feitos com as
ferramentas e para preservar o aperto das cunhas. O sistema também é composto
por alinhadores tubulares e aprumadores de aço.
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Figura 33: Pino integrado

Fonte: Revista Tecnhe, ed.160, julho 2010.



Forma tipo parede-laje - Massa das fôrmas

Os painéis têm massa de aproximadamente 20 kg/m² (SILVA, 2010).


Forma tipo parede-laje - Durabilidade - reutilização

Conforme informações da empresa de fôrmas Mills, é prevista a utilização acima de mil
ciclos, mas este número não é alcançado, segundo a experiência dos entrevistados
nesta pesquisa; na prática, o número de reutilizações depende dos cuidados no
manuseio, na montagem e desmontagem durante a obra e dos cuidados com a limpeza
e manutenção das fôrmas.


Forma tipo parede-laje Estanqueidade / Qualidade do molde

O sistema deverá estar montado, perfeitamente travado e alinhado para evitar a
fuga da pasta de cimento entre os painéis evitando as falhas de concretagem e


Forma tipo parede-laje - Modulação / Projeto

O sistema de fôrmas de alumínio Easy Set do fabricante Mills é formado por
painéis tipo standard, de 10, 15, 20, 30, 45 e 60 cm de largura, e com altura de até
2,10m.
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Forma tipo parede-laje - Posicionamento das instalações

O sistema dispõe de painéis especiais de fechamento e cantoneiras, que se
unem aos painéis de parede por meio de pinos e cunhas, definindo vãos de janelas
e de portas, ilustrado na figura 34, abaixo.

Figura 34: Vãos de portas e janelas

Fonte: Portal aecweb, 2016.



Forma tipo parede-laje - sequência de montagem e desmontagem

A montagem das fôrmas pode ser iniciada pela parte interna dos cômodos, a
partir de um canto, conforme ilustra a figura 35. A peça de canto interno é
posicionada e ligam-se a ela dois painéis, formando um "L". Utilizam-se pinos e
cunhas para fixar os painéis entre si. Uma vez montado o canto, pode-se proceder à
montagem do restante dos painéis das paredes. Entre os painéis devem ser
instaladas as gravatas, bem como seu elemento de fixação, como pinos e cunhas.
As gravatas são protegidas com o uso de "camisas" plásticas, que permitem a
recuperação das peças após a desforma. A montagem da parte externa é feita da
mesma maneira que a parte interna. O sistema dispõe de painéis especiais de
fechamento e cantoneiras, que se unem aos painéis de parede por meio de pinos e
cunhas, definindo vãos de janelas e de portas. Após a montagem das fôrmas das
paredes, são instalados os alinhadores e aprumadores. Para a montagem das
fôrmas da laje, conforme figura 36, posicionam-se os painéis de quina, elementos
que ligam as fôrmas de laje e parede. Em situações com vãos pequenos, que não
possuem escoras, o processo é feito posicionando-se os painéis em sequência. Em
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cômodos grandes, recomenda-se a instalação de painéis de apoio, que possuem
escoras em seus vãos e servem de apoio para os demais painéis de laje. A
montagem das lajes é feita apoiando os painéis nas escoras pelo processo
convencional. Os guarda-corpos de proteção perimetral são instalados após a
montagem das lajes.

Figura 35: Montagem das fôrmas

Fonte: Revista Tecnhe, ed.160, julho 2010.

Figura 36: Montagem das lajes

Fonte: Revista Tecnhe, ed.160, julho 2010.
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Forma tipo parede-laje - Desenforma

A desenforma é feita desde que o concreto tenha a resistência à compressão
mínima prevista pelo projeto estrutural. As fôrmas são desmontadas a partir do
centro, no lado interno das paredes, retirando-se as demais peças em direção aos
cantos. Em seguida as fôrmas são lavadas para utilização em outro ciclo de
concretagem. Para as lajes são retirados os painéis das lajes e mantidas as escoras
permanentes nas faixas já previstas pelo projeto de fôrmas até que a laje seja
curada e atinja a resistência prevista no projeto estrutural.


Forma tipo parede-laje - Manutenção / reparos

A empresa recomenda a lavagem das formas após cada concretagem, com
jatos de água, para evitar que o concreto fique impregnado nas fôrmas, dificultando
a sua remoção posterior, bem como o uso de espátulas, embora o tipo a ser
utilizado não seja especificado pela empresa. Recomenda também evitar quedas e
impactos na superfície de contato.


Forma tipo parede-laje - Segurança

O sistema possui um componente específico para a montagem de andaimes
suspensos presos à própria fôrma. Para montagens em edifícios de múltiplos
pavimentos deve ser usado o console que cria uma plataforma de trabalho que
permite a montagem segura da fôrma das paredes externas e um guarda-corpo de
proteção. O uso de EPIs faz-se necessário quando da execução de serviços de
montagem de fôrmas, concretagem e desenforma, bem como de serviços
complementares. Nos trabalhos em alturas superiores a 2,00m é necessário o uso
do cinturão de segurança tipo paraquedista.
•

Forma tipo parede-laje - Transportes

Devido ao peso, os painéis são manoportáteis, não há necessidade de
equipamentos para movimentação. O próprio operário carrega os módulos até a
área de montagem das paredes através de alças que fazem parte do próprio painel.
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3.3.2 Fôrma tipo parede-laje – Tipo de material – Aço/polipropileno

O sistema é composto por painéis de aço estruturados e reforçados com
perfis especiais, revestido por chapas sintéticas de polipropileno de 10mm de
espessura, conforme figura 37.

Figura 37: Fôrma com estrutura de aço e chapas de polipropileno

Fonte: Sistema BKS, 2016.



Fôrma tipo parede-laje – Descrição do sistema

O sistema BKS é composto por painéis em chapas de polipropileno,
estruturadas e reforçadas com perfis de aço, unidos entre si com solda. São fixadas
por meio de grampos especiais e barras de ancoragens, passantes que definem o
distanciamento entre as faces das fôrmas, configurando assim a espessura das
paredes. Na figura 38 são ilustrados os componentes do sistema BKS para as
fôrmas das paredes.
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Figura 38: Componentes do sistema de fôrma

Fonte: Sistema BKS, 2016.

Para as fôrmas das lajes, os painéis são apoiados sobre vigas metálicas que
compõem o sistema, que por sua vez, são apoiadas em escoras metálicas,
conforme ilustra a figura 39.

Figura 39: Sistema de fôrmas das lajes

Fonte: Sistema BKS, 2016.

Os painéis são alinhados com perfis metálicos travados através de tirantes
passantes, conforme figura 40 abaixo.
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Figura 40: Alinhadores das fôrmas

Fonte: Sistema BKS, 2016.



Forma tipo parede-laje – Massa das Fôrmas

Conforme informação da empresa BKS os painéis têm massa de 27 Kg/m².


Forma tipo parede-laje – Durabilidade - reutilizações

Conforme informação da empresa BKS os painéis foram dimensionados para
alcançar 1.000 utilizações e a chapa de polipropileno deve durar 20 anos. Na
prática, o máximo de uso alcançado foi de 800 reutilizações, segundo relato de um
profissional entrevistado.


Forma tipo parede-laje – Estanqueidade / qualidade do molde

A estanqueidade da fôrma é importante para garantir a qualidade da parede
acabada, pois a fôrma deve estar perfeitamente travada, alinhada para que na
concretagem não ocorram vazamentos e com isso prejudique a qualidade da fôrma
para o próximo uso. O sistema das fôrmas metálicas dispõe de elementos para
travamentos e alinhamentos do sistema de fôrmas. É recomendado o uso do
desmoldante após a limpeza das fôrmas e antes de aplica-las na próxima etapa.


Forma tipo parede-laje – modulação / projeto

Os painéis para as paredes possuem largura máxima de 0,60m, altura
máxima de 3,0m e espessura da fôrma de 7,7cm e espessura da chapa de 1,0 cm,
conforme figura 41.
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Figura 41: Painéis das paredes

Fonte: Sistema BKS, 2016.

Para uma laje de 2,45m x 3,30m são modulados 9 painéis, conforme a figura
42 abaixo:
Figura 42: Painéis das lajes

Fonte: Sistema BKS, 2016.



Forma tipo parede-laje - posicionamento dos caixilhos

Para o molde das janelas e portas são introduzidos negativos metálicos,
conforme figura 43, que funcionam como um dispositivo ante infiltração de água de
chuva, como contramarcos, conforme figura 44.
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Figura 43: Negativos para vãos de esquadrias

Fonte: Sistema BKS, 2016.

Figura 44: Contramarco de concreto para evitar a
entrada de aguas de chuvas

Fonte: Sistema BKS, 2016.



Forma tipo parede-laje - Sequência de montagem e desmontagem

A montagem das fôrmas das paredes tem a seguinte sequência:
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•

Aplicar o desmoldante em todos os painéis que serão utilizados;

•

Iniciar a montagem das fôrmas pelos cantos internos das paredes perimetrais.
Nunca iniciar pelo lado externo da forma, conforme figura 45;
Figura 45: Montagem iniciando pelos painéis internos

Fonte: Sistema BKS, 2016.

•

Posicionar os demais painéis partindo dos cantos e colocar os grampos
(sargentos) fechando assim o pano das paredes;

•

Após o posicionamento de todos os painéis internos da parede, iniciar
a colocação das barras de ancoragem com as “borboletas”;

•

Colocar os espaçadores cônicos junto às barras de ancoragem;

•

Fazer o posicionamento dos painéis dos cantos externos e repetir a
sequência de fechamento internamente;

•

Fazer o fechamento dos painéis externos, seguindo a rotina já descrita;

•

Fazer a colocação e fixação dos negativos que estabelecem os vãos
de portas e janelas, conforme foto 46;

•

Posicionar e fixar as longarinas (alinhador) para alinhamento das
paredes, conforme figura 47;

•

Fazer a conferência do prumo das paredes, garantindo que os desvios
sejam acertados (conferência anterior e posterior à montagem da laje);

•

Fixar os montantes de guarda-corpo e instalar a proteção com tela e
sarrafos, corda de nylon ou cabo de aço;
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Figura 46: Negativo de janela

Fonte: Sistema BKS, 2016.

Figura 47: Travamento dos painéis

Fonte: Sistema BKS, 2016.
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A montagem das formas das lajes segue a sequência:


Aplicar o desmoldante em todos os painéis que serão utilizados;



Fixar os painéis complementares de altura das paredes, para que as
lajes possam ser apoiadas;



Iniciar a montagem dos painéis das lajes das paredes internas no
sentido das paredes perimetrais, prestando atenção nos locais de
colocação dos painéis de reescoramento;



Posicionar o escoramento e o reescoramento;



Colocar as travas e pinos entre os painéis das lajes, garantindo a
estanqueidade dos painéis pelo travamento, conforme ilustrado na
figura 48;



Conferir posicionamento do cimbramento;



Fazer o nivelamento das lajes com a utilização do nível a laser.

