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RESUMO
Este trabalho apresenta um quadro resumo com as recomendações, para o
emprego do sistema de fôrmas deck, quando o sistema estrutural definido for lajes
planas de concreto armado. Para estabelecer estas recomendações, analisou-se
diversos aspectos, como o sistema de fôrmas, o sistema estrutural, o sistema de
fôrmas deck, com coleta de informações realizada junto aos intervenientes no
processo de decisão, além da trajetória profissional do autor, neste segmento. Foram
analisados, desde a influência do projeto arquitetônico na definição do sistema
estrutural em lajes planas sem vigas e a influência do sistema estrutural na escolha
do sistema de fôrmas. O sistema de fôrmas é uma etapa construtiva, que representa
um alto custo e que muitas vezes não recebe a atenção necessária. A utilização do
sistema de fôrmas deck é uma alternativa ao sistema de fôrmas convencional, que
pode trazer inúmeras vantagens, como maior produtividade em função das repetições
no formato (verticalização, horizontalização ou multipavimentos), maior versatilidade
em função do emprego de lajes planas, com grandes vãos entre os pilares, viabilidade
econômica da solução, que só pode ser determinada por meio de uma análise global
de todos esses fatores. A redução de custos na indústria da construção civil se obtém,
num processo de racionalização da obra, com a análise do projeto arquitetônico,
planejamento das atividades, otimização do consumo de materiais, emprego de
equipamentos com tecnologia, qualificação da mão de obra, permitindo que novos
pesquisadores aprofundem e realizem novos estudos. A procura por soluções que
atendam da melhor forma as necessidades dos diversos subsistemas do setor da
construção civil tem sido tema de inúmeros estudos. Dentre os subsistemas pode-se
citar os sistemas de fôrmas necessários para a moldagem das estruturas em concreto
armado. Esse subsistema é de suma importância, sendo referência para as atividades
subsequentes.
Palavras-Chaves: Deck; Cimbramento; Escoramento Remanescente; Fôrmas.

ABSTRACT
Formwork system for solid reinforced concrete slabs: Recommendations for
using the Deck System.
This work presents a summary table with the recommendations, for the use of
the deck formwork system, when the structural system defined is flat reinforced
concrete slabs. To establish these recommendations, several aspects were analyzed,
such as the formwork system, the structural system, the deck formwork system,
information collection performed with the participants in the decision process, in
addition to their professional trajectory in this segment. From the influence of
architectural design on the definition of the structural system in flat slabs without beams
and the influence of the structural system on the choice of the formwork system were
analyzed. The formwork system is a constructive step, which represents a high cost
and which often does not receive the necessary attention. The use of the deck
formwork system is an alternative to the conventional formwork system, which can
bring numerous advantages, such as greater productivity due to repetitions in the
format (verticalization, horizontalization or multi-pavements), greater versatility due to
the use of flat slabs without beams, with large spans between the pillars, economic
viability of the solution, which can only be determined through a global analysis of all
these factors. The reduction of costs in the construction industry is obtained, in a
process of rationalization of the work, with the analysis of the architectural design,
planning of activities, optimization of the consumption of materials, use of equipment
with technology, qualification of the workforce, allowing new researchers to deepen
and carry out new studies. The search for solutions that best meet the needs of the
various subsystems in the construction sector has been the subject of numerous
studies. Among the subsystems, we can mention the formwork systems necessary for
the molding of reinforced concrete structures. This subsystem is of paramount
importance, being a reference for subsequent activities.
Keywords: Deck; Cimbramento; Regrowth; Formwork.
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INTRODUÇÃO
A indústria da construção civil tem uma importância crescente nas sociedades
humanas, desde a invenção da roda, que facilitou o transporte de materiais e de
trabalhadores.
No mundo todo, a queda e a recuperação da economia de um país estiveram
ligadas ao setor da construção civil, que afeta a população em todos os sentidos, ou
seja, no desenvolvimento de infraestrutura, hospitais, escolas, transporte, com
destaque para a construção de novas moradias.
No Brasil, a indústria da construção civil começou na época da colônia (1530 a
1822), com a construção de igrejas e fortificações. Já no século XX, na década de 40,
durante o governo de Getúlio Vargas, esta indústria atingiu o auge, pois nesta época,
houve um aumento nos investimentos estatais, colocando o Brasil em posição de
destaque no que se tratava de tecnologia de concreto para construção civil e militar.
Desde a década de 80, os profissionais ligados à indústria da construção civil
são desafiados a pesquisar soluções, com o objetivo de minimizar custos e melhorar
a qualidade, por isto é possível observar uma significativa transformação, no que se
refere a projetos, processos construtivos, materiais, equipamentos, recursos
humanos, entre outras.
O mercado imobiliário brasileiro passou por um grande crescimento entre os
anos de 2011 a 2016, reforçado pelas obras de infraestrutura para a Copa do Mundo
de Futebol de 2014 e para os Jogos Olímpicos de 2016.
Nesse contexto, a competição no setor da Construção Civil foi intensa,
promovendo uma elevada oferta de empreendimentos, com a constante busca pela
redução de perdas de materiais e prazos de obras, maior controle tecnológico dos
materiais e pela incorporação do conceito de racionalização, visando alcançar maior
lucro e competitividade.
As incorporadoras e construtoras procurando atender ao apelo comercial por
plantas flexíveis com a possibilidade de customização de uma planta de arquitetura,
se tornou um diferencial competitivo. Esta flexibilização pressupõe a utilização de
grandes vãos de lajes, que induzem mudanças na concepção do projeto estrutural.
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A conscientização pela importância da qualidade, a procura por um sistema de
gestão, que possa atender aos aspectos financeiros das empresas, às exigências dos
clientes e às certificações do sistema estrutural empregado, tornaram-se realidade.
No final do século XX, com a evolução da construção civil, as estruturas de
concreto armado se tornaram mais esbeltas e resistentes. Para esse propósito foram
desenvolvidos novos tipos de cimentos e aditivos, que proporcionam ganhos de
resistência inicial no concreto, permitindo redução no ciclo entre lajes, de acordo com
Souza (2016).
A utilização de estruturas em concreto armado é muito difundida, na indústria da
construção civil brasileira. Esta informação pode ser constatada em diversos estudos
acadêmicos.
Uma obra é realizada por um conjunto de serviços e atividades, sendo todos
interligados. Existe uma sequência lógica e as atividades relativas ao sistema de
fôrma são as primeiras, implicando uma dependência de todas as atividades
subsequentes.
Em função do seu elevado valor, que pode variar de 30% a 60% do custo
total da estrutura de concreto armado é que se torna relevante a
discussão da escolha do sistema de fôrmas. (FAJERSZTAJN, 1987)

Até a década de 60, os projetistas de estruturas de concreto armado,
preocupavam-se com o concreto e aço e o sistema de fôrmas era uma atividade
atribuída aos mestres de obra e encarregados de carpintaria, e como resultado, o
consumo de materiais e mão de obra era superdimensionado. A partir da década de
60, as tábuas utilizadas nas confecções de fôrmas começaram a ser substituídas por
chapas de madeira compensada e este foi o primeiro passo para o processo de
racionalização do sistema de fôrmas. De acordo com Assahi (2000),
Tendo o Engenheiro Toshio Ueno (EPUSP-58) como precursor, o
desenvolvimento deveu-se embasado nos conhecimentos da engenharia
civil, complementado com as observações e experiências do dia-a-dia
dos canteiros. O objetivo principal, na época, era a otimização dos
custos através da melhoria da produtividade e do menor consumo de
materiais com aumento do número de reaproveitamento dos mesmos.

A partir da década de 80, os estudos acadêmicos, sobre sistemas de fôrmas
foram intensificados. Em novembro de 1986, o Departamento de Engenharia de
Construção Civil, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, realizou o II

17

Simpósio Nacional de Tecnologia da Construção, que foi o primeiro passo para
incentivar as construtoras na busca por novas tecnologias.
A economia brasileira experimentou na década de 90 um significativo processo
de abertura econômica, com a redução das barreiras às importações, e de
estabilização da moeda, que abriram caminho para entrada do país, no processo de
globalização. Zorzi (2015) observou algumas tendências relacionadas a globalização,
a busca por novas tecnologias e a redução no custo total da estrutura de concreto
armado, no que se refere as fôrmas:









Várias empresas estrangeiras especializadas em fôrmas e
cimbramento passaram a atuar no país nos últimos anos;
Empresas nacionais que atuam nessa área estão investindo em
equipamentos e novas tecnologias;
Surgimento de empresas especializadas na elaboração do projeto e
na fabricação da fôrma;
Construtoras preocupadas em evoluir tecnologicamente têm-se
utilizado do projeto de produção de fôrma com relativa frequência;
Surgimento de empresas especializadas na execução de estruturas
de concreto;
Utilização de procedimentos padronizados para a montagem,
desforma e verificações do sistema de fôrma;
Investimento e treinamento da mão de obra de produção;
Projetista começa a se preocupar em como realizar o lançamento
estrutural de modo a, adicionalmente ao desempenho da estrutura,
encontrar soluções que também racionalizem a sua execução.

Ao analisar o processo de globalização e a entrada de empresas estrangeiras
especializadas em fôrmas e cimbramento, no Brasil e nos últimos anos, pode-se
apresentar um breve histórico, desde o surgimento destas empresas até os dias
atuais.
O término da Segunda Guerra Mundial em 1945 e a Revolução Industrial
impulsionaram o desenvolvimento dos sistemas de fôrmas e cimbramento metálico
com torres metálicas nos Estados Unidos e na Europa e, em 1952, há registro do
uso no Brasil.
A precursora dos sistemas de cimbramento metálico no Brasil foi a empresa
Mills, que importou os equipamentos da Mills francesa em 1952 e, a partir daí, deu
início às obras no Município de São Paulo, como a construção da Catedral da Sé.
Em 1996, após a estabilização econômica e o avanço das privatizações, a Mills
prospectou um parceiro europeu de fôrmas, a “Noe Universal Steel Formwork
System”, inicialmente importando os equipamentos da Alemanha e, depois,
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nacionalizando o produto com fabricantes brasileiros.
Nessa mesma época as maiores empresas do segmento de fôrmas vindas da
Europa chegaram ao Brasil. Os países com maior tradição nesse segmento são:
Alemanha (Noe, Peri e Meva), Espanha (Ulma) e Áustria (Doka), todas essas
empresas com filiais ao redor do mundo.
A Peri, fundada em 1969, é uma das maiores fabricantes mundiais de
escoramentos e andaimes. Presente no Brasil desde 1996 atende a todos os tipos
de obras, obedecendo aos padrões internacionais.
A Empresa Meva chegou ao Brasil em 1997 e todas as peças para a
composição do sistema foram importadas do seu país de origem, a Alemanha. A
tecnologia da empresa baseia-se em fôrmas com estrutura e chapas de contato em
alumínio ou, opcionalmente, em compensado de madeira com gramatura e filme de
revestimentos com grande resistência, o que possibilita maior