Figura 48: Escoramento

Fonte: Sistema BKS, 2016.
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Forma tipo parede-laje - Desenforma

Iniciar a desenforma com a retirada dos alinhadores, travamentos das portas
e do escoramento, tendo o cuidado de manter as escoras permanentes. Em seguida
removem-se os elementos de fixação (cunhas e pinos) entre os painéis das paredes
com as ferramentas adequadas (“saca placa” e martelo) e inicia-se a desenforma
das mesmas, tendo o cuidado com o manuseio e transporte dos painéis para evitar
danos na mesma, principalmente nos painéis externos, onde se recomenda o
trabalho em duplas.
Os painéis desenformados são transportados para o local da nova frente de
trabalho.
Após a desenforma das paredes, removem-se as “gravatas” das paredes com
ferramenta adequada (“saca gravata”) e inicia-se a desenforma dos painéis de laje,
tendo o cuidado de manter os painéis com escoras permanentes, conforme figura
49.
Posteriormente remove-se o painel de canto, que faz a junção entre parede e
laje.
Após a conclusão da desforma deve-se aplicar uma demão do agente de cura
com pulverizador ou rolo de lã de carneiro.
Figura 49: Desenforma de laje mantendo as escoras permanentes
(reescoramento)

Fonte: Sistema BKS, 2016.
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Forma tipo parede-laje - Manutenção – reparos

Após a conclusão da desforma deve-se aplicar uma demão do agente de cura
com pulverizador ou rolo de lã de carneiro nos painéis.
Os reparos, caso necessários, podem ser feitos na própria obra conforme
informa a empresa que utiliza a fôrma BKS, conforme figura 50.

Figura 50: Manutenção dos painéis

Fonte: Sistema BKS, 2016.



Forma tipo parede-laje - Segurança

O sistema de fôrma possui as plataformas, conforme figura 51, que são
fixadas no concreto e garantem a proteção dos trabalhadores e também alinham os
painéis da próxima etapa, conforme figura 52. Na figura 53, uma visão externa das
plataformas de apoio das fôrmas.
Figura 51: Plataforma metálica

Fonte: Sistema BKS, 2016.
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Figura 52: Detalhe da plataforma que alinha os painéis da
próxima etapa

Fonte: Sistema BKS, 2016.

Figura 53: Plataforma Metálica

Fonte: Sistema BKS, 2016.
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Forma tipo parede-laje - Transporte

O sistema é transportado manualmente. Os painéis são carregados pelos
operários até o local de montagem, conforme figura 54.

Figura 54: Painéis manoportáteis

Fonte: Sistema BKS, 2016.
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4 CRITÉRIOS PARA A ESCOLHA DO TIPO DE FÔRMA

4.1 Revisão Bibliográfica – critérios já existentes
Como a decisão pelo tipo de sistema de fôrmas envolve algumas variáveis,
tanto técnicas quanto econômicas e as opções de materiais e sistemas de fôrmas no
mercado brasileiro contam com uma variedade de modelos que se diferenciam umas
das outras através de material, peso, acessórios, produtividade, e outros, a decisão
a ser tomada para escolher o sistema de fôrma deve levar em consideração cada
item envolvido e para identificar quais são os critérios empregados pelas
construtoras, a autora desenvolveu um questionário próprio, baseado na planilha
“Modelo de decisão”, desenvolvida pela Comunidade da Construção por meio da
ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland, que apresentava as principais
variáveis envolvidas na escolha do sistema de fôrmas para um empreendimento
com paredes de concreto moldadas in loco; Estruturado em uma planilha Excel®, o
Modelo de Decisão trouxe informações técnicas e econômicas, de modo que o
especificador classifique cada sistema, conforme tabela 5.

92

Tabela 5: Planilha Modelo de decisão – Análise Técnica

Fonte: Coletânea de Ativos – Comunidade da Construção, p.118

Para a avaliação técnica, por exemplo, são requisitados de cada sistema
dados sobre a produtividade média (hh/m²), peso por m², número de peças "soltas",
durabilidade da chapa, número de reutilizações, durabilidade da estrutura da fôrma,
modulação, solução para oitões e embutidos. Para a avaliação econômica, a
planilha pede informações sobre Atendimento, Comercialização e Custo. A planilha
usa o conceito de peso/nota para cada item. O peso refere-se à importância de
determinada característica para o processo construtivo. A nota é a pontuação do
item para o empreendimento analisado, considerando suas especificidades. Com as
devidas ponderações, o conjunto de informações resultará na indicação dos

93

melhores fornecedores para cada obra, ressaltando-se que a planilha oferece
condições para avaliar sistemas de fôrmas constituídos de: metal e compensado;
alumínio, plástico e aço.
A autora também contou com a reportagem da Revista Techne, da edição
143, de 2009, que trazia uma matriz de decisão para auxiliar na escolha da fôrma
mais adequada às necessidades da obra que apresentava os aspectos mais
importantes a considerar na decisão, que foram:
Produtividade, peso por m2, número de peças soltas, durabilidade da chapa,
durabilidade da estrutura, modulação, solução para oitões, embutidos, atendimento,
comercialização, custo, mostrada na figura 55.
Figura 55: Análise Técnica

Fonte: Revista Tecnhe, ed.143, fev. 2009

A autora desenvolveu o próprio questionário com categorias para análise dos
critérios, com base nestas referências, e acrescentou os seguintes itens:
estanqueidade, qualidade do molde e plataformas de trabalho.
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No questionário, utilizado nas entrevistas, a autora colocou os dados de
identificação tais como: construtora, data, responsável pela entrevista e tipologia da
obra. Foram consideradas sete categorias de critérios para a escolha das fôrmas,
que estão detalhadas a seguir, no item 4.2

4.2 Questionário para as entrevistas
1.Características das fôrmas:
a. Fornecedor/marca
b. Tipo de material
c. Peso das fôrmas
d. Durabilidade/reutilização
e. Estanqueidade
f. Qualidade do molde

2. Projeto/interface com outros subsistemas:
a. Modulação/padronização/paginação
b. Solução para oitão
c. Facilidade para posicionamento de portas/gabaritos, caixilhos
d. Facilidade

para

fixação

e

embutimento

das

instalações

elétricas/hidráulicas

3. Produtividade
a. Facilidade de montagem
b. Facilidade de desmontagem
c. Facilidade de prumo/alinhamento
d. Produtividade geral

4. Treinamento
a. Fornece treinamento da mão-de-obra (qualificação da mão-deobra)
5. Comercial/contrato
a. Preço aquisição (locação/leasing)
b. Prazo de entrega
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c. Assistência técnica
d. Custo de manutenção/reparos
6. Segurança
a. O sistema atende a NR-18
b. Plataformas de trabalho
c. O sistema fornece todos os componentes necessários a
segurança da operação
7. Transportes
a. O sistema necessita de equipamento para movimentação

4.3 Apresentação da pesquisa

Para identificar quais são os critérios empregados pelas construtoras, na
escolha da fôrma no sistema construtivo paredes de concreto, foi realizada uma
pesquisa de campo com a aplicação de questionários. Participaram do estudo sete
construtoras, dois consultores e um montador de fôrma do sistema parede de
concreto, do Estado de São Paulo, que foram denominados no presente estudo
como C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 e C10.
O roteiro que gerou o questionário foi elaborado como uma ficha padronizada,
onde foi solicitado aos respondentes que dessem uma nota de 1 (um) a 5 (cinco),
sendo um o menos importante e cinco o mais importante, para os critérios
empregados na escolha da fôrma no sistema construtivo paredes de concreto (vide
anexo A).
Os resultados foram analisados por meio de porcentagem de notas máximas e da
média das notas atribuídas pelos entrevistados. Os comentários dos entrevistados e
suas notas podem ser vistos no Anexo B.
4.4 Resultados – Análise dos resultados - reflexões
No quadro 02 são apresentados os resultados gerais das respostas dos
entrevistados; na penúltima coluna, o resultado está expresso em porcentagem da
quantidade de entrevistados que deram nota 5 (máxima) para o critério analisado na
linha; na última coluna, são apresentadas as médias das notas dos entrevistados.
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Quadro 02: Resultados da pesquisa
CONSTRUTORA / NOME DA EMPRESA
DATA
RESPONSAVEL PELA ENTREVISTA
TIPOLOGIA DA OBRA
C1

C2

CARACTERISTICA DAS FORMAS
FORNECEDOR / MARCA
5
3
TIPO DE MATERIAL
5
3
MASSA DAS FORMAS
5
5
DURABILIDADE/REUTILIZAÇÃO
5
5
ESTANQUEIDADE
5
4
QUALIDADE DO MOLDE
5
4
PROJETO / INTERFACE COM OUTROS SUBSISTEMAS
MODULAÇÃO / PADRONIZAÇÃO/PAGINAÇÃO
4
5
SOLUÇÃO PARA OITÃO
5
3
FACILIDADE P/POSICIONAMENTO DE PORTAS/GABARITOS,CAIXILHOS,
5
4
FACILIDADE P/FIXAÇÃO E EMBUTIMENTO DAS INST ELETRICAS/HIDRAULICAS
5
3
PRODUTIVIDADE
FACILIDADE DE MONTAGEM
5
5
FACILIDADE DE DESMONTAGEM
5
5
FACILIDADE DE PRUMO/ALINHAMENTO
5
5
PRODUTIVIDADE GERAL
5
5
TREINAMENTO
FORNECE TREINAMENTO DA MÃO-DE-OBRA (QUALIFICAÇÃO DA M.O)
5
5
COMERCIAL / CONTRATO
PREÇO AQUISIÇAO (LOCAÇÃO/LEASING)
5
5
PRAZO DE ENTREGA
5
3
ASSISTENCIA TECNICA
5
4
CUSTO DE MANUTENÇÃO / REPAROS
5
5
SEGURANÇA
O SISTEMA ATENDE A NR-18
5
5
PLATAFORMAS DE TRABALHO
5
5
O SISTEMA FORNECE TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS A SEGURANÇA DA OPERAÇÃO
5
5
TRANSPORTES
O SISTEMA NECESSITA DE EQUIPAMENTO PARA MOVIMENTAÇÃO
5
5

C3

C4

NOTAS
C5 C6

C7

C8

C9

C10

PERCENTUAL
DAS NOTAS

MEDIAS

5
5
4
4
4
4

3
4
5
5
4
4

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
4
4
4
4

80%
80%
80%
80%
60%
60%

4,6
4,7
4,8
4,8
4,6
4,6

5
3
4
4

4
3
5
4

5
5
5
3

4
1
5
5

5
4
4
4

5
5
4
4

4
4
4
4

5
3
4
4

60%
30%
40%
20%

4,6
3,6
4,4
4,0

5
5
5
5

5
5
4
5

3
5
5
3

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

90%
100%
90%
90%

4,8
5,0
4,9
4,8

4

4

3

5

5

5

5

4

60%

4,5

4
4
5
3

5
3
4
5

3
5
5
3

5
5
5
5

5
5
5
5

4
5
5
5

5
5
5
5

4
5
4
3

60%
70%
70%
70%

4,5
4,5
4,7
4,4

5
5
5

5
4
5

4
4
2

5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5

90%
80%
90%

4,9
4,8
4,7

3

4

5

5

5

5

5

5

80%

4,7

Fonte: elaborado pela autora, 2016.

A primeira categoria para atribuição das notas de um a cinco pelos
entrevistados foi denominada ‘características das fôrmas’, para análise dos
seguintes critérios: fornecedor/marca; tipo de material; peso das fôrmas;
durabilidade/reutilização; estanqueidade; qualidade do molde.
Os resultados demonstram que 80% dos respondentes consideram o
fornecedor/marca da fôrma como muito importante e atribuíram nota 5 para esse
critério. Analisando a média das notas para esse item, o resultado foi 4,6.
A escolha do fornecedor é importante, pois durante o andamento da obra a
construtora pode precisar de pronto-atendimento caso ocorra algum problema.
Portanto, escolher uma empresa responsável e que possui um histórico no
atendimento ao cliente, sobretudo, no pós-venda é essencial.
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Quanto ao critério tipo de material, 80% dos entrevistados atribuíram nota 5,
considerando este item muito importante, 20% atribuíram notas 3 e 4. A média
resultante foi de 4,6. O sistema de fôrmas deve atender aos requisitos do projeto
estrutural. O material deve ser adequado aos requisitos de resistência e garantir a
qualidade do acabamento final da parede de concreto.
Em relação à massa das fôrmas, 80% dos respondentes atribuíram nota 5
para este critério. A média resultante foi de 4,8. Para o modelo de edificações no
presente estudo, de até 5 pavimentos, ficou comprovado que a massa dos painéis é
fator fundamental para a viabilidade desse modelo de obra, pois o manejo dos
painéis é responsável diretamente pela produtividade do sistema de fôrmas.
De modo semelhante ao critério de massa das fôrmas, 80% dos entrevistados
também atribuíram nota 5 para o critério durabilidade e reutilização das fôrmas. A
média desse item foi de 4,8.
A reutilização das fôrmas diminui o impacto ambiental, promovendo menores
custos de reposição de materiais e economicamente torna-se atraente. Analisando a
durabilidade dos sistemas de fôrmas, os materiais aço e alumínio alcançam o maior
número de reutilizações, quando comparados ao material plástico e à madeira.
Percebeu-se nas entrevistas, dentro do contexto de prédios de até 5 pavimentos,
quando não são utilizados equipamentos (gruas), que a fôrma modular de alumínio
pode ser a mais adequada, em razão da massa dos módulos. Como o sistema de
fôrmas é comprado pela construtora, o investimento inicial é amortizado com um
grande número de utilizações (acima de 500 usos pelo histórico do entrevistado que
utilizou o material aço). A viabilidade deste modelo se baseia num grande número de
unidades produzidas, e utilizar um material com baixa durabilidade aumenta os
custos da obra. No caso de construtoras que já possuem gruas e as utilizam de
forma rotineira, as fôrmas integrais de aço podem ser viáveis, pois a grua também
seria empregada para outros serviços, como transporte de materiais, concretagem,
etc.
No critério estanqueidade, 60% dos respondentes atribuíram a este item nota
5 e 40% nota 4. A média das notas encontrada foi de 4,6. A estanqueidade é
importante para que a obra atenda aos requisitos de qualidade de acordo com a
ABNT NBR 16055:2012. Quanto mais alinhado e travado o sistema de fôrmas está,
dificilmente ocorrerá vazamentos que podem gerar a fuga da pasta de cimento, e
consequentemente alterar a resistência do concreto. O cuidado com a fôrma a cada
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concretagem, conserva a maior vida útil das peças e diminui o trabalho com a
limpeza dos painéis para próxima etapa.
O último critério analisado nesta primeira categoria foi a qualidade do molde,
60% dos respondentes atribuíram nota 5 para este critério e a média resultante foi
de 4,6. O material alumínio foi muito elogiado pelos entrevistados, em relação a esse
critério, sem divergências de opiniões, os que utilizam este material, estão satisfeitos
com a qualidade do molde e o acabamento final do concreto. E também todos foram
unânimes em afirmar que a qualidade do molde depende dos cuidados com a fôrma
a cada concretagem, como a aplicação do desmoldante correto até a limpeza.
A

segunda

subsistemas’

categoria
que

pesquisada

foi

considerou

modulação/padronização/paginação;

solução

‘Projeto/interface

os
para

com

seguintes
oitão;

outros
critérios:

facilidade

para

posicionamento de portas/gabaritos, caixilhos; facilidade para fixação e embutimento
das instalações elétricas/hidráulicas.
O critério modulação/padronização/paginação foi considerado importante,
sendo atribuída nota 5 para este critério por 60% dos respondentes e a média foi de
4,6. Como os projetos são repetitivos, e cada fabricante têm uma medida de painel
diferente, é importante adequar o projeto estrutural as medidas das fôrmas
disponíveis no mercado, para desenvolver um projeto de fôrmas com poucos
modelos de painéis facilitando a montagem e prevendo a melhor paginação.
O próximo critério desta segunda categoria (projeto/interface com outros
subsistemas) foi a solução para oitão, que foi considerado um critério de importância
não tão percebida recebendo nota 3 de 60% dos entrevistados e média de 3,6. Essa
solução é destacada para os projetos de casas e sobrados e não é considerada para
prédios. Os resultados mostram que a maior parte dos entrevistados não têm o
modelo de casas e sobrados como padrão, pois não tratam deste item. Outro critério
abordado foi a facilidade para posicionamento de portas/gabaritos e caixilhos, 40%
dos respondentes atribuíram nota 5 para este critério e a média resultante foi 4,4. A
facilidade para a colocação e posicionamento das portas/gabaritos e caixilhos nas
paredes de concreto aumenta a produtividade da obra.
Também foi avaliado o critério – facilidade para fixação e embutimento das
instalações elétricas/hidráulicas, sendo que 60% dos entrevistados atribuíram a este
critério nota 4, e a média encontrada foi de 4,0. São projetadas nos sistemas, as
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caixas de hidráulica, elétrica, shafts fixadas na armadura. Para os vãos de portas e
janelas, os sistemas de fôrmas preveem painéis especiais e chapas de fechamento.
Na sequência, a categoria de critérios pesquisada foi ‘produtividade’, com os
seguintes critérios: facilidade de montagem; facilidade desmontagem; facilidade de
prumo/alinhamento; produtividade geral.
No critério facilidade de montagem, 90% dos respondentes atribuíram nota 5
e a média resultante foi de 4,8.
Outro critério de produtividade é a facilidade de desmontagem, que foi
considerado como o critério mais importante, em que todos os respondentes
atribuíram nota 5 e o maior valor de média, que foi 5. Na pesquisa entre os
entrevistados, ficou claro a importância deste item, destacou-se como mais
importante, pois para alcançar a produtividade do sistema parede de concreto, a
velocidade do sistema de fôrma é imprescindível para o sucesso de todas as outras
etapas. Todos os construtores buscam este índice com a utilização do sistema mais
adequado, mais viável economicamente para sua obra. Para sistemas de fôrmas
que têm pouco número de peças, mais rápida é a sua montagem e desmontagem,
o que definirá a produtividade do ciclo mais curto de concretagem. Também foram
analisados o critério prumo/alinhamento, onde 90% dos entrevistados, atribuíram
nota 5 para este critério e média de valor 4,9. Esse item, influencia diretamente no
resultado do produto final, a parede de concreto, livre de imperfeições e falhas.
A categoria ‘treinamento’ questionou sobre a importância do fornecimento de
treinamento da mão-de-obra, ou seja, a qualificação da mão-de-obra para trabalhar
com um determinado sistema construtivo paredes de concreto, sendo que 60% dos
respondentes atribuíram nota 5, porém a média foi de 4,5. Todos os entrevistados
afirmaram que depois de um certo tempo de manuseio do sistema, a equipe tem
capacidade de utilizar as fôrmas sem dúvidas ou dificuldades, pois os projetos são
repetitivos.
A próxima categoria pesquisada foi denominada ‘comercial/contrato’ e
abrangeu os seguintes critérios: preço aquisição (locação/leasing); prazo de entrega;
assistência técnica; e custos de manutenção/reparos.
Quanto ao critério preço de aquisição, 60% dos respondentes atribuíram nota
5 para este critério e a média foi de 4,5. As construtoras entrevistadas compraram o
sistema de fôrmas, o investimento foi amortizado no número de unidades produzidas

100

com estas fôrmas. Para se tornar viável, por exemplo, a fôrma de aço, foi calculada
para ser amortizada em no mínimo 500 usos.
O prazo de entrega foi um critério que recebeu nota 5 de 70% dos
entrevistados e média de 4,5. Como este modelo de empreendimento envolve a
construção em larga escala, o momento de o sistema de fôrmas entrar na obra deve
ser estudado previamente, baseado no cronograma das etapas da obra, e não
devem ocorrer atrasos para não prejudicar a velocidade do sistema como um todo.
A assistência técnica foi um critério que recebeu nota 5 de 70% dos
entrevistados e média de 4,7. A empresa que fornece o sistema de fôrma, deve
estar sempre acompanhando a obra, principalmente nos momentos iniciais, ou a
qualquer momento de dificuldades ou dúvidas com o sistema.
Outro critério analisado na categoria comercial/contrato foi o custo de
manutenção/reparos. Este critério recebeu nota 5 de 70% dos entrevistados e média
de 4,4. Este custo quase ninguém presta atenção, pois acreditam nos números que
vendedores dos sistemas de fôrmas vendem, mas as experiências de alguns
construtores mostraram que estes custos são altos se o sistema não tiver a
resistência esperada, ou a mão-de-obra não cuidar adequadamente do sistema de
fôrmas.
A próxima categoria analisada foi a ‘segurança’ que abrangeu os seguintes
critérios: o sistema atende a NR-18; plataformas de trabalho; o sistema fornece
todos os componentes necessários a segurança da operação.
O critério sobre o fato de o sistema atender a NR-18 recebeu nota 5 de 90%
dos entrevistados e média de 4,9. Não há como trabalhar sem os itens de segurança
na obra.
Quanto ao critério plataformas de trabalho, 80% respondentes atribuíram nota
5 e média de 4,8. As plataformas auxiliam na montagem da fôrma para a próxima
etapa superior e servem de passarela externa dos trabalhadores.
Quanto ao sistema fornecer todos os componentes necessários a segurança
da operação, 90% dos entrevistados atribuíram nota 5 para este critério e média de
4,7. Trabalhar com segurança é prioridade em todas as obras. A fiscalização não
permite o uso de trabalho em alturas sem os equipamentos de segurança
adequados.
A última categoria analisada foi denominada transporte e teve um único
critério: o sistema necessita de equipamento para movimentação, sendo que ele