reuso e

reaproveitamentos.
A Empresa Ulma, assim como a Empresa Noe, chegou ao País na década de
90 associando-se a parceiros brasileiros, uma vez que tinha o objetivo de se
familiarizar com os costumes locais. Originária do Norte espanhol buscou
profissionais brasileiros da área de fôrmas e escoramentos antes de trazer seus
sistemas, com foco no segmento de edificações com ênfase no sistema de fôrmas
recuperáveis com escoramento metálico, específico para lajes planas.
A SH Fôrmas era um departamento da Quartzolit e em 1969 introduziu no Brasil
as fôrmas para concreto em aço e alumínio, em substituição as fôrmas de madeira
e em 1976, por meio da parceria com a empresa alemã Hünnebeck, (ServiconHünnebeck) que, posteriormente, foi abreviada para apenas SH. A empresa
incorporou sua experiência na indústria de construção civil brasileira e seu alto
padrão de atendimento à sofisticada tecnologia alemã.
Os equipamentos das empresas fornecedoras dos sistemas de fôrmas e
cimbramento metálico, não são compatíveis entre si, ou seja, cada empresa possui
o seu equipamento próprio, que são comercializados na modalidade de locação. As
dimensões dos painéis e das peças, os tipos de encaixe, o peso, entre outros fatores
diferem de uma empresa para outra. As construtoras e empresas de mão de obra
optam por uma ou outra empresa fornecedora, levando em consideração o
atendimento ao cliente e o custo benefício do sistema.
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O presente trabalho, além de compilar e organizar os conhecimentos sobre
sistemas de fôrmas de concreto armado abordará o sistema estrutural em lajes planas
e apresentará o sistema de fôrmas denominado tipo deck, que passou a ser
comercializado no Brasil, na última década do século XX.
Dessa forma, o objetivo deste trabalho é estabelecer recomendações para o
emprego de um sistema de fôrmas, denominado no mercado nacional por sistema
deck, que é composto por painéis modulares, estruturados em alumínio e sustentados
por escoras metálicas, para a execução de lajes maciças de concreto armado.
O desenvolvimento deste trabalho junta-se a trajetória profissional do autor, que
observa uma presença tímida de contribuições acadêmicas em temas relacionados
ao sistema de fôrmas tipo deck. Este ponto merece ser ressaltado, pois a bibliografia
nacional está vinculada aos manuais técnicos e sites das empresas fornecedoras de
equipamentos.
Para estabelecer recomendações para o emprego de um sistema de fôrmas,
será necessário analisar diversos aspectos, desde a influência do projeto arquitetônico
na definição do sistema estrutural em lajes planas, como a influência do sistema
estrutural na escolha do sistema de fôrmas.
A busca pela redução de custos da estrutura de concreto armado, não se obtém
apenas com a redução do custo do sistema de fôrmas. A redução se consegue num
processo de racionalização da obra, com a análise do projeto arquitetônico,
planejamento das atividades, compatibilização do consumo de materiais, emprego de
equipamentos com tecnologia, qualificação da mão de obra, permitindo que novos
pesquisadores aprofundem e realizem novos estudos.
Inicialmente foi realizada uma revisão da bibliografia, considerando livros, artigos
científicos, resenhas e documentos da área da Engenharia Civil, vinculados ao tema
de sistemas de fôrmas e sistemas estruturais em lajes planas, etapa que mostrou a
carência de estudos sobre o objeto da pesquisa. Foram identificados, também,
documentos e normas técnicas; documentos elaborados por empresas do setor.
Certamente, a experiência profissional do autor, imprime aos dados coletados uma
leitura contextualizada e particular, pois trabalhou como engenheiro de projetos e
supervisor de obras, nos últimos vinte e oito anos.
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Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos, conforme descrito a
seguir:
O Capítulo 1, intitulado Sistema de Fôrmas, apresenta sua importância, as
definições, a classificação, as normas vigentes e os requisitos básicos de um sistema
de fôrmas.
O Capítulo 2, intitulado O Sistema Estrutural, abordará alguns tipos de
sistemas estruturais e os requisitos esperados, posteriormente um breve histórico,
definições, vantagens e desvantagens das lajes planas.
O Capítulo 3, intitulado Sistema de Fôrmas Deck, apresentará os detalhes
deste sistema, suas vantagens e desvantagens e os fatores que influenciam a escolha
do sistema de fôrmas deck.
No Capítulo 4, intitulado Recomendações para o Emprego do Sistema de
Fôrmas Deck será apresentado os fatores a considerar na escolha do Sistema de
Fôrmas Deck, tendo como parâmetros as análises da coleta das informações.
O autor apresenta uma breve conclusão sobre a importância deste trabalho
para a Engenharia Civil e suas sugestões para trabalhos futuros.
Em complemento às informações, o Apêndice deste trabalho apresenta o
detalhamento dos arremates do sistema de fôrmas deck e o modelo do formulário
utilizado para a coleta das informações.
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1 SISTEMA DE FÔRMAS
1.1 A importância do Sistema de Fôrmas
Para a execução de um edifício multipavimentos em estrutura de concreto
armado é necessário utilizar um conjunto de elementos construtivos, que são
removidos posteriormente, pois são estruturas provisórias. A este conjunto de
elementos dá-se o nome de sistemas de fôrmas,
Fajersztajn (1987) afirma que “a etapa estrutura representa cerca de 20% do
custo total de uma edificação”. Além disto, seu estudo realizado na década de 80, não
considerava o emprego de sistemas de fôrmas racionalizadas e apontava para um
custo do sistema de fôrmas em torno de 40% a 60% do custo total da estrutura de
concreto.
A grande importância das fôrmas é evidente, porém por se tratar de uma etapa
da construção civil, de alto custo, que não fica incorporado ao produto final (o imóvel),
as fôrmas muitas vezes não recebem a atenção necessária.
O estudo de Zorzi (2015) tem como objetivo a busca pela melhoria da qualidade
e da produtividade dos sistemas de fôrmas, com a redução de custos. Além disto,
apontava para um custo do sistema de fôrmas em torno de 25% a 45% do custo total
da estrutura de concreto.
Portanto, pode-se considerar que, os serviços de fôrmas impactam diretamente
três variáveis importantes que orientam a indústria da Construção Civil: o custo, o
prazo e a qualidade das estruturas de concreto armado. De acordo com Assahi (2000),
A fôrma é um dos subsistemas, dos muitos que compõem o sistema
construtivo, todos trabalhando em prol das necessidades do
empreendimento. Todos estes múltiplos subsistemas interdependem-se
e contribuem para o resultado do todo. A fôrma, no entanto, tem uma
particularidade única dentro deste contexto: é o que inicia todo o
processo, e por isso, passa a ser referência para os demais,
estabelecendo e padronizando o grau de excelência exigida para toda a
obra.

As atividades relativas à montagem do sistema de fôrma influenciam
diretamente a qualidade da obra. Na montagem deve-se observar o nivelamento, o
alinhamento, o prumo das torres e do sistema de fôrmas. Todos os requisitos citados
e o posicionamento das armaduras devem ser atendidos para que não ocorram
nenhuma patologia nas edificações.
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De acordo com Assahi (2000), a fôrma é um pré-requisito para o início das
outras atividades do cronograma, portanto exercem um papel muito importante no
prazo de execução de todos os serviços. Um atraso no início do serviço de montagem
ou a adoção de um sistema que não seja o ideal podem afetar o prazo total da obra.
Tendo em vista a elevada influência das fôrmas nessas variáveis, muitas
construtoras têm-se preocupado, cada vez mais com o aperfeiçoamento e a
racionalização do sistema e do método executivo empregado, com o objetivo de
reduzir os recursos e as perdas de materiais, bem como aumentar a produtividade da
mão de obra.
Os insumos concreto e aço são racionalizados na indústria da construção civil,
portanto, o sistema de fôrmas é um dos itens que está sob o controle do executor da
obra e há espaço para a redução de custos.
O processo de escolha do sistema de fôrmas deve conciliar demandas
arquitetônicas, logística, produtividade almejada pela construtora, prazo de execução
da obra, número de reutilizações de sistemas, características gerais do
empreendimento e condições gerais da obra.
1.2 Definições
Freire (2001) define sistema de fôrmas como:
Um conjunto de componentes, combinados em harmonia, com o objetivo
de atender às funções de:










Moldar o concreto;
Conter o concreto fresco e sustentá-lo até que tenha resistência
suficiente para se sustentar por si só;
Proporcionar à superfície do concreto a textura requerida;
Servir de suporte para o posicionamento da armação, permitindo a
colocação de espaçadores para garantir os cobrimentos;
Servir de suporte para o posicionamento de elementos das
instalações e outros itens embutidos;
Servir de estrutura provisória para as atividades de armação e
concretagem, devendo resistir às cargas provenientes do seu peso
próprio, além das de serviço, tais como pessoas, equipamentos e
materiais;
Proteger o concreto novo contra choques mecânicos; e
Limitar a perda de água do concreto, facilitando a cura.

Em virtude da diversidade de sistemas de fôrmas existentes no mercado
nacional, cada empresa fornecedora adota um nome específico para os seus
componentes. Neste trabalho, será adotada a nomenclatura sugerida por Freire
(2001), que divide e classifica os elementos do sistema de fôrmas em três partes:
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Molde: É a parte do sistema que dá a forma à peça, entrando em
contato com a superfície do concreto. Normalmente é composto por
painéis, que podem ser estruturados ou não. Os painéis estruturados
são os que possuem peças complementares para o enrijecimento
fixadas permanentemente; já os nãos estruturados não possuem
nenhum elemento fixado permanentemente.
Cimbramento: É o conjunto de elementos que absorve ou transfere
para um local seguro as cargas que atuam nas fôrmas. Pode ser
dividido em quatro grupos:
o Escoramento: peças verticais sujeitas aos esforços de
compressão;
o Vigamento: peças horizontais sujeitas a esforços de flexão
originados por carregamentos verticais;
o Travamento: peças verticais ou horizontais sujeitas a
esforços de tração e/ou flexão originados por carregamentos
horizontais; e
o Mãos-francesas: peças inclinadas para contenção horizontal.
Acessórios: É o conjunto de peças que auxiliam o desempenho das
outras.

Para ilustrar estes elementos, Freire (2001) demonstra os elementos
constituintes do sistema de fôrmas e suas respectivas funções, conforme a figura 1:
Figura 1: Elementos constituintes do sistema de fôrmas e suas respectivas funções.

PAINEL
ESTRUTURADO
Possui
elementos
permanentes para o
enrijecimento.

PAINEL NÃO
ESTRUTURADO
Não possui elementos
permanentes para o
enrijecimento.

MOLDE

VIGAMENTO

ESCORAMENTO

Resiste à flexão (carregamentos
verticais). Composto por peças
horizontais.

Resiste
à
compressão
(carregamentos
verticais).
Composto por peças verticais.

MÃO - FRANCESA

TRAVAMENTO
Resiste à tração e / ou flexão
(Carregamentos Horizontais). Composto
por peças verticais e horizontais.

Contém horizontalmente
os moldes verticais.

ACESSÓRIOS

CIMBRAMENTO

Auxiliam
os demais
elementos a cumprirem
as suas funções.

SISTEMA DE FÔRMAS

Fonte: Freire (2001).
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1.3 Classificação do Sistema de Fôrmas
O sistema de fôrmas pode ser fabricado a partir de uma grande variedade de
materiais, tais como madeira, aço, alumínio, plástico, papelão, entre outros.
Fajersztajn (1987) classifica os sistemas de fôrmas em:







Sistema de Fôrmas de Madeira Tradicionais e Racionalizadas: É
aquele em que todos os elementos são compostos por madeira. O
sistema de fôrmas de madeira racionalizadas considera uma
preocupação em facilitar e simplificar os serviços, economizando
material e mão de obra. Neste caso, já ocorre a elaboração de um
projeto detalhado.
Sistema de Fôrmas Metálicas em Aço ou Alumínio É aquele em
que todos os elementos são compostos por materiais metálicos e
normalmente são utilizados como painéis verticais de paredes. O uso
de painéis em alumínio, tem como objetivo, deixar o sistema mais
leve, facilitando a sua movimentação horizontal e vertical.
Sistema de Fôrmas Mistas: É aquele em que o molde é composto
por chapas de madeira compensada, estruturadas com componentes
em aço ou alumínio.
Sistema de Fôrmas Híbrido: É aquele composto por combinações
de subsistemas de materiais diferentes, como papelão, plástico, fibra
de vidro, entre outros.

1.4 Dimensionamento do Sistema de Fôrmas
A partir da década de 80, as empresas fornecedoras do sistema de fôrmas
passaram a elaborar projetos, efetuando os cálculos dos elementos constituintes do
sistema de fôrmas, partindo-se do molde, ou seja, da peça em contato com o concreto,
passando-se para a estrutura do molde e posteriormente para o cimbramento. Neste
trabalho, não será detalhado o roteiro de cálculo para sistemas de fôrmas1.
1.5 As Normas Brasileiras e o Sistema de Fôrmas.
A norma NBR 15696 da ABNT – “Fôrmas e escoramentos para estruturas de
concreto – Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos” define fôrmas
como:




1

Fôrmas: estruturas provisórias, que servem para moldar o concreto
fresco, resistindo a todas as ações provenientes das cargas variáveis,
resultantes das pressões do lançamento do concreto fresco, até que
o concreto se torne autoportante;
Escoramentos: estruturas provisórias com capacidade de resistir e
transmitir às bases de apoio da estrutura do escoramento, todas as
ações provenientes das cargas permanentes e variáveis, resultantes

Fajersztajn (1987) desenvolveu um capítulo sobre o dimensionamento do sistema de fôrmas e indica
uma bibliografia específica para esta finalidade FELD, J. Concrete formwork failures. ACI Journal, jul
1975 p.351-355.
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do lançamento do concreto fresco sobre as fôrmas horizontais e
verticais, até que o concreto se torne autoportante;
Reescoramento e escoramento remanescente: estruturas
provisórias auxiliares, colocadas sob uma estrutura de concreto, que
não tem capacidade de resistir totalmente às ações provenientes de
cargas permanentes e/ou variáveis, transmitindo-as às bases de
apoio rígidas ou flexíveis;
Equipamento industrializado: sistemas ou elementos de fôrmas ou
escoramentos que foram projetados e fabricados para este fim;
o NOTA: Outros elementos isolados, tais como vigas
laminadas, tubos, barras redondas, parafusos etc., que
podem ser usados em fôrmas e escoramentos, e não formam
um sistema e não são considerados equipamentos
industrializados para efeito desta Norma.
Concreto fresco: concreto que está completamente misturado e que
ainda se encontra em estado plástico, capaz de ser adensado por um
método escolhido;
Concreto fluido: concreto fresco recém-lançado ou em lançamento,
que ainda não iniciou a pega; pode-se considerar que possui
características de líquido;
Concreto estrutural: concreto endurecido com característica
autoportante; e
Plataforma de trabalho: estruturas auxiliares utilizadas para acesso
e trabalho de pessoas e equipamentos necessários para trabalhos
em fôrmas.

Pode-se dizer que as fôrmas são estruturas provisórias destinadas a dar forma
e suporte ao lançamento e adensamento do concreto fresco, até que esse adquira
uma resistência de suporte, garantindo a obtenção das dimensões, posições, níveis,
texturas e geometria das peças estruturais, conforme especificados em projeto. Além
disso, as fôrmas devem garantir o correto posicionamento das instalações e das
armaduras, permitindo a colocação de espaçadores para garantir os cobrimentos
mínimos e servir de suporte para os serviços de armação e concretagem.
A Figura 2 apresenta os elementos constituintes do sistema de fôrmas com o
detalhamento do cimbramento metálico e seus acessórios. O cimbramento
(escoramento) corresponde ao conjunto de elementos responsáveis por suportar os
esforços verticais atuantes nas fôrmas, como o peso próprio da estrutura, as cargas
de equipamentos, funcionários e materiais, durante a execução da estrutura de
concreto. É composto, basicamente, por peças verticais sujeitas aos esforços de
compressão (pontaletes de madeira, escoras ou torres metálicas); peças horizontais
sujeitas aos esforços de flexão (vigas principais e secundárias de madeira ou
metálicas). A Figura 3 apresenta os travamentos e mãos-francesas, e todos os
elementos foram descritos nas Tabelas 1 e 2, a seguir.
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Figura 2: Elementos constituintes do sistema de fôrmas com o detalhamento do
cimbramento metálico e seus acessórios.