101

recebeu nota 5 de 80% dos entrevistados e média de 4,7. Com base nas entrevistas,
o presente trabalho de dissertação que delimitou o universo em empreendimentos
de até 5 pavimentos, houve a indicação dos sistemas de fôrmas modulares leves,
para viabilizar economicamente este tipo de empreendimento, onde não são
utilizados equipamentos para a movimentação do sistema de fôrmas.
De acordo com a característica do empreendimento é definido o sistema de
fôrmas a ser utilizado. E, nesse momento, é fundamental a análise e o estudo de
vários critérios que afetam o sistema construtivo parede de concreto.
As características dos materiais das fôrmas, a produtividade, quantidade de
peças do sistema, facilidade de montagem e desmontagem, logística no canteiro de
obras, afetam diretamente a produtividade e repercutem sobre o custo-benefício do
sistema.
Existem opções no mercado brasileiro de fôrmas de alumínio, fôrmas
metálicas com chapas de compensado e chapas de polipropileno.
As fôrmas de alumínio são leves e se destacam para utilização nas
edificaçãoes de até 5 pavimentos, pela experiência dos entrevistados resultam um
bom acabamento superficial do concreto, têm alto índice de reaproveitamento
(reutilização), mas a questão do valor para a aquisição ainda é um ponto que as
construtoras estudam de acordo com o investimento da obra.
As fôrmas plásticas necessitam de uma estrutura de travamento metálica para
alinhamento e esquadro, tornando-se robustas, e possuem um número de
reaproveitamento limitado devido ao plástico em contato com o concreto e
atualmente não estão facilmente disponíveis no mercado brasileiro.
As fôrmas metálicas com chapas de compensado são mais pesadas e
necessitam de transporte mecanizado (gruas) para movimentação, requer estudo de
logística para um bom aproveitamento e, devido a utilização do compensado em
contato com o concreto, não oferecem muitas reutilizações compatíveis com
empreendimentos de muitas unidades, necessitam a troca de chapa num período
curto de obra.
Os resultados positivos acontecem quando o sistema de fôrmas é
compatibilizado previamente, estudado e contemplado com todos os detalhes de
painéis, peças de travamentos, acessórios, escoramentos, sequência de montagem
e desmontagem e, depois, a manutenção das peças para a continuidade do ciclo do
processo construtivo.
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No processo executivo é fundamental o treinamento da mão-de-obra, pois o
manuseio correto da fôrma e seus acessórios beneficiará o resultado final
aumentando a produtividade da obra.

5 CONCLUSÕES

O objetivo do presente estudo foi abordar as orientações para a escolha do
sistema de fôrma a ser adotado pela empresa construtora, considerando as
características das fôrmas disponíveis no mercado. Para tanto, foi realizada uma
revisão de literatura sobre o tema e, também, uma pesquisa de campo junto a sete
empresas construtoras, duas empresas de projeto e consultoria e um montador de
fôrmas no Estado de São Paulo.
A pesquisa realizada sobre os critérios que as construtoras levam em
consideração na hora de escolher a fôrma mostrou que dos critérios avaliados o
mais importante deles foi a desmontagem das fôrmas, seguido dos critérios de
montagem, segurança e demais itens. Portanto, para que o sistema construtivo
parede de concreto funcione com sucesso, deve-se levar em conta a produtividade
do sistema de fôrmas e no caso do presente estudo, para edificações de até 5
pavimentos, nas entrevistas realizadas, destacou-se o material alumínio, pois
atendeu as expectativas em relação a produtividade, leveza e qualidade do molde,
mas este, ainda encontra ainda um fator que as construtoras reconhecem como
decisivo: o preço. Estas formas são moduladas e com massa tal que permite o
manuseio sem equipamentos de grande porte. Caso a construtora disponha de
gruas para uso em todas suas obras, a opção por formas integrais de aço é viável.
Como as variáveis, os detalhes, a escolha de um modelo mais adequado do
sistema de fôrma torna-se uma etapa da obra muito importante, pois envolve muitos
itens, esse planejamento prévio deve impactar no sucesso ou não da obra de parede
de concreto, de acordo com cada variável (itens da pesquisa) a escolha da “melhor
fôrma” deve atender ao objetivo do sistema parede de concreto.
As variáveis foram apresentadas em modo de questionário para os
entrevistados. Foram agrupados em áreas distintas, são elas:
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I.

Características das fôrmas: Fornecedor/marca; tipo de material; peso
das fôrmas; durabilidade/reutilização; estanqueidade; qualidade do
molde.

II.

Projeto/interface

com

outros

subsistemas:

modulação/padronização/paginação; solução para oitão; facilidade
para posicionamento de portas/gabaritos, caixilhos; facilidade para
fixação e embutimento das instalações elétricas/hidráulicas.
III.

Produtividade: facilidade de montagem; facilidade de desmontagem;
facilidade de prumo/alinhamento; produtividade geral.

IV.

Treinamento: fornece treinamento da mão-de-obra (qualificação da
mão-de-obra).

V.

Comercial/contrato:

preço

aquisição

(locação/leasing); prazo

de

entrega; assistência técnica; custo de manutenção/reparos.
VI.

Segurança: o sistema atende à NR-18; plataformas de trabalho; o
sistema fornece todos os componentes necessários a segurança da
operação.

VII.

Transportes: o sistema necessita de equipamento para movimentação.

O objetivo deste questionário foi abranger todos os itens, envolvidos no
sistema construtivo parede de concreto, que estão relacionados à fôrma, pois é
fundamental a análise de todos eles em conformidade com a obra a ser executada.
Buscou-se realizar o mapeamento de todos esses pontos que impactam no
desempenho da fôrma e, também, no sucesso técnico e econômico do sistema
construtivo parede de concreto de maneira a atender todos os requisitos durante a
execução da obra.
As características das fôrmas são importantes, pois seu projeto e leveza
podem facilitar e otimizar o processo produtivo. O processo de montagem e
desmontagem das fôrmas também agiliza a produtividade da obra. Para as
edificações de até 5 pavimentos, analisando os materiais dos sistemas de fôrmas
disponíveis no Brasil, o alumínio é o mais indicado, pois são carregados
manualmente, o que é previsto neste contexto de obra, sem equipamentos. Em
contrapartida, um dos entrevistados emprega formas de aço integrais em obras de
edificações de até 5 pavimentos, pois tem disponibilidade de gruas e já trabalha há
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muitos anos com este tipo de sistema construtivo, seja no sistema túnel ou no
sistema parede.
Quanto ao projeto/interface com outros subsistemas, as fôrmas existentes no
mercado atendem às necessidades das construtoras, contudo, a fixação e
embutimento das instalações elétricas/hidráulicas ainda é muito artesanal, sendo
interessante a elaboração de um sistema que seja embutido na própria fôrma para
agilizar a produção no canteiro de obra.
Todos os requisitos de segurança necessários do sistema construtivo parede
de concreto devem estar em conformidade com as normas brasileiras e nenhum
passo da segurança pode ser omitido.
O treinamento é importante, uma vez que a mão-de-obra qualificada
possibilita maior produtividade.
A questão comercial/contrato diz respeito aos custos e ao suporte técnico e
de manutenção do sistema construtivo, isso repercute diretamente nos custos e na
produtividade, portanto, é considerada como uma categoria de critérios essencial
para as construtoras.
Todos os requisitos de segurança e qualidade do sistema construtivo devem
ser seguidos rigorosamente e, consequentemente, podem onerar ou tornar menor a
produtividade da obra.
O transporte também é um item considerado pelas construtoras. Quando não
há um equipamento para a movimentação dos painéis dentro da obra a
produtividade pode ser otimizada com fôrmas modulares; nesta situação, é
apontada, no caso das edificações de até 5 pavimentos, a fôrma de alumínio
modulada.
As fôrmas são importantes para a qualidade e a produtividade dos sistemas
construtivos paredes de concreto e a compreensão dos critérios utilizados pelas
construtoras para a escolha dos tipos de fôrma disponíveis no mercado é importante
para evitar problemas de qualidade e produtividade da obra.
De acordo com a pesquisa, os resultados obtidos mostram, em ordem
decrescente de importância, considerando o percentual de notas 5, segundo os
entrevistados, os critérios mais relevantes na escolha da fôrma, no quadro 03.
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QUADRO 03: Resultados da pesquisa do percentual de notas em ordem decrescente dos
resultados
FACILIDADE DE DESMONTAGEM
FACILIDADE DE MONTAGEM
FACILIDADE DE PRUMO/ALINHAMENTO
PRODUTIVIDADE GERAL
O SISTEMA ATENDE A NR-18
O SISTEMA FORNECE OS COMPONENTES NECESSÁRIOS A SEGURANÇA DA OPERAÇÃO
PLATAFORMAS DE TRABALHO
O SISTEMA NECESSITA DE EQUIPAMENTO PARA MOVIMENTAÇÃO
FORNECEDOR / MARCA
TIPO DE MATERIAL
MASSA DAS FORMAS
DURABILIDADE/REUTILIZAÇÃO
PRAZO DE ENTREGA
ASSISTENCIA TECNICA
CUSTO DE MANUTENÇÃO / REPAROS
ESTANQUEIDADE
QUALIDADE DO MOLDE
FORNECE TREINAMENTO DA MÃO-DE-OBRA (QUALIFICAÇÃO DA M.O)
PREÇO AQUISIÇAO (LOCAÇÃO/LEASING)
MODULAÇÃO / PADRONIZAÇÃO/PAGINAÇÃO
FACILIDADE P/POSICIONAMENTO DE PORTAS/GABARITOS,CAIXILHOS,
SOLUÇÃO PARA OITÃO
FACILIDADE P/FIXAÇÃO E EMBUTIMENTO DAS INST ELETRICAS/HIDRAULICAS

100%
90%
90%
90%
90%
90%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
70%
70%
70%
60%
60%
60%
60%
60%
40%
30%
20%

Fonte: elaborado pela autora, 2016

Com o quadro acima os resultados apontam a desmontagem como o item
mais importante na escolha do sistema de fôrmas, seguida por um bloco de fatores
ligados a montagem, produtividade geral, NR-18, itens de segurança, e de operação,
que são fundamentais para viabilizar o prazo obra, analisando a produtividade da
fôrma (facilidade de desmontagem / montagem).
Na ordem seguinte, outro bloco de notas foram apontados os itens:
plataformas de trabalho, se o sistema requer equipamento para movimentação,
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fornecedor, tipo de material, peso das fôrmas, durabilidade das fôrmas, onde o
alumínio foi reconhecido pelos entrevistados como um material leve e que resulta
em um acabamento final da parede de qualidade excelente.
O próximo bloco, onde o resultado traz o grupo que se refere a prazo de
entrega, assistência técnica, custos de manutenção/reparos, que os entrevistados
também avaliam a qualidade do fornecedor, a preocupação com os gastos de
reparos e manutenção das fôrmas para evitar atrasos no cronograma da obra.
Na ordem decrescente, segue para o próximo bloco os itens: estanqueidade,
qualidade

do

molde,

treinamento

da

mão-de-obra,

preço

de

aquisição,

modulação/padronização/paginação, que são na maioria itens técnicos onde a
preocupação com a estanqueidade aparece ligada à qualidade do molde, sendo
uma dependente diretamente da outra.
No último bloco, aparecem os itens: facilidade para posicionar portas,
gabaritos, caixilhos, solução para oitão, facilidade para fixar instalações elétricas e
hidráulicas. No caso da solução para oitão, só é observada, na construções de
casas e sobrados, e como a maior parte dos entrevistados, constroem prédios, não
houve relevância para este item.
No quadro 04 são apresentadas as médias das notas para cada item em ordem
decrescente. No quadro 05 são apresentados os fatores considerados mais
importantes, considerando os percentuais de notas máximas e as médias das notas.
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QUADRO 04: Resultados da pesquisa das médias em ordem decrescente de resultados