Fonte: Autor (2018).
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Figura 3: Detalhe da Mão-Francesa.

Torre Metálica

Mão-Francesa

Fonte: Autor (2020).

Tabela 1: Nomenclatura dos componentes do cimbramento metálico e seus acessórios.

Longarinas

Podem ser metálicas, de alumínio ou de madeira e servem
para apoiar os barrotes ou transversinas.

Transversinas ou
barrotes

Podem ser metálicas, de alumínio ou de madeira e servem
para apoiar o compensado de madeira ou fôrma de plástico.

Cruzetas
Forcados
Escoras metálicas

Torres metálicas

Fonte: O Autor (2018).

Elementos metálicos, que servem para escoramento da
fôrma do fundo da viga de concreto.
Peças metálicas que servem para nivelar a fôrma; peças
formadas por um “U”, com cabo rosqueado e parafuso. O
cabo rosqueado é soldado no “U” para ajustes finos.
Elementos metálicos, de diâmetro variando de 2 1/2” a 4”,
com seu comprimento variável.
Conjunto de peças para o apoio das vigas principais e
barrotes que são componentes do cimbramento. Estas
torres são formadas por quadros metálicos e existe um
contraventamento por barras dispostas em "X".
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Tabela 2: Nomenclatura dos componentes das fôrmas.

Fôrmas da laje

Mão-francesa

São painéis metálicos ou chapas de compensado de
madeira que servem para formar o fundo de apoio e que
receberá o concreto.
São estruturas de madeira, que se posicionam a 45° de
inclinação e têm a finalidade de travar o painel lateral de
madeira para ele não se abrir.

Fôrmas da viga

São elementos confeccionados podendo ser metálicos ou
de madeira e servem para conter os esforços do concreto
fresco. Sua composição define-se por painéis laterais e de
fundo. São elementos que definem a forma final do
concreto.

Travamento ou
Ancoragem

As vigas metálicas, ou de madeira, ou de alumínio, são
elementos horizontais e servem para diminuir o
comprimento de flambagem. As barras rosqueadas
atravessam a fôrma da viga e têm porca em ambos os
lados, que apertam a fôrma na sua lateral. Estes elementos
servem para que as fôrmas não se abram na ocasião da
concretagem.

Fonte: O Autor (2018).

Na Fotografia 1, observamos uma edificação com seis metros de altura entre
lajes, que mostra a utilização dos vigamentos principais e secundários metálicos. A
altura dessa edificação favorece a utilização de torres metálicas, onde a montagem
torna-se facilitada, uma vez que é feita por módulos, aonde o montador de andaimes,
utiliza o módulo anterior para montar os módulos seguintes.
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Fotografia 1: Vista de cimbramento com torres metálicas e com vigas metálicas
principais e secundárias.

Fonte: Comunidade da Construção (2020).

O escoramento remanescente é uma estrutura de suporte provisória composta
por um conjunto de elementos que apoiam as vigas e as lajes recém concretadas,
após a retirada de suas fôrmas e cimbramento (escoramento), até que as peças
concretadas atinjam a resistência para a qual foram dimensionadas, ilustrado na
Fotografia 2.
O escoramento remanescente é um sistema, que deve prever as cargas dos
elementos recém-concretados e a evolução da capacidade de carga dos pavimentos
inferiores, analisando a resistência do concreto a 7, 14, 21 e 28 dias. É definido pelo
projetista estrutural e seu objetivo é manter a laje sem deformação até que a
resistência do concreto determinada no projeto seja efetivada.
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Fotografia 2: Vista do escoramento remanescente.

Fonte: Comunidade da Construção (2020).

As etapas de execução da laje, no sistema de fôrmas em torres convencionais
utilizam o escoramento remanescente como elemento de apoio da laje.
Os engenheiros das empresas fornecedoras de sistemas de fôrmas diversos e
os projetistas de estruturas de concreto armado têm se preocupado com este detalhe
construtivo, prevendo faixas de escoramento remanescente ou indicando o uso de um
acessório que será apresentado posteriormente, no capítulo 3 deste trabalho.

1.6 Requisitos Básicos de um Sistema de Fôrmas.
As normas brasileiras, fixam requisitos básicos para que um sistema de fôrmas
seja satisfatório no projeto, na execução e no controle de obras. Isso é válido para
estruturas de concreto simples, armado ou protendido. As principais diretrizes dessas
normas são referentes à qualidade das estruturas que são sustentadas, basicamente,
por três fatores: capacidade resistente, desempenho em serviço e durabilidade.
De acordo com Barros e Melhado (2006), para que as estruturas atendam a
esses três fatores, o sistema de fôrmas deve ser projetado e construído de modo que
alguns pré-requisitos sejam atendidos. Peres (2013) descreveu da seguinte forma:
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Estanqueidade: As emendas das peças das fôrmas devem ser
suficientemente estanques para evitar a perda da argamassa, dos
finos e da nata de cimento, que aumentam a permeabilidade do
concreto. A entrada de agentes externos causadores de diversas
patologias como corrosão das armaduras, do concreto, a perda de
resistência, desempenho e durabilidade da peça estrutural é
facilitada, pela falta de estanqueidade.
Resistência mecânica à ruptura: Deve-se conferir a resistência
mecânica adequada às fôrmas para atender a sua função estrutural
de suportar as cargas provenientes do peso próprio do concreto e das
cargas acidentais; essas, provenientes das ações de fatores
ambientais, vibrações decorrentes do adensamento do concreto,
peso dos equipamentos, dos materiais e do tráfego de pessoas sobre
o assoalho nos serviços que antecedem a concretagem.
Resistência à deformação: Como o intuito do sistema de fôrmas é
manter a posição, o nível e o alinhamento das peças estruturais, é
necessário que ele não sofra deformações excessivas sob a ação das
cargas atuantes. Para tanto, as fôrmas devem ter a rigidez necessária
para resistir às cargas atuantes garantindo a dimensão exata da
estrutura.
Regularidade geométrica: As peças devem apresentar dimensões
de acordo com o projeto, para que o encaixe entre elas seja perfeito,
garantindo a geometria e a estanqueidade do sistema.
Baixa aderência ao concreto: A baixa aderência é necessária para
que as fôrmas não venham a aderir ao concreto. Isso acarretaria
imperfeições na superfície do concreto, uma redução da
produtividade do serviço de desenforma e diminuição da durabilidade
do conjunto de fôrmas.
Durabilidade: Considerando a elevada participação do sistema de
fôrmas e escoramento no orçamento das obras, é necessário que se
reaproveite o maior número de vezes os elementos do sistema para
desonerar o máximo possível a execução da estrutura e minimizar o
espaço destinado ao canteiro de obra.
Estabilidade dimensional: É necessário que o sistema de fôrmas
seja estável para que suas dimensões não sofram alterações durante
os serviços de montagem das armaduras e de lançamento e
adensamento do concreto ao longo de todo o processo de cura e
desforma. Isso permite garantir que as dimensões definidas no
projeto sejam compatíveis com as verificadas na obra.
Posicionamento da armadura: As fôrmas, com o auxílio de
espaçadores, servem de suporte para o posicionamento da
armadura. Para desempenhar essa função de maneira adequada,
elas devem estar posicionadas de modo correto, conforme o projeto
de fôrmas. O cobrimento da armadura deve ser garantido por toda a
extensão das peças estruturais, evitando que ocorram patologias
futuras nas armaduras, tais como corrosão e ataque ácido, que
comprometem, diretamente, a durabilidade da estrutura.
Lançamento e adensamento do concreto: O lançamento e
adensamento do concreto de uma estrutura devem ser realizados de
acordo com um plano de concretagem previamente estabelecido, que
assegure o fornecimento da quantidade de concreto segundo as
características do projeto. Para tanto, as fôrmas não devem ser
impeditivas para o lançamento e adensamento do concreto, com
obstáculos, que impeçam a passagem e a correta utilização do
vibrador.
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Reatividade química: Os materiais utilizados para a fabricação das
fôrmas e o desmoldante devem ser inertes em relação ao concreto e,
ainda, não devem apresentar absorção de água, capaz de
comprometer a sua hidratação. Caso contrário, podem ocorrer
reações que irão alterar as características do concreto,
comprometendo o seu desempenho, resistência e durabilidade.

Após a análise da importância do sistema de fôrmas, suas definições,
classificação, dimensionamento, normas brasileiras e requisitos básicos, no Capítulo
2 serão abordados os requisitos esperados de um sistema estrutural, entre outros
temas relevantes para este trabalho.
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2 O SISTEMA ESTRUTURAL.
Neste capítulo serão abordados os requisitos esperados de um sistema
estrutural, que dará subsídios para o entendimento da importância do sistema
estrutural de lajes planas.
Posteriormente, será apresentado um breve histórico da utilização de lajes
planas, desde o seu surgimento nos Estados Unidos até a sua aplicação no Brasil.
Finalmente, serão apresentadas a definição de lajes planas, suas vantagens e
desvantagens, se comparadas ao sistema de lajes e vigas.

2.1 A escolha do sistema estrutural.
A escolha do sistema estrutural deve ser sustentada pela análise criteriosa dos
requisitos esperados e detalhados a seguir.
É nesta fase que os intervenientes no processo – construtoras e incorporadoras;
escritórios de projetos de estruturas em concreto armado e protendido e responsáveis
de empresas fornecedoras de mão de obra, definem o partido estrutural e
posteriormente o sistema de fôrmas a ser empregado no empreendimento.
A Figura 4 apresenta alguns tipos de sistemas estruturais e foi extraída e
adaptada pelo autor do The Concrete Centre (2016):
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Figura 4: Alguns Tipos de Sistema Estrutural.

Fonte: Autor (2020), adaptado do The Concrete Centre.

A análise do tempo de planejamento e execução de lajes é um dos requisitos
para a escolha do partido estrutural, pois todas as etapas construtivas subsequentes
dependerão deste pré-estudo e definição.
O Gráfico 1 relaciona o tempo estimado para o planejamento da construção, em
semanas, antes do início da obra e o tempo de execução em semanas, para 1.000 m²
de área da laje.
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Gráfico 1: Tempo de Planejamento e Execução de Lajes.
Início da Obra
Construção de Lajes

Planejam ento da Contratação
(Sem anas)
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

1

Tem po de Execução de 1.000 m ² com o uso de guindaste
(Sem anas)
1
2
3

4

Lajes Planas sem Vigas

Lajes com Nervuras

Lajes Nervuradas
Lajes Unidirecionais com
Faixas de Vigas Baixa.
Lajes Planas sem Vigas Pós Tensionadas

D ef inir p o r Pr o t ensão

Sistem a Construtuvo
Híbrido
Pilares-Paredes e Lajes
Planas

Fonte: Autor (2020), adaptado do The Concrete Centre.

De acordo com os dados da pesquisa realizada junto ao site do The Concrete
Centre, o tempo de planejamento e execução de lajes planas é menor, se comparado
com o tempo de execução das lajes com nervuras, lajes nervuradas e lajes
unidirecionais com faixa de vigas baixa. O tempo de execução é ainda menor, se as
lajes planas, forem pós tensionadas.
Outro fator importante a ser analisado é a espessura das lajes em milímetros
(mm) em função do tipo de sistema estrutural, pois esta escolha influenciará no volume
de concreto a ser utilizado no empreendimento. O Gráfico 2 apresenta esta análise:
Gráfico 2: Espessura da Laje em mm x Tipos de Lajes.
Espessura da Laje (m m )
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Lajes Unidirecionais com
Faixas de Vigas Baixas
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Sistem a Construtuvo Híbrido

Fonte: Autor (2020), adaptado do The Concrete Centre.
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A partir do sistema estrutural proposto, pode-se definir os vãos típicos da laje em
metros (m). O Gráfico 3 apresenta esta análise:
Gráfico 3: Vão Típico da Laje em m x Tipos de Lajes.

Vão Típico da Laje (m )

3
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14

15

Lajes Planas sem Vigas

Lajes Unidirecionais com
Faixas de Vigas Baixas
Lajes Planas sem Vigas Pós Tensionada.
Sistem a Construtuvo Híbrido

Fonte: Autor (2020), adaptado do The Concrete Centre.

Através dos gráficos 2 e 3 pode-se observar uma relação de interdependência,
entre o tipo de sistema estrutural, espessura de laje e vãos permitidos entre os pilares.
Os gráficos 1, 2 e 3 apresentados neste trabalho são de caráter informativo, mas
podem ser objeto de pesquisas futuras, pois apresentam informações relevantes para
o sistema estrutural de lajes planas.
Pode-se afirmar que, a partir da escolha do sistema estrutural é que se determina
o sistema de fôrmas e para o emprego do sistema de fôrmas deck, que será detalhado
no capítulo 3 deste trabalho é recomendado o sistema estrutural em lajes planas.

2.2 Requisitos esperados de um sistema estrutural.
Um sistema estrutural, além de resistir satisfatoriamente às ações a ele
aplicadas, deve atender às necessidades arquitetônicas e funcionais de uma
edificação, com um custo adequado e sem prejuízo às condições de segurança
exigidas, de forma racional. Takeya (1985), Figueiredo Filho (1989) entre outros
pesquisadores relacionam os requisitos esperados de um sistema estrutural, que
devem ser atendidos no todo ou em partes, considerando as especificidades de cada
situação.

37

2.2.1 Segurança estrutural.
Os requisitos de segurança estrutural devem ser atendidos no que se refere ao
estado limite último e ao estado limite de utilização, pois são esses limites que
asseguram a utilização satisfatória da edificação, dentro das necessidades de uso,
para os quais foi projetado.
É recomendado que o projeto de estrutura seja rigorosamente obedecido na fase
de construção, de acordo com as normas brasileiras vigentes e, quando necessário,
às recomendações internacionais.
2.2.2 Adaptabilidade às exigências arquitetônicas.
O sistema estrutural deve ser adaptável às exigências arquitetônicas de vãos,
pés-direitos, fachadas, aberturas, disposição do espaço interno, conforto ambiental,
acabamento e outras características.
2.2.3 Compatibilidade.
Em algumas edificações é comum a necessidade do emprego de dois ou mais
sistemas estruturais, como por exemplo, estrutura de concreto armado e estrutura
metálica. Neste caso espera-se que o sistema estrutural principal tenha
compatibilidade com os demais. Espera-se também que o sistema estrutural seja
compatível com todas as demais partes da edificação, como: vedações, instalações
diversas, revestimentos, coberturas e outros.
2.2.4 Flexibilidade.
É desejável que o sistema estrutural possibilite a utilização de soluções
padronizadas e racionalizadas permitindo, sempre que necessário, a repetitividade da
estrutura, mesmo com a implantação em terrenos e topografias diferentes.
2.2.5 Facilidade de execução.
No caso de edificações comuns, espera-se que a estrutura seja de fácil execução
e não necessite de técnicas avançadas de construção, podendo ser executada em
qualquer região do país, com as técnicas, materiais e componentes existentes no local
de implantação da edificação.
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2.2.6 Rapidez de execução.
O sistema estrutural deve possibilitar, sempre que possível, a execução rápida
da edificação, sem que haja perda das condições da segurança e da qualidade
construtiva.
2.2.7 Controle de qualidade.
O sistema estrutural deve possibilitar eficiente controle da qualidade dos
materiais e da própria estrutura, pelos métodos correntes, sem a necessidade de
equipamentos sofisticados.
2.2.8 Manutenção.
O sistema estrutural deve contribuir para que a sua manutenção seja facilitada
ou reduzida.
2.2.9 Durabilidade.
As propriedades mecânicas, físicas e químicas dos materiais, assim como a
segurança estrutural dos elementos e componentes devem ser garantidas durante a
vida útil da edificação.
2.2.10 Modificações futuras.
Ao longo da vida útil de uma edificação é possível que haja necessidade de
mudanças nas finalidades iniciais, para as quais ela foi projetada, o que demandará
alterações futuras. Poderá ocorrer a necessidade de ampliações ou de reformas, por
obsolescência ou deterioração da construção original.
Espera-se que um sistema estrutural permita essas modificações, de modo mais
abrangente possível, sem que haja consequências indesejadas à estrutura original ou
incompatibilidade com outras estruturas que venham a ser executadas em função de
expansões.
2.2.11 Custos.
O custo é um dos aspectos mais importantes a ser considerado numa edificação.
É importante analisar o custo ao longo do ciclo de vida útil do projeto. A segurança
estrutural e a qualidade construtiva sempre deverão ser preservadas.
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2.3 O histórico das lajes planas.
As lajes planas surgiram nos Estados Unidos no início do século XX e
permanecem até os dias atuais, pois os projetistas de estruturas americanos,
canadenses e europeus estão acostumados aos prédios sem vigamentos nas suas
rotinas de trabalho2.
Os projetistas de estruturas que defendem a utilização das lajes planas apontam
como grande vantagem à liberdade de disposição das paredes divisórias, ganho no
pé direito dos andares, economia no uso de fôrmas e até mesmo no volume de
concreto, o que reduz significativamente o custo final da estrutura.
Os especialistas que têm uma posição mais crítica sobre o assunto alertam para
os cuidados que devem ser tomados em dois pontos fundamentais: os problemas de
punção e de estabilidade global. Com isso, a utilização das lajes planas continua
sendo motivo de controvérsias entre os projetistas de estruturas, quanto a sua
viabilidade técnica e econômica.
Na década de 1980, a comunidade cientifica nacional, através de alguns
projetistas de estruturas, se posicionou a favor ao uso das lajes planas, com o uso do
concreto, sem protensão e sem capitéis, devido à redução do prazo médio para a
execução de um pavimento tipo. Estimava-se três dias, sendo um para montar a
fôrma, outro para a produção e montagem da armadura e outro dia para a
concretagem. Após cinco dias, a desfôrma poderia ser feita. Naquele período, as
fôrmas eram feitas de tábuas e chapas de compensado, com vigas de madeiras ou
metálica, escoradas por pontaletes de madeira ou torres metálicas comuns.
O assunto constituiu um campo aberto para simpósios e congressos, mas
infelizmente os calculistas e executores que tinham a incumbência de executar
projetos audaciosos não dispunham de tempo para poder extrair, de toda essa
experiência, regras práticas para aplicação generalizada.
O engenheiro projetista estrutural José Augusto da Silva Gante em entrevista à
Revista Dirigente Construtor em 1987, afirmava que o sistema com vigas utilizava 12
m² de formas/m³ de concreto (pilares, vigas e lajes) e para o sistema de lajes sem
2

REVISTA DIRIGENTE CONSTRUTOR. Vigas são dispensáveis? Especialistas dizem que sim. São
Paulo: Instituto de Engenharia, v. 23, n. 3, p.22-24, mar. 1987. Mensal.
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vigas utilizava 8,33 m² de formas/m³ (pilares e lajes) de concreto. Ele considerava que
a redução deste índice era um valor expressivo, para o custo total de um edifício. Com
relação ao consumo do aço, Gante (1987) afirmava que o sistema com vigas
empregava uma taxa de aço econômica em torno de 90 kg/m³ de concreto e para o
sistema de lajes utilizava 100 kg/m³. Já em relação ao consumo de concreto, Gante
(1987) afirmava que o sistema de lajes sem vigas era menor ou, no máximo,
equivalente ao sistema com vigas3.
Outros projetistas de estruturas desenvolveram conhecimentos para as
estruturas sem vigas, mas defendiam que sempre que houvesse a necessidade de
maior flexibilidade na distribuição interna dos ambientes, a laje plana com grandes
vãos seria uma solução, desde que com protensão parcial e, em certos casos,
protensão completa, além disto, associar vigas periféricas à edificação.
A estabilidade global era outro ponto que exigia uma análise criteriosa, pois os
projetistas de estruturas procuravam deixar as caixas de escadas e de elevadores
com bastante rigidez para neutralizar o efeito do vento, além de manter uma boa
distribuição dos pilares.
O engenheiro Augusto Carlos de Vasconcelos em entrevista à Revista Dirigente
Construtor em 1987 apontava algumas regras práticas que poderiam ser
apresentadas para verificações rápidas.





O uso sempre que possível de vigas perimetrais apoiadas em pilares;
O uso de pilares com a maior dimensão perpendicular a borda da laje;
A disposição do núcleo rígido de maneira simétrica e;
A carga global de flambagem do prédio ser sempre doze vezes
superior a totalidade das cargas de serviço.

A crescente aplicação de lajes planas em estruturas de edifícios se deve
basicamente a dois motivos:
a) Exigência de estruturas com a execução mais simples, rápida, com
redução de custos e melhor desempenho funcional, permitindo que se
tenham ambientes mais confortáveis e personalizados;

3

Em pesquisa ao site da Comunidade da Construção, as taxas de consumo de fôrmas e aço, não
sofreram alterações significativas, se comparadas com as informações de Gante (1987).
<http://www.comunidadedaconstrucao.com.br/sistemasconstrutivos/3/tipologias/viabilidade/38/tipologias.html>. Acesso em: 23 out. 2019.
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b) Maior facilidade na elaboração de projetos com lajes planas, em virtude
do desenvolvimento de programas avançados de cálculo estrutural, que
utilizam análise por Elementos Finitos e Analogia de Grelha.
A solução de lajes planas tem sido cada vez mais utilizada nos pavimentos de
edifícios, principalmente em virtude de diversas vantagens que o sistema apresenta
se comparado aos sistemas estruturais convencionais compostos de lajes, vigas e
pilares.
Gante em entrevista à Revista A Construção em 1985 afirma que normalmente,
A laje é sustentada por pilares bastante esbeltos, que reforçam a
impressão de leveza. Toda a estrutura, porém, se vincula a um núcleo
central formado pela caixa de escada e dos elevadores, que possui vigas
e pilares de rigidez adequada. A verificação dos esforços nas lajes é
realizada por calculistas, com o auxílio de softwares de cálculo estrutural.
O diagrama espacial dos momentos fletores, na placa, assemelha-se a
uma “tenda de circo”, já que os esforços negativos formam um conjunto
de cones na cabeça dos pilares, cujas bases no meio dos vãos
correspondem aos momentos positivos.

2.4 Definições das lajes planas.
Uma estrutura convencional de concreto armado é aquela formada basicamente
por lajes maciças que se apoiam em vigas, que por sua vez, apoiam-se nos pilares.
As lajes recebem as cargas de utilização aplicadas no pavimento, acrescido do seu
peso próprio, transmitem os esforços às vigas, que remetem as cargas aos pilares, e,
a partir destes, o carregamento é transferido para as fundações.
Este sistema estrutural de lajes convencionais é utilizado há muito tempo na
indústria da construção civil e a existência de vigas e pilares, permite a formação de
pórticos, que garantem uma boa rigidez à estrutura de concreto armado.
Entende-se por lajes planas aquelas executadas sem a existência de vigas como
elementos estruturais de suporte da laje e de distribuição de cargas aos pilares. Dessa
forma, a laje por si só absorve e transmite os esforços diretamente aos pilares ou
paredes das caixas de escada e de elevadores.
As lajes sem vigas apoiam-se diretamente sobre os pilares, estando a eles
rigidamente ligados. De acordo com Figueiredo Filho (1989),
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Os pilares podem ou não ter um engrossamento de sua seção transversal
próximo da ligação com a laje, que é chamado de capitel e serve de união
entre a laje e o pilar; tem como finalidade principal diminuir as tensões de
cisalhamento nesta região, evitando o puncionamento da laje, pelo pilar.
Também as lajes podem ter a sua espessura aumentada na região da
ligação, com a mesma finalidade do capitel.

O aumento na espessura das lajes é denominado drop panel e quando temos o
capitel incluindo o aumento da espessura das lajes (drop panel), denominamos o
sistema como flat slabs. Estas nomenclaturas são oriundas dos Estados Unidos, onde
este sistema estrutural é usualmente empregado. A Figura 5, adaptada de Figueiredo
Filho (1989), ilustra esta nomenclatura.
Figura 5: Capitel e Drop Panel.

Fonte: Figueiredo Filho (1989).

O sistema de lajes planas é maciço, podendo ainda a armadura ser passiva,
protendida ou uma combinação das duas. Os capitéis e painéis de transição são mais
comuns em lajes maciças, as quais apresentam, em geral, pequenas espessuras para
resistir aos esforços de punção nas proximidades dos pilares. As lajes planas
apresentam trechos maciços junto aos pilares para combater a punção e os momentos
negativos.
Deve-se procurar evitar os capitéis e os drop panels, de modo a se obter tetos
lisos e como consequência, a simplificação do sistema de fôrmas. Ao longo deste
capítulo, serão apontadas as vantagens e desvantagens da utilização das lajes
planas, se comparadas ao sistema convencional.
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2.5 Vantagens das lajes planas.
As lajes planas permitem possibilidades de reformas e modificações futuras, as
instalações hidráulicas e elétricas ganham mais liberdade e devido à racionalização
de aberturas; as plantas arquitetônicas tornaram-se flexíveis, que passa a ser um
diferencial competitivo para as incorporadoras.
As vantagens são evidentes, eliminando-se vigas, as estruturas ficam mais
leves, e evita-se o recorte das formas, facilitando os serviços de armação, carpintaria
e concretagem nas obras.
Ao analisar as vantagens das lajes planas ou lajes sem vigas, Figueiredo Filho
(1989) apresenta por itens, conforme apresentado a seguir4:
2.5.1 Espaços internos flexíveis.
Por apresentar tetos lisos o sistema oferece ampla liberdade na definição de
espaços internos, e como consequência outras vantagens podem ser relacionadas:


Permitem grande possibilidade de reformas e modificações futuras do espaço
interno, pois as divisórias (de alvenaria ou outras) não estão relacionadas à
rígida colocação de vigas do piso (normais e invertidas) e as do teto;



Racionalização de vedações e aberturas, com uniformização de alturas,
eliminando a necessidade de recortes, a coincidência de divisórias com vigas
e, consequentemente, o espessamento de revestimentos para uniformização
de espessuras de paredes e vigas;



Possibilita a execução de fachadas com grande liberdade, quando não existem
vigas nas bordas exteriores de painéis externos, com participação ou não da
estrutura.

2.5.2 Simplificação das fôrmas.
Permite redução de custo de fôrmas em razão dos seguintes aspectos:

4

As vantagens e desvantagens das lajes planas ou sem vigas, podem ser encontradas também na
referência bibliográfica The Concrete Centre. Concrete framed buildings. 2016. Disponível em:
<www.concretecentre.com>. Acesso em: 05 fev. 2020.
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Menor consumo de materiais que os sistemas convencionais, em razão da
menor área de fôrma por metro quadrado de piso ou forro;



As fôrmas apresentam um plano continuo sem obstáculos, com recortes
apenas nas ligações dos pilares, o que acarreta menos corte de material e
consequentemente menor desperdício;



As espessuras das lajes podem ser uniformizadas e se houver certa
regularidade dos vãos dos painéis, o que também simplifica as fôrmas;



As fôrmas de lajes sem vigas são montadas e desmontadas com mais
facilidade, portanto com pouca danificação, levando a um maior índice de
reaproveitamentos;



Menor incidência de mão-de-obra na execução; e,



Permite racionalização e padronização de cimbramento, devido aos tetos lisos
de altura constante.