Fonte: elaborado pela autora, 2016
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QUADRO 05: Resultados da pesquisa dos percentuais das notas e médias em ordem
decrescente

PERCENTUAL
NOTAS

MEDIAS

100%

5,00

FACILIDADE DE MONTAGEM

90%

4,80

FACILIDADE DE PRUMO/ALINHAMENTO

90%

4,90

PRODUTIVIDADE GERAL

90%

4,80

O SISTEMA ATENDE A NR-18

90%

4,90

O SISTEMA FORNECE OS COMPONENTES NECESSÁRIOS A SEGURANÇA DA OPERAÇÃO

90%

4,70

PLATAFORMAS DE TRABALHO

80%

4,80

MASSA DAS FORMAS

80%

4,80

DURABILIDADE/REUTILIZAÇÃO

80%

4,80

FATORES MAIS IMPORTANTES
FACILIDADE DE DESMONTAGEM

Fonte: elaborado pela autora, 2016
MAIORES PERCENTUAIS DAS NOTAS
MAIORES MÉDIAS

Legenda

Analisando em conjunto as notas médias e os resultados de maiores valores
de porcentagem de notas, os critérios que aparecem em comum são:


a desmontagem como o item mais importante na escolha do sistema
de fôrmas;



facilidade de montagem, com facilidade de aprumar e alinhar as
fôrmas, que definem a produtividade geral do sistema;



aqueles relacionados à segurança no trabalho e na operação do
sistema de fôrmas, inclusive plataformas de trabalho;



massa da fôrma, que define o processo de adoção ou não de
equipamentos; e



a durabilidade, expressa em termos de número de reutilizações, que
vai definir a viabilidade do emprego em razão da escala da obra e do
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preço de aquisição das fôrmas, critério este também relacionado à
produtividade geral.

A etapa da escolha da fôrma é tão importante e abrange muitos critérios,
conforme mostrou este trabalho, que reuniu uma série de itens para que o construtor
no momento em que definirá qual sistema de fôrmas deve escolher, possa contar
com variáveis que compõem o universo de critérios que são fundamentais para o
sucesso do sistema de parede de concreto.
E

como

sugestão,

podem

também

ser

consideradas

as

seguintes

recomendações adicionais:


A repetitividade da estrutura é característica primordial para que o
sistema fôrma seja compatível;



A integração entre os projetistas de estrutura, do sistema de fôrmas e
de instalações, bem como a integração com os gestores de produção e
equipes de planejamento, é fundamental para este tipo de processo
construtivo;



Tal integração é fundamental para compatibilizar o projeto de fôrmas
com os projetos estruturais e com outros subsistemas: verificar a
modulação, paginação, solução para oitão, interfaces e interferências;
adequar equipes de instalaçõese o prazo de fornecimento de
instalações;



De forma a viabilizar o prazo da obra, é fundamental a análise da
produtividade da fôrma (facilidade de desmontagem / montagem),
avaliando-se junto ao fornecedor do sistema de fôrma o número de
peças para montagem, o projeto de fôrmas, a logística dentro do
canteiro, o dimensionamento das equipes, a sequência de montagem,
o planejamento das etapas sucessivas à concretagem da paredes, o
tempo de reposição de peças e alternativas para situações
emergenciais;



A escolha do sistema de fôrma também deve considerar experiências
anteriores, sendo recomendada a realização de visitas a obras que
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utilizam ou já utilizaram o sistema e conversas com os responsáveis da
obra, de forma a verificar pontos positivos e negativos no uso do
sistema e analisar eventuais problemas patológicos decorrentes do uso
da fôrma e maneiras de correção;


Analisar o tipo de contrato, negociar os prazos de entrega, assistência
técnica, custos de manutenção e reparos, treinamentos da equipe da
obra para garantir uma perfeita interação durante a execução da obra e
alcançar a produtividade desejada.
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ANEXO A: QUESTIONARIO DA AUTORA

CONSTRUTORA / NOME DA EMPRESA
DATA
RESPONSAVEL PELA ENTREVISTA

NOTA

TIPOLOGIA DA OBRA
CARACTERISTICA DAS FORMAS
FORNECEDOR / MARCA
TIPO DE MATERIAL
PESO DAS FORMAS
DURABILIDADE/REUTILIZAÇÃO
ESTANQUEIDADE
QUALIDADE DO MOLDE
PROJETO / INTERFACE COM OUTROS SUBSISTEMAS
MODULAÇÃO / PADRONIZAÇÃO/PAGINAÇÃO
SOLUÇÃO PARA OITÃO
FACILIDADE P/POSICIONAMENTO DE PORTAS/GABARITOS,CAIXILHOS,
FACILIDADE P/FIXAÇÃO E EMBUTIMENTO DAS INST ELETRICAS/HIDRAULICAS
PRODUTIVIDADE
FACILIDADE DE MONTAGEM
FACILIDADE DE DESMONTAGEM
FACILIDADE DE PRUMO/ALINHAMENTO
PRODUTIVIDADE GERAL
TREINAMENTO
FORNECE TREINAMENTO DA MÃO-DE-OBRA (QUALIFICAÇÃO DA M.O)
COMERCIAL / CONTRATO
PREÇO AQUISIÇAO (LOCAÇÃO/LEASING)
PRAZO DE ENTREGA
ASSISTENCIA TECNICA
CUSTO DE MANUTENÇÃO / REPAROS
SEGURANÇA
O SISTEMA ATENDE A NR-18
PLATAFORMAS DE TRABALHO
O SISTEMA FORNECE TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS A SEGURANÇA DA OPERAÇÃO

TRANSPORTES
O SISTEMA NECESSITA DE EQUIPAMENTO PARA MOVIMENTAÇÃO

ANEXO B: QUESTIONARIOS – RESPOSTAS
A seguir são apresentados os questionários com as respostas e
considerações dos entrevistados.
O quadro 6 apresenta as respostas do entrevistado 1.
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Quadro 6: Respostas do entrevistado 1 sobre os critérios para escolha do tipo de
fôrma no sistema parede de concreto

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Comentários do entrevistado 1:
De acordo com o entrevistado 1, a primeira coisa a ser escolhida é o
fornecedor, por isso a nota 5,0 para este item porque ao comprar a fôrma é
preciso ter o suporte do fornecedor, ele não pode sumir do mercado, assim tem
que ser uma empresa sólida (solidez no mercado).
O tipo do material (aço, alumínio, plástico) irá depender do acabamento,
então o entrevistado 1 não escolhe a fôrma pelo material, mas pelo
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acabamento que pretende ter ao final da obra. O tipo de acabamento fornecido
pelo material utilizado na fôrma é que determina a sua escolha.
O peso da fôrma tem importância 5,0, uma vez que ela tem que ser
transportada, geralmente na mão, então tem que ser um peso adequado para
os trabalhadores caso a empresa não tenha equipamentos para manusear as
formas. As fôrmas têm que ser leves para que possam ser carregadas na mão
pelos trabalhadores.
A durabilidade é outro item importante (nota 5,0), pois fôrmas com baixa
durabilidade aumentam o custo da obra. As fôrmas são compradas para serem
utilizadas em muitas unidades, não se pode parar no meio da produção, por
exemplo, se a obra durar 10 meses e 1 mês for perdido coma reforma da
fôrma, isso se torna inviável. Antigamente, usava-se muita fôrma de madeira
que ia estragando e as fôrmas iam sendo trocadas, mas, atualmente, com as
fôrmas de aço e alumínio, que não precisam ser trocadas frequentemente,
ocorre um aumento na produtividade, a produção não pode ser parada, então,
a durabilidade é muito importante.
A estanqueidade pode ser considerada como um item de qualidade da
parede acabada, se a fôrma apresentar vazamentos ocorre a perda de nata
cimento, o que altera a resistência e a qualidade do concreto e, também, vai
sujar a fôrma, sendo necessários uma limpeza posterior. Todos esses fatores
implicam em retrabalho, portanto, é muito importante a fôrma não vazar, nota
5,0 para este item.
A flexibilidade merece nota 3,0, pois as obras da empresa são todas
iguais, então, este seria um item importante para empresas que realizam obras
diferentes.
Quanto à qualidade de superfície acabada, a empresa tem índices que
medem o quanto foi gasto depois de a parede estar pronta para receber o
revestimento. A qualidade da superfície da parede é nota 5,0 (é o item mais
importante, a nota deveria ser 6,0). O ideal é tirar a fôrma da parede e pintar a
parede, sem ter que arrumar: o prumo, a bicheira, caixinha que ficou torta, tela
que ficou encostada na parede da fôrma. Tudo isso é superado quando a
qualidade da superfície acabada é boa. A fôrma se paga pelo acabamento que
ela fornece. A fôrma da BKS que a empresa utiliza agora, gasta menos que
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uma fôrma de alumínio, 20% de material e 20% de mão de obra a menos que a
de alumínio.
Os dispositivos de desenforma, possibilitam que uma fôrma seja
reutilizada várias vezes, sem estragar a fôrma no momento da desforma, então
este item é nota 5,0.
Quanto à montagem assimétrica, a nota para este item é 3,0, pois a
empresa não usa isso, o planejado já é comprar 2 jogos de fôrmas.
No que se refere à interface, primeiramente deve ser visto como a fôrma
é e depois a interface deve ser projetada conforme a fôrma, é raro mudar uma
fôrma porque tem uma caixinha, é mais fácil mudar o disjuntor que não cabe na
parede de 10cm, então a parede tem 15 cm, como o quadro tem que ser
montado, ele não pode ficar numa emenda de 2 painéis, então coloca-se um
painel inteiro naquele local. Tem alguns lugares que são feitas a paginação e a
modulação, principalmente na parte elétrica, na parte hidráulica é embutida,
não precisa. A nota para este item é 4,0.
A solução de oitão importante, o ideal é que seja concretado com a
última concretagem, se for concretado depois então não tem solução, todo dia
na obra a mesma equipe concreta um apartamento, se ela fica parada para
concretar o oitão, ela não concreta o apartamento. Portanto, nota 5,0 para este
item.
Quanto à facilidade de posicionamento de portas e janelas, este item é
importante, merece nota 5,0. Na obra foi desenvolvido um negativo para fazer a
colocação da janela, para não entrar água, então foi criado um negativo na
fôrma para não entrar água, é como se fosse um contramarco de concreto,
este item é importantíssimo por causa da patologia, não entrando água, não se
tem retrabalho.
Produtividade – a facilidade de montagem e desmontagem, é nota 5,0
É difícil para quem compra a forma pela primeira vez saber se terá
facilidade na desforma porque nunca fez, ele vai na obra fazer uma visita, fica 1
ou 2 horas, para quem vai comprar essa forma tem que conversar com quem
monta e desmonta, se ele não tem experiência tem que ir atrás de quem tem,
ele não pode ir sem um montador, um cara prático de obra fazer esta visita, e
se a fôrma for difícil de desmontar, não se tem o aproveitamento dela.
Outros itens importantes:
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A forma tem que ter prumo – nota 5,0



A forma tem que ter alinhamento – nota 5,0



Quantidade de peças – se o sistema tem poucas peças eu monto
a forma rápido e desmonto e tem que transportar ela, então dou
nota 5,0 para produtividade.