2.5.3 Simplificação das armaduras.
Também é consequência direta de ausência de vigas, pois são eliminadas todas
as armaduras correspondentes, simplificando ou eliminando diversas tarefas; as
armaduras transversais de combate a punção, quando são necessárias, ocorrem em
uma região próxima aos pilares, e normalmente não causam dificuldades sérias de
execução.
Também em função da ausência de vigas, pode ser bastante interessante o uso
de telas soldadas como armadura de flexão, que podem ser facilmente estendidas
sobre as fôrmas, sem interferência da armadura das vigas. Cabe ainda destacar:


Na preparação das armaduras são simplificadas as operações de corte,
dobramento, montagem e posicionamento, que correspondem apenas as
armaduras das lajes;



Com redução das operações de corte e eliminação dos estribos, há uma maior
racionalização do uso das armaduras, com melhor aproveitamento dos
vergalhões e menor desperdício; e,



Haverá uma maior facilidade de inspeção e conferência.
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2.5.4 Simplificação da concretagem.
A concretagem é facilitada em razão da ausência das vigas. O acesso de
vibradores reduz as possíveis falhas do processo, assim é reduzida a probabilidade
de aparecimento de falhas (vazios, ninhos), melhorando o acabamento da estrutura.
2.5.5 Redução de revestimentos.
Com simplificação das fôrmas, armaduras e concretagem é possível obter-se
estruturas com ótimo acabamento, minimizando revestimentos. No caso de eles
serem necessários, com a ausência das vigas, a superfície a ser revestida é
diminuída, e as dificuldades para revestir superfícies planas são menores.
A redução do consumo de materiais e mão-de-obra é consequência direta.

2.5.6 Redução da altura total do edifício.
“Se em uma determinada região houver, por imposição de um código de obras,
a limitação de altura de um edifício, as lajes sem vigas possibilitam a diminuição da
altura total ou o aumento do número de pavimentos”, afirma Vasconcelos em
entrevista à Revista Dirigente Construtor em 1987.

2.5.7 Simplificação das instalações.
O projeto e a execução de instalações são facilitados, pois diminui a quantidade
de curvas e elimina a perfuração das vigas, com as seguintes implicações positivas:


Menor quantidade de conduítes e fios necessários;



Menor incidência de cortes e emendas e, portanto, desperdício de material;



Redução de mão-de-obra;



Melhor qualidade do produto final, diminuindo e simplificando reparos e
correções necessárias ao início da operação, e;



As modificações futuras são facilitadas, assim como a manutenção.
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2.5.8 Redução do tempo de execução.
Em função das simplificações das tarefas de execução das fôrmas, armaduras e
concretagem, há uma redução no tempo de construção, porém dependerá de outros
fatores.

2.6 Desvantagens das lajes planas.
Embora seja grande a lista de vantagens do sistema estrutural de lajes planas,
existem também algumas desvantagens que devem ser analisadas, pois são
importantes e podem mesmo inviabilizar o seu uso em algumas situações.

2.6.1 Punção das lajes.
É um dos principais problemas das lajes sem vigas, e pode ser solucionada:


Adequando a espessura das lajes e as dimensões dos pilares;



Usando armadura específica; ou,



Utilizando as duas opções anteriores.
o Nota: Além dos itens acima, diretamente relacionados à punção das
lajes é necessário atender as espessuras mínimas de lajes planas,
recomendadas pela ABNT NBR 15200 – Projeto de Estrutura de
Concreto em Situação de Incêndio.
Não serão apresentadas neste trabalho informações detalhadas sobre punção

nas lajes sem vigas, por não ser o objetivo, mas o assunto é amplamente pesquisado
por estudiosos e Figueiredo Filho (1989) apresenta um capítulo dedicado ao tema.

2.6.2

Deslocamentos devido às ações horizontais.

Os projetos atuais, ao empregarem técnicas refinadas de cálculo e materiais de
altas resistências, resultam em estruturas leves e esbeltas, com elementos de flexão
de pouca altura. Uma das consequências disto é o agravamento do problema dos
deslocamentos das lajes de pisos e forros, o que nas estruturas sem vigas, pode ser
até mais importante, do que a resistência à flexão das lajes. Assim, mesmo que os
requisitos quanto à resistência sejam satisfeitos, é possível que a espessura resultante
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da laje não atenda aos requisitos mínimos exigidos, quanto aos deslocamentos
transversais, impedindo a perfeita utilização do edifício.
Este também é um assunto de grande importância, que possibilita um estudo
detalhado, mas neste trabalho apenas será citado como uma desvantagem para o uso
das lajes planas ou lajes sem vigas.

2.6.3 Instabilidade global do edifício.
No caso de edifícios altos, a ausência de vigas diminui a estabilidade global
devido às ações horizontais, nesse caso devem-se vincular as lajes em paredes
estruturais ou em núcleos rígidos, como poços de elevador ou escadas.

2.6.4 Concretagem e armadura na região dos pilares.
Ao mesmo tempo em que, a concretagem de sistemas de lajes sem vigas é tarefa
mais simples e rápida, que nos sistemas tradicionais, cuidados devem ser tomados.
A densidade de armadura junto aos pilares é bastante grande, o que pode acarretar
problemas de adensamento, com o aparecimento de falhas justamente em uma região
de esforços importantes.
No capítulo 3 será apresentado o sistema de fôrmas denominado tipo deck,
objeto principal deste trabalho, onde serão detalhados os seus componentes, com
foco no detalhamento na região dos pilares, denominados arremates. Além disto,
serão apresentadas as vantagens e desvantagens do sistema, finalizando com os
fatores que influenciam na escolha do sistema.
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3 SISTEMA DE FÔRMAS DECK
O sistema de fôrmas deck foi projetado para a utilização em sistemas estruturais
de lajes planas, em edificações multipavimentos, residenciais ou comerciais de
pequeno a médio porte.
O sistema é composto por painéis modulares, estruturados em alumínio e o
contato com o concreto é feito por chapa compensada plastificada, fixada à estrutura
dos painéis. Os painéis são sustentados por escoras com cabeças especiais
Drophead5, que permitem a desfôrma dos painéis mantendo a laje escorada. Tal
mecanismo possibilita a retirada e o reaproveitamento de toda fôrma dos panos de
laje em apenas um dia após a execução da concretagem, dependendo do concreto e
do ciclo entre lajes adotado.
3.1 Sequência de montagem do sistema de fôrmas deck.
Os painéis possuem baixo peso, pois são fabricados em alumínio e o transporte
dos seus módulos torna-se mais fácil, gerando rapidez e agilidade na montagem e
desmontagem, proporcionando maior produtividade e consequente economia de mão
de obra. As fotografias 3, 4 e 5 apresentam a sequência de montagem do sistema de
fôrmas deck:
Fotografia 3: Colocação dos painéis modulares em alumínio, revestidos com chapa
compensada plastificada.

Fonte: Site da SH Fôrmas (2020).

5

É um tipo de suporte apoiado em escoras metálicas, que têm a função de sustentar os painéis de
alumínio e que será detalhado posteriormente.
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Fotografia 4: Os painéis são apoiados no suporte deck e a montagem é simplificada.

Fonte: Site da SH Fôrmas (2020).
Fotografia 5: Observar que o profissional consegue fazer a montagem sozinho, pois ele
posiciona um apoio temporário, para posteriormente posicionar a escora com o suporte.

Fonte: Site da SH Fôrmas (2020).

3.2 Detalhamento do painel de alumínio deck.
As dimensões dos painéis e das peças, os tipos de encaixe, o peso, entre outros
fatores diferem de uma empresa para outra. Essas diferenças são pequenas, porém
o painel da empresa A não é compatível com o painel da empresa B, pois cada
empresa possui o seu próprio equipamento, que no Brasil, são comercializados na
modalidade de locação. As construtoras e empresas de mão de obra optam por uma
ou outra empresa fornecedora, levando em consideração o atendimento ao cliente e
o custo benefício do sistema.
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Ao analisar o peso pode-se afirmar que se trata de um produto leve. Nas Figuras
6 e 7 pode-se observar um painel de 2000 mm x 600 mm, que tem o peso aproximado
de 27 kg, incluindo a chapa de compensado plastificado, com espessura de 9 mm.
Devido ao baixo peso, os painéis podem ser manuseados e montados por apenas um
operário.
Figura 6: Painel de Alumínio Deck – Visto por Baixo.

Fonte: Autor (2018), adaptado do site da Empresa MILLS.
Figura 7: Painel de Alumínio Deck – Visto na sua lateral menor.

Fonte: Autor (2018), adaptado do site da Empresa MILLS.

A espessura do painel é de 140 mm, conforme demonstrado na Figura 8. A união
entre os painéis proporciona um encaixe que evita o vazamento de nata de cimento,
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de forma a atender um dos pré-requisitos da norma detalhada no capítulo 1, que é a
estanqueidade.
Figura 8: Painel de Alumínio Deck – Espessura do Painel e “alça” para movimentação do
painel.

Fonte: Autor (2018), adaptado do site da Empresa MILLS.

3.3 Detalhamento do suporte deck.
Normalmente, o sistema de fôrmas deck possui três tipos de suportes, que são
apoiados em escoras metálicas. Os suportes têm a função de sustentar os painéis de
alumínio, detalhados anteriormente. Para cada tipo de situação deverá ser utilizado
um tipo de suporte.
O suporte fixo intermediário, apresentado na Figura 9 é utilizado nas situações
em que não é possível manter os painéis alinhados, ou seja, os painéis ficam
“descasados”, não permitindo a utilização do acessório Drophead. O suporte fixo
intermediário permite o apoio do painel de alumínio e da viga guia de reescoramento.
Figura 9: Tipos de Suporte – Suporte Fixo Intermediário.

Fonte: Autor (2018), adaptado do site da Empresa MILLS.

O suporte fixo apresentado na Figura 10 é utilizado na faixa da desfôrma e
consiste num forcado com bandejas fixas e com garras onde os painéis de alumínio
se apoiam. As dimensões do suporte fixo permitem o encaixe correto dos painéis e
possui uma base com quatro furos com diâmetro de 8 mm para a fixação na escora.
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Figura 10: Tipos de Suporte – Suporte Fixo.

Fonte: Autor (2018), adaptado do site da Empresa MILLS.

O Drophead é o terceiro tipo de suporte e por ter características especiais, requer
um detalhamento maior.
3.3.1 Detalhamento do Drophead.
A proposta do Drophead é manter o escoramento remanescente da estrutura de
concreto, durante o período de cura, ou até que seja atingida a resistência do concreto,
ou seja, resistir ao próprio peso. A laje, quando não submetida a esforços secundários
oriundos do processo de escoramento e escoramento remanescente, fica intacta, uma
vez que o processo do ciclo de escoramento com o Drophead evita as flechas,
ocasionadas nos outros sistemas de escoramento, sejam com torres metálicas ou com
o uso de madeira.
O Drophead é composto de um chaveamento que, ao ser girado em 90o, permite
que os painéis de alumínio se desloquem da laje aproximadamente 10 cm na vertical,
possibilitando a retirada das fôrmas e seu reaproveitamento para a execução da laje
do andar superior. Suporta um carregamento vertical de 40 kN, facilitando ao projetista
o dimensionamento do cimbramento das estruturas, que pode considerar este valor
para as cargas nos postes das torres ou das escoras metálicas.
A utilização do dispositivo Drophead evita deformações de segunda ordem, pois
ao realizar o posicionamento do escoramento remanescente nos sistemas de
cimbramento convencionais, não é seguido um procedimento minucioso. O
escoramento remanescente não é instalado no mesmo ponto de apoio da laje, fazendo
com que ela se movimente, causando deformações pelo fato do concreto não estar
curado.
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O Drophead é um tipo de suporte, que permite a retirada do escoramento
horizontal sem que se retire a escora, mantendo a laje escorada. O dispositivo possui
uma coluna fixa que suporta a laje e uma bandeja móvel onde se apoiam os painéis.
Dessa forma a coluna fixa é mantida na posição de escoramento fixo por meio de uma
trava radial sobre ela, denominada “chaveta”. É utilizado na linha de escoramento fixo,
em cujas garras os painéis são encaixados. Suas dimensões garantem o correto
encaixe dos painéis, possui uma base com 4 furos de diâmetro de 8 mm para fixação
na escora, numa altura total de 35 cm.
As Fotografias 6, 7 e 8 demonstram o funcionamento do Suporte Drophead:
Fotografia 6: Posicionamento do Drophead – Final

Orelha

Chaveta

Fonte: Fotos do Autor (2018).
Fotografia 7: Posicionamento do Drophead – Desfôrma.

Filete

Ranhura

Fonte: Fotos do Autor (2018).
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Fotografia 8: Posicionamento do Drophead – Desfôrma.

Pino da Viga Guia

Chaveta

Fonte: Fotos do Autor (2018).

3.4 Viga Guia.
As vigas são perfis extrudados de alumínio, conforme demonstrado nas Figuras
11 e 12, com largura e altura de duas polegadas (±5,08 cm) e comprimentos variáveis
compatíveis com os perfis longitudinais dos painéis de alumínio (de 0,90 m a 1,90 m),
que têm a função de auxiliar a vedação entre os painéis de alumínio, onde está
apoiado o acessório Drophead.
Figura 11: Vista Geral da Viga Guia.