Treinamento: a empresa costuma contratar mão-de-obra que não é
treinada e realiza um treinamento de 3 meses, fazendo com que um ajudante
vire um montador de fôrmas, e quem ajuda a fazer isso é o fabricante da fôrma,
mas ele se restringe apenas à montagem da fôrma os outros procedimentos
como colocação de tela, elétrica, janela, pintura etc., portanto, quanto maior a
qualificação do fabricante da fôrma, mais ele irá se preocupar com isso, nota
5,0 para este item que é muito importante.
Parte contrato – compra: este item é mais importante que a fôrma, nota
6,0 porque as Construtoras no Brasil é difícil ter dinheiro, então por menor que
seja o apartamento, eu vou comprar uma fôrma, eu vou gastar 1 milhão, então
essa fôrma tem que ter uma maneira de financiamento, então é mais
importante do que a fôrma em si.
Prazo de entrega – cada um faz um desenho diferente – os fabricantes
morrem com isso, cada obra tem um pé direito, espessura de laje, a escada , a
porta e isso não dá pra fabrica padronizar, o ideal seria combinar um pé direito,
uma modulação, daí o fabricante teria um estoque de peças, porque hoje os
fabricantes não tem estoque de peças, cada um pede uma medida diferente, é
artesanato – fabricar fôrma é artesanato e pra fabricar demora, então tem que
antecipar, tem que planejar muito e o que acontece é que ninguém planeja, e
começa a obra e quero a fôrma, daí o prazo de entrega é importantíssimo, nota
5,0.
Assistência técnica – nota 5,0 não tem como haver dúvidas porque a
fôrma é igual a um carro, dá manutenção todo dia, tem que calibrar, trocar,
desamassar, a fôrma também tem que usar sem estar amassada, danificada,
suja, e o pessoal usa fôrma amassada e gera patologia, a assistência técnica é
para isso.
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Custo de manutenção e reparos – este item ninguém presta atenção
porque acredita no que o vendedor está falando, e este custo não deve
ultrapassar de 5% do valor da fôrma por ano, esse é um valor bom. Nota 5,0.
Segurança – Neste item da NBR eu só conheço a BKS que atende a
norma da plataforma de trabalho, ela tem que ter o dimensionamento, da NBR
e no mercado brasileiro não tem. Nota 5,0.
O fabricante deve fornecer todos os itens. Ele não deve deixar para a
obra ir atrás pois ele pode não encaixar no sistema. É obrigação do fornecedor
de fôrma.
Transportes – Tem que ser manual para os modelos de obra que eu
construo. Nota 5,0.
Conclusão: Todos os itens são importantes. Eu vou considerar o
acabamento, a durabilidade, se a parede tem defeito ou não foi a fôrma que
deixou, se o fornecedor me atendeu quando tive problema na obra e não
atrasou minha produção, se eu falar que um item é mais importante que outro,
é o conjunto de itens que faz uma fôrma ficar boa, vamos chamar de sistema
construtivo, a fôrma ela não é separada do sistema construtivo, é todo um
conjunto.
Uma vez apresentadas as notas e os comentários do entrevistado 1, a
seguir são apresentadas as respostas do entrevistado 2 (quadro 7).
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Quadro 7: Respostas do entrevistado 2 sobre os critérios para escolha do tipo de
fôrma no sistema parede de concreto

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

O entrevistado 2 não fez nenhum tipo de comentário apenas apresentou
as notas, que foram descritas no quadro 7.
O quadro 8 apresenta as notas apresentadas pelo entrevistado 3.
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Quadro 8: Respostas do entrevistado 3 sobre os critérios para escolha do tipo de
fôrma no sistema parede de concreto

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

O entrevistado 3 também não fez nenhum comentário, apenas atribuiu
as notas a cada item como foi demonstrado no quadro 8.

O quadro 9 apresenta as notas do entrevistado 4.
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Quadro 9: Respostas do entrevistado 4 sobre os critérios para escolha do tipo de
fôrma no sistema parede de concreto

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

O entrevistado 4 não fez nenhum comentário, apenas se limitou a inferir
as notas de acordo com os itens apresentados no quadro 9.

O quadro 10 apresenta as notas do entrevistado 5.
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Quadro 10: Respostas do entrevistado 5 sobre os critérios para escolha do tipo de
fôrma no sistema parede de concreto
CONSTRUTORA / NOME DA EMPRESA
DATA
RESPONSAVEL PELA ENTREVISTA
TIPOLOGIA DA OBRA
CARACTERISTICA DAS FORMAS
FORNECEDOR / MARCA
TIPO DE MATERIAL
PESO DAS FORMAS
DURABILIDADE/REUTILIZAÇÃO
ESTANQUEIDADE
QUALIDADE DO MOLDE
PROJETO / INTERFACE COM OUTROS SUBSISTEMAS
MODULAÇÃO / PADRONIZAÇÃO/PAGINAÇÃO
SOLUÇÃO PARA OITÃO
FACILIDADE P/POSICIONAMENTO DE PORTAS/GABARITOS,CAIXILHOS,
FACILIDADE P/FIXAÇÃO E EMBUTIMENTO DAS INST ELETRICAS/HIDRAULICAS
PRODUTIVIDADE
FACILIDADE DE MONTAGEM
FACILIDADE DE DESMONTAGEM
FACILIDADE DE PRUMO/ALINHAMENTO
PRODUTIVIDADE GERAL
TREINAMENTO
FORNECE TREINAMENTO DA MÃO-DE-OBRA (QUALIFICAÇÃO DA M.O)
COMERCIAL / CONTRATO
PREÇO AQUISIÇAO (LOCAÇÃO/LEASING)
PRAZO DE ENTREGA
ASSISTENCIA TECNICA
CUSTO DE MANUTENÇÃO / REPAROS
SEGURANÇA
O SISTEMA ATENDE A NR-18
PLATAFORMAS DE TRABALHO

C5
13.07.16

NOTA

Obra em Parede de
Concreto

5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
5
5
3
3
3
5
5
3

O SISTEMA FORNECE TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS A SEGURANÇA DA OPERAÇÃO

4
4
2

TRANSPORTES
O SISTEMA NECESSITA DE EQUIPAMENTO PARA MOVIMENTAÇÃO

5

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Comentários do entrevistado 5:

A empresa utiliza fôrma da SH Fôrmas.

Características das Fôrmas: Dei 5 para todos os itens, pois a fôrma é
muito bem desenhada, moldada e leve, facilitando a trabalhabilidade e a
execução. Possui um sistema de travamento muito bem desenvolvido, prático e
de fácil aprendizado. Fazendo com que a fôrma fique bem travada e evitando
vazamentos durante o processo de enchimento. Fácil destravamento,
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agilizando a produtividade no canteiro. Ela possui uma reutilização de até 700
ciclos de concretagem.

Projeto/Interface: Único ponto crítico seria no que diz respeito as
tubulações elétricas e hidráulicas, pois ambos ainda são artesanais. Estamos
desenvolvendo um processo, no qual estes sistemas já fiquem embutidos na
fôrma.

Produtividade: Ela ainda peca no quesito segurança. O sistema de
segurança ainda amarra um pouco a produção.

Treinamento: Mão de obra qualificada. Para trabalhar na fôrma precisase de mão de obra qualificada, porém a qualificação é muito fácil neste sistema
construtivo.

Comercial/Contato: A aquisição deste sistema ainda requer um
investimento alto por parte das construtoras. Porém, analisando o custo
benefício do sistema, a vantagem é enorme, chegando a economizar cerca de
35% no resultado final da obra.

Segurança: Ainda meio falho. Há segurança, porém com muitas
dificuldades de execução. Isto é o gargalo para se ter um rendimento máximo
do processo.

Transportes: A logística no canteiro é muito facilitada neste sistema
construtivo. Fazendo com que não se tenha equipamentos de mobilização
dentro da obra. Excelente economia.
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O quadro 11 apresenta as notas do entrevistado 6.
Quadro 11: Respostas do entrevistado 6 sobre os critérios para escolha do tipo de
fôrma no sistema parede de concreto

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Comentários do entrevistado 6:

Faz muitos anos que deixamos de aplicar a forma túnel.
As formas que empregávamos eram formas tipo túnel tipo Sergus,
vamos deixar claro isso, porque foram feitas alterações no sistema Outinord,
por isso batizamos tipo túnel Sergus.
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São fôrmas metálicas que constituem para executar no mesmo dia, as
lajes e paredes, formando as paredes com as lajes, um triedro. Por que triedro?
Porque são paredes que formam ortogonais e ao mesmo tempo faz a laje.
São fôrmas metálicas de aço, compostas por chapas planas e reforços
tipo “ômega”
Nós temos estudos de projetos onde foram previstos 500 usos, ou seja
produzindo 1.000 apartamentos, o conjunto eram para dois apartamentos, o
ideal deste tipo de forma é ser projetado para no mínimo 500 usos, fazíamos 2
apartamentos por dia, ao mesmo tempo.
Pelo histórico que eu tenho da época, tínhamos uma meta de amortizar
isso em 500 reutilizações, temos ainda essas fôrmas daquela época de (500
utilizações), aqui em estoque, e fazemos algumas obras com elas.
Estanqueidade, vou abranger de uma forma talvez, não tão especifica:
100% isso não existe em lugar nenhum, até porque com o passar das
reutilizações, você pode ter pequenas deformações nas fôrmas, e mesmo
quando você fabrica as fôrmas, na execução da fabricação, onde são
empregadas soldas elétricas, você pode ter pequenas deformações, que são
aceitáveis, então quanto mais estanques elas forem, melhor, pois ocasiona
menos sujidade durante a concretagem; é evidente. 100% você não consegue
em lugar nenhum, você procura o 100%, mas você tem problemas, conforme
eu já ilustrei, o que são factíveis, então à medida que isso acontece, começa a
trazer problemas de excesso de perdas, você corrige, no intervalo de uma obra
para outra, essas falhas nas formas. Para nós da Sergus é mais fácil porque
nós produzimos as nossas fôrmas, então isso vai para manutenção, para tentar
sanar isso.
Ilustrando, hoje fazemos formas tipo parede, até hoje corremos atrás de
fazer estanqueidade.
A qualidade do molde – evidente que o resultado da concretagem é a
sua fôrma. Quanto menos deformada está a sua fôrma, melhor é a aparência
do concreto e é melhor o desempenho das paredes, as características para
revestimentos externos, para revestimentos finos. Agora presenciei uma fôrma
de alumino, fique impressionado com a qualidade deles, não que a nossa
fôrma não o dê, mas a nossa fôrma, já temos vários usos, a obra que visitei era
uma fôrma novinha, então é diferente. Também não podemos deixar de falar
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que foi uma obra que necessitou acabamento, eu tenho aplicar um
revestimento, tenho que aplicar uma pasta de gesso, um revestimento
cerâmico, também esse trabalho eu não posso onerar muito, senão não
viabiliza a obra, eu tenho que deixar a parede num estado satisfatório.
Modulação de projeto - paginação
Fôrma túnel é característica para fazer apartamentos, com um projeto
repetitivo, até a laje de cobertura, qualquer acessório acima disto, você
desenvolve uma outra fôrma, ou faz convencional.
Caixilhos
Na fôrma túnel nós usávamos negativos metálicos, que configuravam
todas as nossas portas e janelas, posicionadas de tal forma, para que eu não
tenha problemas de sua locação e seu esquadro, chegamos a colocar os
caixilhos e portas ou batentes de madeira ou batentes metálicos em alguns
empreendimentos, sem grandes transtornos, ou seja , sou contra o uso de
contramarcos , nos caixilhos, ou seja, instalei caixilhos diretamente nos meus
moldes de concreto, sem muito requinte ou retrabalhos, tal era o desempenho
dos nossos requadros.
Produtividade
O que faz que você tenha um bom produto? Não é simplesmente só
solicitar,