Fonte: Autor (2018), adaptado do site da Empresa MILLS.
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Quando ocorre a desfôrma do sistema de fôrmas deck, a viga guia de
reescoramento é desformada com a bandeja do Drophead, sendo possível
reaproveitá-la na etapa seguinte.
Figura 12: Apoio da viga guia no suporte Drophead.

Fonte: Autor (2018), adaptado do site da Empresa MILLS.

3.5 Detalhamento dos Arremates do Sistema de Fôrmas Deck.
Os painéis do sistema de fôrmas deck são de tamanho padronizado e os
tamanhos variam de empresa para empresa fornecedora do produto no Brasil. Os
projetos estruturais de lajes têm tamanhos diversos, sendo necessário o fechamento
com arremates de madeira.
Esses fechamentos são considerados pontos negativos do sistema de fôrmas
deck, sobretudo do ponto de vista econômico. O mesmo problema ocorre, quando o
projeto estrutural contempla a existência de pilares, paredes e vigas de periferia, pois
para cada encontro da laje com estes elementos estruturais, será necessária a
finalização com arremates de madeira.
As Fotografias de 9 a 15 ilustram o detalhamento dos arremates do sistema de
fôrmas deck e pertencem ao arquivo pessoal do autor.
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Fotografia 9: Arremates em chapa de compensado, na região do pilar.

Fonte: Autor (2019).
Fotografia 10: Painéis em alumínio posicionados, alinhados e abertura para os
arremates em chapa de compensado, na região do pilar.

Fonte: Autor (2019).
Fotografia 11: Painéis de alumínio posicionados, alinhados e abertura para os
arremates em chapa de compensado, na região de pilares.

Fonte: Autor (2019).
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Fotografia 12: Vista Geral dos Arremates na região dos Pilares.

Fonte: Autor (2019).
Fotografia 13: Escoramento de capitel com torres metálicas, para pilar
solteiro.

Fonte: Autor (2019).
Fotografia 14: Sistema de fôrmas deck para lajes circulares.

Fonte: Autor (2019).
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Fotografia 15: Arremates em chapa de compensado, próximos às paredes de
concreto, no sistema de fôrmas deck para lajes circulares.

Fonte: Autor (2019).

3.6 Vantagens do Sistema de Fôrmas Deck.
O sistema de fôrmas deck é considerado uma boa opção para lajes de grandes
áreas planas e para pé direito de até 4,25 metros. Este pé direito é determinado pela
resistência da escora metálica, um dos elementos de sustentação do sistema de
fôrmas deck.
Por ser de alumínio é leve e permite rapidez e eficiência no transporte (horizontal
e vertical), bem como na montagem e desmontagem dos equipamentos.
Não requer uma área em canteiro de obras para seu armazenamento, e os
painéis podem ser organizados em carrinhos, conforme demonstrado na Fotografia
16, que possibilitam sua paletização, permitindo maiores espaços de circulação e
maior velocidade para transporte horizontal e vertical na obra. Além disso, esta forma
de armazenamento não provoca danos nas extremidades dos painéis, bem como na
chapa de compensado, que mantem o contato com o concreto.
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Fotografia 16: Carrinho para transporte dos painéis de alumínio.

Fonte: Autor (2019).

Com relação à segurança do trabalho, para pé direito comum, o sistema deck
pode ser montado direto no chão, sem necessidade de subir em andaimes ou expor
operários aos riscos de acidentes de trabalho.
A montagem não requer grande quantidade de mão de obra, pois o volume de
equipamentos envolvido no sistema é pequeno e isso faz que os custos diretos do
empreendimento sejam reduzidos.
O sistema permite a montagem dos painéis para as lajes sem o uso de
ferramentas especiais e sem a necessidade de cortes de madeira, promovendo um
canteiro de obras mais limpo.
A qualidade do acabamento da estrutura é um diferencial, devido à chapa de
compensado especial utilizada nos painéis de alumínio.
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Apresentam grande produtividade quando aplicados de maneira adequada e
estima-se que o índice de produtividade da mão de obra em situações típicas de
projeto seja de 0,30 homens hora por m² 6.

3.7 Desvantagens do Sistema de Fôrmas Deck.
O sistema de fôrmas deck não é indicado para estruturas que possuem lajes com
pequenas dimensões e vigas, que são executadas simultaneamente, pois necessita
de arremates complementares de madeira. Isto dificulta a montagem e, portanto, o
índice de produtividade da mão de obra é inferior ao encontrado em lajes planas, para
a qual o sistema é mais adequado.
As obras que possuem um cronograma longo, ou seja, obras muito lentas não
aproveitam a alta produtividade do sistema e, fazendo uma análise do custo-benefício,
o sistema torna-se inviável.
A locação simples do sistema de fôrmas deck tem um custo elevado, se
comparado ao sistema de fôrmas em torres convencionais, porém esse custo deve
ser contrabalanceado pela redução na despesa com mão de obra, portanto, deve-se
fazer uma análise de viabilidade econômica, comparando os diversos sistemas de
fôrmas.
3.8 Fatores e características que influenciam a escolha do sistema de fôrmas
deck.
Os fatores e características que influenciam pela escolha do sistema de fôrmas
deck deve ser analisados, e os estudos de Souza (2016) apontam para análise de seis
fatores, descritos a seguir, em concordância com as informações divulgadas por
fornecedores do sistema no Brasil.

6

Este índice de produtividade foi extraído do site da SH Fôrmas, uma das empresas fornecedoras do
sistema de fôrmas deck (Sugestão de trabalhos futuros).
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3.8.1 Tipologia da edificação.
Definida pelo projeto arquitetônico, a edificação pode ter diversas fôrmas, das
mais simples, com simetrias e lados relativamente parecidos, às mais complexas, com
geometria rebuscada e vários recortes.
Os sistemas de fôrmas em torres convencionais, com a estrutura em madeira
para as fôrmas das lajes e vigas propiciam o molde de qualquer geometria, desde
aquelas retilíneas, àquelas com elementos em curva. Porém devem ser empregados
alguns equipamentos para se efetuarem cortes e nivelamentos, a fim de se garantir a
configuração desejada.
Já os sistemas de fôrmas deck são inviáveis para projetos sinuosos ou com
muitos recortes, pois o sistema modular dos painéis empregados nas lajes requer
projetos arquitetônicos concebidos de acordo com a sua modulação.
3.8.2 Tipo de estrutura.
A concepção do projeto estrutural, entre lajes lisas, cogumelo ou com vigas, por
exemplo, implicará a definição por um ou outro sistema de fôrmas.
As lajes planas ou lajes sem vigas são a melhor situação para o uso do sistema
de fôrmas deck, porém os fornecedores desse sistema devem ser envolvidos na etapa
de concepção do projeto estrutural, para que o calculista entenda as modulações dos
painéis e empenhe-se em adequar a geometria dos elementos estruturais às
dimensões dos módulos. Se tal compatibilização for seguida à risca, o sistema podese tornar viável, mesmo em estruturas com vigas.
No entanto, quando a estrutura composta por lajes com vigas é definida sem se
considerar o uso do sistema de fôrmas deck, pode-se prever que serão necessários
muitos arremates, conforme detalhado anteriormente, portanto, esse sistema de
fôrmas não proporcionará uma boa relação custo-benefício. Nesse caso, o sistema de
fôrmas em torres convencionais é mais vantajoso, por permitir a adequação dos
painéis em estrutura de madeira para as fôrmas das lajes e vigas, independente das
dimensões definidas no projeto estrutural.
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3.8.3 Altura do edifício.
De acordo com o número de pavimentos-tipo, pode ser necessário o emprego
de materiais com maior vida útil, que permitam o número de reutilizações mais próximo
da necessidade do empreendimento.
Por mais que a tipologia da arquitetura e a concepção do projeto de estrutura
permita o emprego do sistema de fôrmas deck, se for um edifício com poucos
pavimentos e com poucas repetições, esse sistema, torna-se desvantajoso ao se
comparar seu custo com a produtividade desempenhada.
Já os sistemas de fôrmas em torres convencionais7, mesmo que a princípio
tenham menor vida útil, são mais vantajosos em edifícios de pequenas alturas. As
chapas de compensados têm passado por processos de proteção, que garantem a
integridade não só da superfície em contato com o concreto, mas também da fixação
entre as lâminas, desde que manuseados de forma correta, evitando qualquer
impacto.
A princípio, o sistema de fôrmas deck deve ser estudado, para obras com vários
pavimentos, com maior número de reutilizações e que absorvam o seu custo. O
sistema de fôrmas em torres metálicas deve ser a primeira opção para obras simples
e de pequeno porte.

3.8.4 Logística.
O espaço no canteiro de obras e a disponibilidade de equipamentos, assim como
a altura da edificação também limitam a escolha do tipo de sistema de fôrmas a ser
utilizado.
Quando se decide pelo sistema de fôrmas em torres metálicas, em que a fôrma,
em estrutura de madeira para as lajes e vigas será fabricada na obra, deve-se prever
espaço necessário para a instalação de equipamentos, execução do serviço e
armazenamento do material. Tal escolha influencia diretamente o projeto do canteiro,
que considera a disposição dos materiais em cada uma das etapas da obra.

7

Torres convencionais ou torres metálicas são o conjunto de elementos que absorvem as cargas que
atuam nas fôrmas denominadas cimbramento, que sustentam vigas metálicas, ou não, denominadas
principais e secundárias, conforme detalhado na Figura 1 e 2 deste trabalho.
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Observa-se, portanto, que, se o espaço for reduzido, o sistema de fôrmas em
torres metálicas trará certas dificuldades para o processo construtivo. Nesse caso,
recomenda-se o uso do sistema industrializado. Deve-se, porém, tomar-se cuidado
para que o sistema de fôrmas deck seja entregue à obra no momento de sua
utilização, evitando estoques intermediários e tempo ocioso do equipamento, que
normalmente é alugado por empresas fornecedoras.
Além disso, a decisão depende também dos equipamentos que a obra tem à
disposição. O sistema de fôrmas deck não necessita de nenhum equipamento
especial para transporte ou montagem e desmontagem, porém podem ser previstos
dispositivos para se organizarem os vários componentes e facilitar o seu
deslocamento até o próximo local a ser concretado.
Já o sistema de fôrmas em torres metálicas deve ser fabricado, considerando-se
o tipo de movimentação: quando manual, esperam-se peças menores e em maior
quantidade; quando há disponibilidade de equipamentos, como gruas e guindastes, é
possível a fabricação de painéis maiores já estruturados.

3.8.5 Produtividade.
A principal análise com relação à produtividade refere-se ao custo de novas
tecnologias diante da redução de mão de obra que elas proporcionam. Como novas
tecnologias, entendem-se os sistemas industrializados e o sistema de fôrmas deck,
que não necessita de grande número de operários para o seu manuseio, pois os
painéis possuem tamanho modulado e o material empregado na sua fabricação é o
alumínio, que é mais leve se comparado aos painéis metálicos ou de madeira.
Já o sistema de fôrmas em torres metálicas precisa de uma quantidade maior de
mão de obra qualificada, ou seja, para a fabricação das fôrmas de madeira para lajes
e vigas, é imprescindível a presença de carpinteiros para que se obtenha um sistema
com padrões de qualidade.
A produtividade está relacionada com a tipologia da edificação e tipo de
estrutura. Para edifícios com panos pequenos de lajes, com concentração de vigas e
elementos curvos, o sistema de fôrmas em torres metálicas será mais produtivo por
se adaptar a qualquer geometria.

64

No entanto, quando a concepção estrutural do projeto foi concebida
considerando-se a modulação dos painéis do sistema de fôrmas deck, com um
número reduzido de vigas, a produtividade do sistema industrializado é maior, em
função da redução na quantidade de arremates.
Ademais, para que se obtenha uma boa produtividade em qualquer obra e
independente do sistema é necessário planejar o empreendimento, determinando-se
o ritmo de execução da estrutura, assim como a sequência das atividades. Isso
permitirá que os materiais para a confecção das fôrmas sejam entregues de acordo
com o cronograma, evitando-se operários específicos com tempo ocioso; ou mesmo
que sistemas industrializados alugados percam sua alta produtividade por estarem
parados, diminuindo o número de reutilizações mensais, por exemplo.