só

comprar,

acima

de

tudo

você

tem

que

exercer

um

acompanhamento durante a obra, para que você tenha esse resultado. A
facilidade da montagem vem com o treinamento da sua equipe, uma das coisas
que eu posso enaltecer muito e explicar é o seguinte: O início da montagem é
simultaneamente a desenforma dos apartamentos de 2 e 3 dormitórios ,
evidente que tudo é uma questão do tamanho do apartamento, um
apartamento de 40m2, é um conjunto de fôrmas e um volume de concreto,
apartamentos maiores de 90m2, é evidente que requerem um volume maior de
concreto, então isso requer um treinamento para que se consiga este objetivo,
da montagem até a concretagem, porque o tempo da concretagem é
extremamente importante, porque senão não terei as 12h da cura do concreto
para o dia seguinte, isso piora muito na época do inverno, na época do verão
25 graus à noite o concreto tem um desempenho melhor do que à 15 graus,
então a questão da facilidade é muito treinamento, isso não tem jeito.

128
Relembrando, no início na primeira obra, da fôrma tipo túnel, tivemos
problemas de formar equipes, e treinar, pois não basta apenas ter equipe de
montagem, tenho que ter equipe de montagem, equipe de armação , da
elétrica, e ao mesmo tempo o operador da grua, que é o elemento chave, tanto
é que no início tínhamos este serviço terceirizado, hoje não, todos são das
Sergus, inclusive as gruas , também são próprias, então isso foram alguns
anos de treinamentos, a tal ponto até eu ter um relógio dentro da obra, 8 horas
eu sei como está a montagem, 10h eu sei como está a montagem ou como
deveria estar pra eu ter a certeza pra uma hora pedir o concreto. A
repetitividade e a sintonia com as equipes, é muito importante. Nos bons
tempos, tínhamos também uma fábrica-escola em Tatuí em que lá oferecíamos
um treinamento das equipes, não só das montagens de fôrmas, como também
serviços paralelos para a obra, como assentamento de blocos, azulejos, era
uma parceria na época com o SENAI.
A própria Sergus fabrica as fôrmas para atender seus empreendimentos.
Não cuido da parte comercial, não tenho noção de valores. No caso de prazos
para atender, existe um planejamento interno com bastante prazo hábil, em
que eu nunca tive um problema desse tipo aqui dentro, eu precisei da fôrma
para esta obra, naquela oportunidade eu tive a fôrma. Essa parte nota 10!
Em relação a assistência técnica, nós como fabricantes, fazemos na
própria obra, tinha um hiato na obra, ou num intervalo de uma obra para outra,
eu mandava a fôrma para a fábrica, mando até hoje para a manutenção. Fazia
só uma limpeza na obra.
O sistema tem todos os itens de segurança, é imprescindível, não
podemos trabalhar sem os itens de segurança. Não permitimos isso jamais. Na
fôrma para a fachada existe acopladas na própria fôrma as pequenas
passarelas que seriam mais para o acompanhamento de concretagem.
Passarelas de trabalho eram acopladas nos túneis por onde saíam as
fôrmas e aproveitadas para posicionar essas passarelas e outras fixadas
através de cabides na fachada. O acessório para fixação chamava-se “cabide”.
Transportes – São feitos estudos no início da obra pois o sistema
depende totalmente de equipamento para movimentação. É feito um estudo de
logística para o recebimento dessas fôrmas, montagem da grua, desmontagem
e montagem de todos os equipamentos inclusive da própria grua. A grua foi
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dimensionada naquela época para atender a capacidade das nossas fôrmas.
Fôrmas que pesam em torno de 90Kg/m 2, fôrmas de fachada um pouco mais
leve que isso uns 70Kg/m2, então sabendo o tamanho de cada ambiente, podia
dimensionar as fôrmas, saber os pesos e também planejar a movimentação
dentro do canteiro, pelo braço da grua, pela distância eu preciso saber até que
ponto eu preciso da grua, é assim que dimensionamos e fizemos aquisições
das nossas gruas. Hoje a Sergus detém uma grua de capacidade muito
grande, de 75m de lança e capacidade na ponta de 2.500Kg, então eu fiz uma
obra recente aqui no Jabaquara, numa posição só de grua, 5 prédios, com
apenas uma grua, sem fazer a relocação da grua.
Manutenção na forma de aço – Na época da fôrma túnel não me lembro
mais se é o mesmo desmoldante que usamos a pouco tempo. Vou dizer
atualmente usamos Reofinish como não existe mais diluído, nós preparamos o
nosso próprio desmoldante a base de Reofinish diluído com outro produto,
algumas sujidades que ficam impregnadas na fôrma são raspadas durante a
desenforma e após a limpeza é aplicado o desmoldante.
O quadro 12 apresenta as notas do entrevistado 7
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Quadro 12: Respostas do entrevistado 7 sobre os critérios para escolha do tipo de
fôrma no sistema parede de concreto

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Trabalho com fôrmas de alumínio. Tem boa qualidade, os painéis são
leves, o máximo que ele pesa é 22 Kg/m2, o tamanho é 2,45m de altura por
50cm de largura.
A fôrma de alumínio é para utilizar no mínimo em 500 concretagens.
Na hora da concretagem, a fôrma não vaza nada, somente alguns
pingos de nata de cimento, porque o concreto que usei foi o auto adensável é
muito fluído então escorre coisa mínima.
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Quando a fôrma fica suja, nós lavamos depois, pelo lado de fora a
estrutura dela, para não endurecer o cimento, senão derramar concreto pelo
lado de fora, não precisa nem lavar. A fôrma fica limpa.
O acabamento do concreto fica lisinho, por isso as empresas estão
usando muito as fôrmas de alumínio porque o resultado é perfeito para
superfície do concreto. Depois de concretada a parede, aparecem só 2 furos no
concreto, são os furos dos tirantes de cada painel, que nós fechamos com
massa para tampar e depois é aplicado textura ou massa corrida para
revestimento dos apartamentos.
Em relação aos projetos, o cliente envia o projeto de estrutura e a nossa
empresa prepara o projeto de montagem de acordo com a estrutura deles; o
nosso projeto vai para obra todo numerado; na fabricação o painel já sai com
um número e aparece no projeto já na posição certa, exemplo para o painel de
laje L1, L2, L3, é tudo numerado para facilitar a vida do montador. Todas as
partes como varanda, sacada, são feitos painéis especiais para isso. Todos os
painéis têm fechamento interno para janela, tem shafts (caixas) na laje onde
desce a tubulação, é feito uma caixa em grau (diagonal) para sair fácil, é só
uma pancadinha, ela já desce. Nos quartos, tem caixas nas paredes, para ar
condicionado também.
Para montar os primeiros painéis de paredes são posicionados os do
canto interno, eles já são alinhados e aprumados, tem uma peça de esquadro
nos cantos internos. Não é preciso aprumador. O próprio painel de transição,
em cima na laje, também serve para dar o esquadro.
Antes da fôrma chegar na obra, nós vamos 2 ou 3 dias antes, para fazer
um treinamento básico, depois, quando a fôrma chega, fazemos um
treinamento oficial mesmo, com a fôrma na obra, eu fico na obra uns 15 dias ou
mais, se o cliente quiser mais dias, ele contrata a assistência. Por exemplo, em
Minas Gerais numa obra eu fiquei 30 dias, aí o que o operário estava fazendo
errado, eu já ia corrigindo, desse jeito assim, desse jeito assado, porque é
muita informação num dia só, para gente treinar eles, então esses dias a gente
fica lá ensinando, porque quando eu saí de lá, eles já vão estar profissionais na
montagem.
A gente desenforma e monta de manhã e concreta à tarde, o ciclo é de 1
dia, é muito rápido.
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Um jogo de fôrma que as empresas montavam com 22 pessoas
antigamente, hoje monta esse mesmo jogo, com o sistema de alumínio, utiliza
14 pessoas, a mesma concretagem com menos pessoas, menos custos para
empresa.
Para desenformar, tem a ferramenta própria para isso, tantos os painéis
de parede, quanto os painéis de lajes.
O cliente compra a fôrma. Os reparos são feitos à medida que usam a
fôrma. Se for danificado mesmo, o cliente tem que comprar outra peça, se for
só uma solda, a gente leva o soldador ou leva o painel, faz o reparo e entrega
para ele.
O desmoldante é aplicado nos painéis na hora de montar as fôrmas das
paredes. Os painéis da laje, depois que são montados todos os painéis é
passado desmoldante com rolo, e depois vem o armador com a ferragem. O
desmoldante o cliente compra. É aconselhável usar um desmoldante a base de
óleo vegetal. Tivemos um caso na obra de Recife que usamos um desmoldante
a base d’agua, ficou grudando na parede, ele dá aderência no concreto, não
solta. Tem que usar o desmoldante a base de óleo vegetal, que solta fácil, fácil.
O sistema tem as plataformas de trabalho com grades, toda fechada,
guarda-corpos, em volta, tudo conforme a NR-18, funciona bem. A plataforma é
apoiada num tirante com a mísula que apoia a plataforma para a montagem da
fôrma do próximo andar, esse buraco do tirante é feito na concretagem anterior
onde é deixado um cone de náilon, que molda o furo do tirante.
Os painéis são leves então montamos manualmente. Só precisa de uma
empilhadeira para tirar de cima dos caminhões, as pilhas. Nós levamos até o
local da montagem, já separamos pela numeração do projeto, o que é quarto, o
que é cozinha, já separamos para montar.