3.8.6 Disponibilidade do equipamento no mercado.
Pode-se dizer que para a escolha do sistema de fôrmas, deve-se analisar o
custo, o prazo e a qualidade, porém antes de rejeitar ou aceitar uma opção de acordo
com o seu valor, deve-se ter em mente que nem sempre o menor preço é o mais
econômico.
Escolher um sistema analisando-se apenas um ou outro fator não garante que
ele proporcionará o melhor desempenho e, consequentemente, será o mais
econômico. A análise deve ser feita de forma global.
Uma questão que influencia diretamente a escolha de determinado sistema está
relacionada a disponibilidade de material no mercado, a localização e o tempo de
execução da obra.
Pode-se dizer que a madeira está disponível em praticamente qualquer região e
o seu emprego dependerá do tamanho e duração da obra. Em substituição à madeira,
o sistema de fôrmas em torres metálicas pode ser vantajoso, pois a produtividade é
maior, devido a industrialização prévia dos elementos, mas para isto é necessário
analisar a disponibilidade territorial dos equipamentos para a locação.
Quando, após analisar todos os fatores, decide-se por sistema de fôrmas deck,
devem ser ponderados os custos de locação e aquisição dos equipamentos.
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Para aquisição, esse sistema é mais elevado se comparado a madeira,
entretanto tal compra pode valer a pena se a construtora, por exemplo, tiver a
possibilidade de reaproveitar o conjunto de painéis modulares em várias obras. A
locação, por sua vez, é a melhor opção quando o empreendimento é personalizado,
porém permite um alto índice de reaproveitamento do sistema, diluindo o valor do
aluguel.
Os parâmetros, tanto técnicos quanto comerciais, são importantes para a
definição do sistema de fôrmas a escolher, ou seja, um produto com qualidade, com
custo adequado e que permita a execução dentro de um prazo esperado, são
primordiais para a sua comercialização e viabilização na indústria da construção civil.
Assim como o emprego de fôrmas, a implementação dos escoramentos nas
obras é imprescindível para garantir a correta estrutura de concreto armado. Por meio
dos escoramentos, é possível assegurar a rigidez da estrutura, mesmo antes da cura
do concreto. Além disso, esses materiais permitem que a execução da obra flua com
mais segurança, menor prazo, qualidade e seja realizada conforme as expectativas
de início da obra.
Para que a maior parte dos problemas seja evitada, é importante que as peças
tenham uma distribuição adequada e de acordo com as especificações do projeto de
uso de fôrmas e escoramentos.
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4 RECOMENDAÇÕES PARA O EMPREGO DO SISTEMA DE FÔRMAS DECK.
Neste capítulo serão apresentadas informações relevantes, que permitam
algumas recomendações para o emprego do sistema deck. Estas recomendações
surgiram a partir das reflexões elaboradas ao longo deste trabalho e ancoradas na
revisão da literatura sobre o tema.
Além disso, os dados coletados na pesquisa de campo realizada junto a
profissionais que podem influenciar o processo de decisão pelo sistema, a experiência
do autor e as informações coletadas junto às empresas fornecedoras do sistema de
fôrmas deck.

4.1 Coleta de Informações.
A partir da revisão da literatura, referências e reflexões apresentadas
anteriormente, o trabalho apresenta a coleta de informações realizada junto a
profissionais que podem influenciar, ou seja, os intervenientes no processo de decisão
pelo sistema de fôrmas deck.
Foram realizadas entrevistas, com questões abertas e fechadas, para três
intervenientes no processo: as construtoras e incorporadoras; os escritórios de
projetos de estruturas de concreto armado e protendido e os responsáveis de
empresas fornecedoras de mão de obra. Com essas entrevistas buscou-se
contemplar as especificidades, que permitam ou não a indicação do sistema de fôrmas
deck.
Para representar as construtoras e incorporadoras, foi escolhido o entrevistado
1. Para representar os escritórios de projetos de estruturas em concreto armado e
protendido, foram escolhidos 04 (quatro) engenheiros, denominados entrevistado 2,
3, 4 e 5. Para representar as empresas fornecedoras de mão de obra, foi escolhido 01
(um) arquiteto, denominado entrevistado 6.
Finalmente, o tratamento dos dados buscou combinar os aspectos teóricos,
históricos e documentais àqueles decorrentes da pesquisa de campo tendo em vista
os objetivos do presente trabalho.
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4.1.1 O Entrevistado 1.
O entrevistado 1 é engenheiro civil e atua desde 1997, em uma das maiores
construtoras do Brasil. É autor de um livro, sobre sistemas de fôrmas para edifícios,
com o intuito inicial de melhoria da qualidade e produtividade na produção das
estruturas de concreto. Atuante no SINDUSCON – SP e no IBRACON e neste trabalho
é o representante das incorporadoras e construtoras.
Ao ser questionado sobre quem define o sistema estrutural das obras, ele afirma
que a escolha do partido estrutural parte deles, pois a empresa já conhece as
necessidades do empreendimento, ou seja, se é um edifício para lajes corporativas,
se é um edifício residencial ou se é um edifício residencial de altíssimo padrão.
Dando continuidade às questões sobre a influência do projeto de arquitetura na
definição do sistema estrutural, ele diz que a partir do pré-projeto do pavimento tipo é
possível analisar as dificuldades que poderão ser encontradas no projeto estrutural.
Analisam a projeção do pavimento tipo para os subsolos, pois para a implantação das
vagas de garagens são necessários vãos entre pilares com no mínimo 8 metros. As
incorporadoras e construtoras não são favoráveis a estruturas de transição, do
subsolo para o pavimento tipo, pois tendem a elevar o custo da construção.
Sobre a fidelização de escritórios de projetos de estruturas em concreto armado
e protendido, ele diz que as incorporadoras e construtoras tem este objetivo, pois os
grandes escritórios já possuem números de referência, para avaliar previamente, se
o custo da construção está dentro do planejado.
Como o entrevistado tem um vasto conhecimento de sistemas de fôrmas, uma
das questões formuladas foi sobre a utilização do sistema de fôrmas deck. Ele relatou
que, a primeira vez que manteve contato com o Sistema Deck foi em 1997, quando
ingressou na empresa e a experiência não foi a melhor. Na ocasião, a construtora
adquiriu um sistema deck da empresa de fôrmas PERI. Ele lembra que, na ocasião, o
engenheiro projetista estrutural, a partir do projeto de arquitetura e das dimensões dos
painéis do sistema, adequou o projeto estrutural, minimizando os arremates, que são
os maiores problemas do sistema deck.
A construtora que o entrevistado 1 trabalha tem mais de 55 anos no mercado e
o controle do processo construtivo é rigoroso. Quando questionado sobre a
qualificação da mão-de-obra, ele afirma que a construtora possui equipe própria para
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a mão de obra de fôrmas, armação e concreto; que o ciclo entre lajes é de 5 dias
trabalhados e se a obra contemplar concreto protendido ocorre o aumento de 1 dia no
ciclo, pois protensão requer cuidados especiais. Todas estas informações consideram
a utilização de um sistema convencional de fôrmas.
O entrevistado comentou que para avaliar o grau de dificuldade do sistema de
fôrmas, eles avaliam um número representado pela área de contato de fôrma divididos
pela área de projeção do pavimento. O número ideal é 1 e quanto maior for o número,
maior a dificuldade de realização do sistema de fôrmas. Esta informação foi
considerada relevante pelo autor.
Para o entendimento do Fator 1, será feita uma análise da Figura 13, que
apresenta o desenho em planta e em corte de uma estrutura de concreto, com laje,
pilares e vigas. A partir deste modelo esquemático, será determinada a área de
contato de fôrma (área de madeira ou do molde em contato com a superfície de
concreto) e a área de projeção total do pavimento (sem descontar vãos de elevadores
e shafts), e o Fator de Fôrma se dará pela fórmula:

a) Fator de Fôrmas (Tf)
𝑻𝒇 =

Ac
Ap

Sendo: Tf − fator de fôrmas
Ac − Área de contato de fôrmas em m²
Ap − Área de projeção em m²
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Figura 13: Desenho em planta e corte de uma estrutura de concreto.

Fonte: Autor (2019).

Para exemplificar a importância da determinação do Fator de Fôrmas, apresentase a determinação da Área de Contato de Fôrmas (Ac), para a Figura 13 e
posteriormente o cálculo do número (Tf). Estas informações estão detalhadas na
Tabela 3 e 4 a seguir:
Tabela 3: Área de Contato de Fôrmas das Vigas.

ÁREA DE CONTATO - Ac
(m²)
Viga

V1
V2
V3
V4

Lateral
Lateral
Externa da Interna da
Viga (m)
Viga (m)

Fundo da
Viga (m)

Perímetro
Comprimento
de Contato
da Viga (m)
(m)

Ac Parcial
(m²)

0,50

0,36

0,20

1,06

5,60

5,94

0,50

0,36

0,20

1,06

5,60

5,94

0,50

0,36

0,20

1,06

5,00

5,30

0,50

0,36

0,20

1,06

5,00

5,30
22,47

Fonte: Autor (2019).

m²
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Tabela 4: Área de Contato de Fôrmas da Laje.

ÁREA DE CONTATO - Ac
(m²)
LAJE

L1

Lado 1
(m)

5,60

Lado 2
(m)

5,60

Ac Parcial
(m²)

31,36
31,36

m²

Fonte: Autor (2019).

O Fator de Fôrmas (Tf) para a Figura 13, acima representada será igual a:
𝑻𝒇 =

22,47 + 31,36
6,00 X6,00

𝑻𝒇 = 1,49

Com este exemplo, pode-se constatar que com a existência de vigas perimetrais
para o suporte da laje, o Fator de Fôrmas é igual a 1,49, ou seja, 49% de Fôrmas a
mais, do que o Fator de Fôrmas mínimo, que é igual a 1.

𝑻𝒇 =

6,00 X 6,00
6,00 X 6,00

𝑻𝒇 = 1,00

O entrevistado 1 comentou que quanto maior for o número (Tf), maior será a
dificuldade de realização do sistema de fôrmas. Se o vão entre pilares aumentar o
número (Tf) diminuirá e que, para lajes planas, o número (Tf) é igual a 1, considerado
o ideal.
Com a relação à opção por utilizar lajes planas, ele afirma que requer um maior
consumo de concreto, pois a laje é mais espessa. O desempenho global da obra é
melhor, mas se a obra é executada por empresas fornecedoras de mão de obra
(empreiteiros), este ganho fica para os empreiteiros, que são remunerados pelo
volume de concreto.
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Ao ser questionado sobre a viabilidade do sistema deck, ele afirma que tudo
depende do tamanho do painel, dos arremates, da qualificação da mão de obra. Para
uma maior aceitação do sistema deve ser feito um trabalho de conscientização junto
aos escritórios de projetos de estruturas de concreto armado e protendido e empresas
fornecedoras de mão de obra, para avaliação dos pontos positivos e dos pontos
negativos.

4.1.2 O Entrevistado 2.
O entrevistado 2 é engenheiro civil e atua desde 2011 em escritórios de projetos
de estruturas de concreto armado e protendido. É especialista em estruturas prémoldadas de concreto armado, mas atualmente pertence ao quadro de colaboradores
de uma empresa reconhecida, no mercado nacional, de projetos estruturais de
concreto armado para a construção civil. O objetivo dos questionamentos foi o de
compreender o fluxo da concepção de um projeto estrutural, dentro de um escritório
de projetos de estruturas em concreto armado e protendido.
De forma a atender o instrumento de pesquisa, o entrevistado 2 foi questionado
sobre quem define o sistema estrutural das obras, e ele afirmou que as incorporadoras
e construtoras, a partir de um projeto de arquitetura, já estabelecem a localização das
caixas de escada, caixas de elevadores e alguns pilares, e que algumas construtoras
já têm a preferência por um partido estrutural.
Ao ser questionado sobre a fidelização de escritórios de projetos de estruturas
em concreto armado e protendido, por parte das construtoras e incorporadoras, ele
afirmou que alguns escritórios de projetos têm preferências. Há escritórios que
desenvolvem projetos com sistema convencional de lajes, vigas e pilares, outros que
projetam lajes planas com ou sem protensão e outros projetistas utilizam as lajes com
cubetas8. Independente da solução adotada, os engenheiros projetistas de estruturas
procuram analisar o consumo de concreto e de aço, num projeto de estrutura e é a
partir daí, que se avalia se é ou não um bom projeto.

8

O sistema de laje nervurada possibilita a construção de grandes vãos entre pilares sem utilizar vigas,
com redução significativa no consumo de concreto. As cubetas são fôrmas (moldes), que podem ficar
apoiadas sobre o cimbramento convencional ou outros sistemas específicos para ela.
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Com o intuito de compreender o fluxo da concepção de um projeto estrutural,
dentro de um escritório de projetos, o entrevistado 2 foi questionado sobre a forma de
distribuição dos trabalhos e explicou que os grandes escritórios de projetos dividem
as suas equipes, ou seja, concepção do projeto; desenvolvimento do projeto e a
produção de um projeto estrutural. Atualmente, todos os cálculos são feitos por
softwares, porém alguns cálculos são “feitos à mão”.
Ao ser questionado sobre o uso do sistema de fôrmas deck, o entrevistado 2
comentou que por ser calculista, não conhece a dinâmica das obras, mas acredita que
se os panos de laje fossem determinados a partir das dimensões dos painéis, esta
poderia ser uma solução viável.

4.1.3 O Entrevistado 3.
O entrevistado 3 é engenheiro civil, especialista em projeto de estruturas de
concreto armado e mestrando em estruturas de concreto. Atua nas áreas de cálculo
estrutural, construção civil e gerenciamento de projetos, com ênfase em engenharia
de estruturas e é professor das disciplinas de sistemas estruturais e concreto num
centro universitário, desde 2011.
Ao ser questionado sobre a opção do sistema estrutural, ele abordou algumas
premissas para o cálculo de lajes planas, entre elas, o atendimento aos limites
mínimos das normas, no que se refere à espessura da laje, maior cuidado no cálculo
das deformações e deslocamentos, bem como a verificação dos esforços de punção.
Com a relação à opção por utilizar lajes planas, ele aponta que com a menor
interferência de vigas é possível ter aumento no pé direito, mas aponta também os
pontos negativos, ou seja, as lajes devem ter uma espessura maior e
consequentemente, as taxas de armadura são superiores as das lajes convencionais.
Quando questionado se ele observa uma maior opção, por lajes planas, por parte
das incorporadoras e construtoras, ele afirma que em grandes edifícios residenciais é
possível a utilização de lajes planas, mas em edifícios comerciais é mais comum o
uso de lajes nervuradas, como alternativa às lajes convencionais.
Ao ser questionado sobre o uso do sistema de fôrmas deck, o entrevistado 3
acredita que para a montagem e desmontagem das fôrmas o processo é simplificado,
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devido à praticidade e rapidez, podendo propiciar uma diminuição no ciclo entre lajes
e sugere a opinião dos profissionais que trabalham diretamente em obras e com este
sistema de fôrmas.