O quadro 13 apresenta as notas do entrevistado 8

133

Quadro 13: Respostas do entrevistado 8 sobre os critérios para escolha do tipo de
fôrma no sistema parede de concreto

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Comentários do entrevistado 8:
Usamos fôrmas de alumínio. As chapas são de 4mm de espessura. O
peso do painel é de 18 Kg/m2. O material é fabricado no Brasil, pela empresa
Oeste Fôrmas.
A reutilização dos painéis são para até 1.500 vezes, mas é claro que
depende dos cuidados recomendados: aplicação de desmoldante, limpeza da
forma na face em contato com concreto, limpeza por fora, na estrutura, para
evitar aglomerar crosta de concreto, e limpar a face de emenda da forma com a
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outra, mantendo a limpeza você terá qualidade da forma e em consequência a
qualidade da parede.
O acabamento que resulta a parede moldada com alumínio é excelente.
A estanqueidade é boa, não ocorre vazamentos, muito pouco, tem que
ter cuidado com os painéis, não bater para evitar deformações, pois o alumínio
é bem deformável. Se bater e amassar, tem que lixar para ajustar.
Os painéis são de 2,44m de altura e 60 cm de largura. Se tiver diferença
do pé-direito, é feito um painel de complemento e parafusado em cima. Os
projetos de montagem de fôrmas, são numerados e tem uma faixa de cor
diferenciando os cômodos.
A fôrma resolve toda a estrutura, oitão, sacadas, varandas, frisos,
texturas.
Os vãos de janelas e portas são feitos com chapas de fechamento.
Agora já existe um tipo de janela que é concretado junto com a fôrma. Agora
estamos usando isso. As caixinhas são presas na armação, e a marcar Polar
tem um sistema que prende as caixinhas na armação e uma mola que
pressiona contra a forma.
Para 2 apartamentos, de 40m2 são utilizadas 16 pessoas para a
montagem e concretagem no mesmo dia. O sistema já tem acessórios para a
desmontagem. Para a laje, é deixado um painel pequeno com a escora de
reescoramento e todos os painéis da laje saem para a próxima etapa.
O fornecedor envia um técnico que treina a equipe na obra, a despesa é
paga pelo cliente. Ele fica uns 3 ou 4 dias ensina a equipe na obra e depois a
obra já têm condições de montar sozinha.
A fôrma pode ser alugada ou comprada.
O custo de manutenção é previsto em contrato. Quando é danificado o
painel, é substituído por outro e é pago.
Todo o equipamento de segurança é fornecido. As plataformas, o
guarda-corpo tudo metálico, piso de alumínio e os guardas-corpos de aço. A
plataforma é parafusada na parede já concretada, para apoio da fôrma da
próxima etapa.
Na escolha da fôrma, na minha opinião, o importante é a resistência,
quantas reutilizações, a qualidade que essa fôrma oferece.
O quadro 14 apresenta as notas do entrevistado 9

135

Quadro 14: Respostas do entrevistado 9 sobre os critérios para escolha do tipo de
fôrma no sistema parede de concreto

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Comentários do entrevistado 9:
A escolha da forma passou por um critério comercial e técnico, a opção
foi pelo sistema Easy Set da Mills, que eram formas 100% em alumínio com
fabricação brasileira.
Por que esta opção?
Nós tínhamos a opção na época de compra a West Formas de Kansas
City , tínhamos opção da Forsa, da Colômbia , SH porem o produto Lumiform
era um produto de fabricação no Brasil, mas sem projeto, pois a patente era

136
estrangeira (foi um produto desenvolvido pela SH, mas nós achamos que
alguns detalhes não estavam bem resolvidos), então optamos, pela empresa
Mills, sistema Easy set, cuja patente é da empresa Aluma do Canadá, a Mills
comprou a licença de fabricação e o projeto e desenvolveu toda a fabricação
aqui no Brasil, com o apoio dos canadenses que auxiliavam na fabricação ,
acompanhamento de qualidade e tudo mais.
Os pontos fortes dessa forma: Ela era bastante auto alinhável, pinos de
engate eram pinos longos, que travavam e alinhavam o sistema ao mesmo
tempo, numa única peça, então eliminava muitos perfis alinhadores, não
precisava muitos perfis, e também não precisava de muitos aprumadores.
O sistema de oblongos (furação) era muito fácil de encaixar e de apoiar,
e era completa a nível de acessórios.
Outro ponto forte dessa forma, era que junto do conjunto de forma, tinha
um jogo de painel de arranque, que é um painel pequeno que monta em cima,
para a próxima etapa de cima. Isso ajuda a montagem e o alinhamento.
Durabilidade – Quando compramos, o vendedor nos falou de 1.500
usos, mas sem histórico no Brasil para isso, na obra atingiu 200 usos e as
fôrmas já estavam bastante, precárias, e a Bairro novo parou com o uso desse
sistema por ser deficitária.
Em relação ao projeto foram fabricados muitos painéis, muitas medidas,
devido ao projeto ter medidas específicas, nosso fornecedor de fôrmas se
perdeu um pouco nas fabricações, teve alguns erros de fabricações, tiveram
que refazer painéis, chegou a ter 1.000 tipos de painéis, porque para fechar as
medidas, foram fabricados painéis especiais, fora de padrão, pequenos, de
20cm, 25cm, 27cm, 32cm, 35cm para dar o fechamento.
Um outro ponto forte que achamos do sistema de fôrmas da Mills, era
que podíamos concretar parede, laje e escada, juntos, isso foi muito produtivo.
Essa escada já fica de acesso para a obra.
A fôrma já vinha pré-definido os requadro das janelas, das portas, eram
feitos os painéis de fechamento.
Nós trabalhávamos, com ½ jogo de fôrma para cada andar, nossa planta
era um “H” 4 apartamentos por andar, dessa forma, 1 laje inteira era
concretada a cada 2 dias, enquanto de um lado você estava fechando forma
para concretar a tarde, do outro já estava com equipe de armação, etc., no
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outro dia, já tinha a armação de um lado pronta, desenformava um lado e
levava a fôrma, enquanto isso você já está fazendo a armação em cima da
outra laje concretada.
A Mills fornecia um encarregado que ficava na obra, no geral 1 ou 2
montagens, ele ensinava, acompanhava, e depois a obra rodava sozinha, a
montagem era fácil, os encaixes dos painéis, nem precisava mão-de-obra
especializada, um encarregado puxava a equipe e os auxiliares, nós tínhamos
as equipes separadas de armação, de hidráulica, elétrica e uma equipe de
concreto. Na montagem das fôrmas mesmo, para o andar eram 28 homens, 1
concretagem por dia.
As fôrmas foram compradas, para o prazo de entrega, foi negociado,
como foram muitos jogos, foi uma fabricação programada, nós estipulamos 2
jogos no primeiro mês, o terceiro jogo depois a um mês, eles foram entregando
de acordo com o contratado. Houve realmente esses problemas de fabricação
de peças erradas, tamanhos, dificuldades pela complexidade do projeto,
houveram atrasos, tivemos que tirar de um outro jogo para usar, improvisar
complementos de madeira, mas até que foi solucionado rapidamente.
A questão dos reparos, foi uma briga com a Mills, bem desgastante, eles
queriam vender fôrmas novas e não queriam fazer reparos, e realmente o
máximo que fizeram foi vender chavetas, esses pinos que perdemos à medida
que concretávamos, eles não reparavam os painéis, queriam vender painéis
novos;
A todo término de concretagem, lavávamos os painéis pela parte de fora
da fôrma, para não acumular o concreto, e depois de desenformado,
limpávamos todos os painéis, com água também e aplicávamos o desmoldante
para usar a fôrma na próxima etapa.
O sistema já tinha as plataformas com piso guarda-corpo, rodapé tudo
completo, conforme a NR-18.
Os painéis eram manoportáveis. Transporte manual de um lado para o
outro do prédio, depois pela escada para cima. Eventualmente, alguns painéis,
saíam, entravam pelas janelas, pela plataforma externa, que era uma operação
mais delicada, nós tínhamos a linha de vida, o pessoal trabalhava engatado na
linha.
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O quadro 15 apresenta as notas do entrevistado 10
Quadro 15: Respostas do entrevistado 10 sobre os critérios para escolha do tipo de
fôrma no sistema parede de concreto

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Usamos fôrmas mistas: Estrutura metálica + chapas de compensado.
As fôrmas são retas, os painéis são grandes. Devido ao peso, utilizamos
grua ou guindastes para movimentação.
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Em relação a durabilidade, fazíamos a troca de chapa de compensado
depois de 10 usos, somente a parte do compensado, pois a parte metálica não
sofria danos.
Em relação à estanqueidade, não tínhamos problemas, os grandes
painéis favoreciam, as poucas ocorrências de juntas de concretagens,
minimizam os vazamentos, os alinhamentos eram muito bem feitos. Os painéis
ofereciam boa qualidade em relação à estanqueidade.
A qualidade do molde garantia uma superfície bem-acabada, sem
posteriores reparos. Algumas áreas usamos superfície em concreto aparente,
apenas usávamos verniz depois.
Em geral a paginação, o que nos preocupava, era a altura do painel,
devido ao travamento da fôrma, em relação ao número de tirantes.
Os embutimentos, as caixinhas que deixavam, eram colocados na obra,
locávamos na hora, na própria fôrma.
As fôrmas já vinham prontas, os painéis, eram locados na posição do
projeto com a grua e travados pela equipe de montagem da unidade. A
produtividade variava muito, em função da área de fôrma, mas em torno de 3
dias, era o ciclo entre montar armar concretar e desenformar.
O fornecedor das fôrmas eram a Mills, nós alugávamos essa fôrma, ela
fornecia um técnico especializado que dava suporte, o pessoal passava por um
treinamento, a maioria do pessoal da equipe, já tem experiência, não era uma
dificuldade manusear a fôrma na obra.
O cronograma era feito, previamente, para programação das chegadas
das fôrmas, sempre baseado nos projetos, em relação às outras etapas da
obra e também para fazer a preparação da devolução do material.
O custo de manutenção era previsto no contrato, toda vez que havia
algum reparo, era cobrado.
Em relação à segurança o sistema continha as plataformas de trabalho,
eram trepantes, apoiadas em mísulas ancoradas no concreto através de
tirantes e cones especiais de fixação para apoiar esse conjunto da plataforma.
Toda a parte da plataforma era metálica.
O transporte dos painéis era feito por gruas ou guindastes.
Na escolha da fôrma é preciso observar o custo, mas não apenas da
fôrma em si, deve ser levado em conta o custo da operação, por exemplo,
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painéis maiores reduz a mão-de-obra, mas requer hora de equipamento, então
o principal fator é o custo, mas não apenas do material, mas sim o custo de
operação como um todo, em cada finalidade você terá uma solução melhor
para aquilo, você não vai utilizar grandes painéis pra fazer bueiros, por
exemplo, não tem custo-benefício, tem que analisar a situação como um todo.