4.1.4 O Entrevistado 4.
O entrevistado 4 é engenheiro civil, especialista no desenvolvimento de projetos
estruturais de pontes e viadutos, devido à crise no setor de infraestrutura no Brasil,
tem participado ativamente de palestras no SINDUSCON – SP, Instituto de
Engenharia e é membro de assessoramento do IBRACON e ABECE, e outros, a fim
de obter informações sobre as tendências do setor.
Quando questionado sobre a busca por plantas flexíveis, ele afirma que é uma
tendência das incorporadoras e construtoras e, com isto, os escritórios de projetos de
estruturas em concreto armado e protendido, tem buscado soluções diferenciadas, de
forma a atender a estas necessidades.
Com a relação à opção por utilizar lajes planas, ele aponta que é uma tendência,
pois este sistema estrutural possibilita a flexibilidade das plantas de arquitetura.
Ao ser questionado sobre a utilização do sistema deck, objeto deste trabalho, ele
considera uma excelente solução, desde que concebido na etapa inicial do projeto
estrutural. Para isto, o engenheiro projetista de estruturas, além das inúmeras
variáveis de cálculo, deveria inserir no seu estudo, o aproveitamento dos painéis,
minimizando a utilização de arremates.
Em alguns momentos da entrevista, algumas informações relevantes foram
apresentadas e estão inseridas neste trabalho, mesmo não fazendo parte do
instrumento de pesquisa. O entrevistado 4 comentou sobre uma nova tecnologia, que
demonstra a tendência do mercado às inovações tecnológicas, na engenharia civil.
O Bubble Deck é um sistema construtivo desenvolvido para diminuir o peso das
lajes com a introdução de esferas de plásticos que substituem o concreto. As principais
justificativas para o uso desse sistema é vencer maiores vãos com um menor peso
próprio da estrutura. As esferas de plástico polipropileno são inseridas uniformemente
entre telas de aço, para ocuparem a zona de concreto que não desempenha função
estrutural.
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4.1.5 O Entrevistado 5.
O entrevistado 5 é engenheiro civil, formado em 1977, com especialização em
cálculos numéricos aplicados a estruturas e criação de softwares. Ele fundou a
empresa em 1989 com o propósito de unir em um único ambiente o desenvolvimento
de projetos estruturais e de softwares de engenharia, inexistentes na época e para
tanto, a experiência em cálculo de grandes estruturas (pontes, galerias e
reservatórios) foi empregada e estendida para o cálculo de edifícios.
Neste trabalho, o entrevistado 5 representa os escritórios de projetos de
estruturas de concreto armado e protendido.
É totalmente adepto à laje nervurada, através do uso das cubetas, pois considera
a resistência da laje muito maior e garante uma significativa redução no uso de aço.
Diz ele:
“o construtor fala que não quer viga e nós, engenheiros calculistas, temos
que apresentar a solução!”

Para compreender o fluxo da concepção de um projeto estrutural, o Entrevistado
5 afirma que:
“o projeto deve ter uma concepção estrutural clara, oferecendo o perfeito
entendimento do funcionamento da estrutura. São desenvolvidos inúmeros
estudos a fim de obter a melhor concepção estrutural atendendo as normas
técnicas e de edificações vigentes.”

Dando continuidade aos instrumentos da pesquisa, o entrevistado 5 foi
questionado sobre a influência do projeto de arquitetura na definição do sistema
estrutural:
“são etapas do projeto estrutural a compatibilização com a arquitetura, análise
dinâmica da estrutura e de deformações e o dimensionamento dos diversos
elementos estruturais quanto aos seus respectivos estados limites.”

Ao ser questionado sobre a utilização de lajes planas, ele afirma que são muito
flexíveis. Ele não é favorável ao uso, devido ao elevado consumo de concreto e aço,
ainda diz que:
“em projetos de lajes planas, devem ser consideradas as vigas de borda ou
periferia, responsáveis pela rigidez. Além disto, estas vigas evitam a
deformação da laje.”

Quanto à utilização de lajes planas protendidas, ele considera vantajoso por
eliminar as flechas da laje, porém considera que a protensão em uma obra, deve ser
realizada com muita cautela.
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Com relação ao uso do sistema deck ele afirma que, no Brasil, sistemas que
minimizam a utilização de mão de obra, normalmente não são viabilizados, pois a
nossa mão de obra é muito “barata”, já nos países da Europa, nos Estados Unidos e
Canadá, isto é inverso. Ele explicou que na década de 80, algumas construtoras
utilizaram o sistema de mesas voadoras, com o intuito de minimizar a utilização de
mão de obra, mas que este sistema também não emplacou.

4.1.6 O Entrevistado 6.
O entrevistado 6 é arquiteto e gestor de uma empresa prestadora de serviços de
mão de obra, para diversas incorporadoras e construtoras no Brasil. Neste trabalho,
comentou sobre obras diversas e os pontos positivos e pontos negativos da utilização
do sistema de fôrmas deck.
Ao ser questionado de como é o fluxo da concepção de um sistema de fôrmas,
o entrevistado 6 afirma que atualmente, as incorporadoras e construtoras, antes de
definir a escolha de um sistema de fôrmas, promovem reuniões com todos os
intervenientes no processo, pois este é o único item que está sob o total controle do
executor da obra.
Atualmente, ele acompanha a construção de um edifício corporativo no Município
de São Paulo, onde a construtora optou pela utilização do sistema deck. Ele afirma
que a geometria deste empreendimento não favorece a utilização do sistema deck,
principalmente na região dos pilares, pois requer a utilização de muitos arremates.
Estes arremates são feitos em fôrmas de madeira e com o escoramento feito em
escoras pontuais. A existência de capitéis requer um rigoroso detalhamento das
fôrmas e escoramento.
Ao ser questionado o porquê o sistema deck foi escolhido, ele afirmou que o
trabalho desenvolvido pela equipe comercial da empresa fornecedora do sistema de
fôrmas, foi muito agressivo e os preços para a locação do sistema viabilizaram a sua
utilização.
De todos os entrevistados, o entrevistado 6 era o que mais tinha conhecimentos
da utilização do sistema deck, na prática.
Ele diz que, as dimensões dos painéis e seus respectivos pesos influenciam
diretamente na produtividade e na qualidade de vida do trabalhador, pois os painéis
podem ser leves, mas se transportados de forma inadequada, provocam problemas
ergonômicos, causando até o afastamento do trabalhador.
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Ele diz que ao utilizar o sistema deck, a qualidade final do concreto é melhor,
mas é importante verificar a qualidade dos painéis entregues nas obras, pelas
empresas fornecedoras de equipamentos, pois a estanqueidade dos painéis deve ser
perfeita, para evitar a perda da pasta de cimento e patologias futuras.
Caso ocorra o vazamento da pasta de cimento para o piso inferior, deve ser
deslocada uma equipe de mão de obra para fazer o apicoamento deste resíduo.
Ao desformar os painéis, os mesmos deverão ser limpos com uma lavadora de
alta pressão e deve ser previsto este consumo de água, na obra.
Ele garante que a utilização do sistema deck traz melhorias de produtividade.
Quando o montador de fôrmas absorve o conhecimento prático, de como colocar e
desformar os painéis, ocorre uma diminuição da equipe administrativa da obra, ou
seja, menos profissionais que tem um custo maior, controlando a mão de obra direta,
ou seja, a equipe de montagem. Ainda com relação à produtividade ele afirma que:
“uma laje de 2000 m² é feita a cada seis dias por uma equipe de 64
profissionais. A montagem do sistema de fôrmas deck é feita em no máximo
dois dias.”

O sistema de fôrmas deck analisado sob diversos olhares, ou seja, das
construtoras e incorporadoras; dos escritórios de projetos de estruturas em concreto
armado e protendido, dos responsáveis de empresas fornecedoras de mão de obra,
a experiência do autor e todas as informações coletadas para este trabalho, apontam
aspectos relevantes para delinear as recomendações para o emprego do sistema de
fôrmas deck.

4.2 Fatores a considerar na escolha do Sistema de Fôrmas Deck.
Para apresentar os fatores a considerar na escolha do sistema de fôrmas
deck, o autor considera a importância, as definições e as normas vigentes, para o
sistema de fôrmas; a influência do projeto arquitetônico na definição do sistema
estrutural; as vantagens e desvantagens da utilização do sistema de fôrmas tipo deck;
a opinião dos intervenientes no processo de decisão pelo sistema de fôrmas deck,
bem como a sua experiência profissional.
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4.2.1 Sistema Estrutural.
O sistema estrutural em lajes planas (ou sem vigas), com ou sem protensão, são
ideais para a utilização do sistema de fôrmas deck. Conforme apresentado no Capítulo
2, a solução de lajes planas tem sido cada vez mais utilizada nos pavimentos de
edifícios, principalmente em virtude das diversas vantagens que o sistema apresenta
como as possibilidades de reformas e modificações futuras, a liberdade devido à
racionalização de aberturas para as instalações hidráulicas e elétricas; a flexibilidade
para as plantas arquitetônicas e as estruturas mais leves em virtude da eliminação
das vigas, que facilita os serviços de armação, carpintaria e concretagem nas obras.

4.2.2 Tipologia da Edificação.
As geometrias das lajes, mais favoráveis ao emprego do sistema fôrmas deck
são as retangulares ou quadradas, com poucas vigas, exceto as de borda, de forma
a adequar as medidas dos painéis deck às medidas da laje.
O emprego do sistema de fôrmas deck, não é recomendado para lajes em
formatos triangulares ou circulares que comprometam a paginação dos painéis,
ocasionando muitos arremates em fôrmas de madeira interferindo na produtividade do
sistema.

4.2.3 Versatilidade do Ambiente.
Com a utilização do sistema estrutural em lajes planas (ou sem vigas), eliminamse as vigas, as estruturas ficam mais leves, a possibilidade de reformas e
modificações futuras são maiores. Estas mudanças possibilitam pés direito menores,
aumentando a quantidade de pavimentos de uma edificação (multipavimentos) e
como consequência, uma maior lucratividade para as incorporadoras.

4.2.4 Cimbramento mais leve.
Com pés direito menores, limitados à abertura máxima das escoras (4,25
metros), as torres metálicas podem ser substituídas e consequentemente a
produtividade geral do sistema de fôrmas com o cimbramento é maior.
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4.2.5 Espessura da Laje.
É a partir da espessura da laje, que o sistema de fôrmas deck é dimensionado.
Caso a concepção do sistema estrutural contemple uma laje com espessuras acima
de 25 cm, os vãos dos painéis deck serão diminuídos com o uso de vigas metálicas e
reforço de escoras. Neste caso, o sistema deck poderá ser considerado inviável para
este tipo de projeto.
É possível a redução da espessura da laje utilizando a protensão e não há
impedimentos para a utilização do sistema de fôrmas deck.
Caso ainda, a concepção estrutural contemple capitéis, devem ser previstas
torres metálicas, independente do sistema de fôrmas deck. É importante observar,
que a espessura do capitel abaixo da laje plana, deve ser maior que a espessura do
painel deck, para evitar sobreposições e dificuldades na execução das fôrmas
complementares de madeira (arremates) e cimbramentos.

4.2.6 Canteiro de Obras.
O sistema de fôrmas deck se adapta a pequenos, médios e grandes canteiros
de obra, em virtude de ter poucas peças, favorecendo o espaço de estoque, bem como
de movimentação horizontal e vertical.
4.2.7 Estanqueidade do Sistema Deck.
A qualidade dos painéis do sistema deck deve ser verificada, no recebimento, na
obra. Devem ser observadas as deformações provocadas pelo transporte,
descarregamento e manuseio incorreto.
As laterais dos painéis e a parte superior do compensado devem permitir uma
perfeita junção entre os painéis, de forma a evitar a perda da pasta de cimento, por
entre os vãos, na junção entre dois painéis.
4.2.8 Processo Executivo do Sistema de Fôrmas Deck.
As operações envolvidas com a utilização do sistema de fôrmas deck são mais
simples se comparadas com o sistema convencional.
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A concretagem é mais rápida, porém cuidados devem ser tomados junto aos
pilares, onde a densidade de armadura é bastante grande, o que pode acarretar
problemas de adensamento, com o aparecimento de falhas e posteriormente,
patologias no concreto.
O sistema de fôrmas deck possui o dispositivo drophead, detalhado
anteriormente, que é um diferencial no que se refere ao escoramento remanescente.

4.2.9 Produtividade.
O sistema de fôrmas deck tem uma produtividade de montagem variável de
fornecedor para fornecedor9, que oscila de 0,30 homens hora por m² a 0,45 homens
hora por m², muito mais eficaz do que o sistema convencional que fica na ordem de
1,00 homens hora por m².

4.2.10 Velocidade de Execução.
O sistema de fôrmas deck é indicado para obras multipavimentos, onde é
necessário avançar a estrutura (verticalização) e indicado para obras horizontais, com
muitas repetições no formato. As obras que têm cronogramas com tempo curto entre
pavimentos são ideais para a utilização do sistema de fôrmas deck, pois o custo com
a locação dos equipamentos torna-se um atrativo para a etapa construtiva
denominada estrutura.

4.2.11 Escoramento ou Cimbramento.
O cimbramento em lajes planas com o sistema de fôrmas deck permite explorar
os seus equipamentos ao máximo na resistência para vencer os vãos, pelo fato de
não haver impeditivos geométricos, como as vigas.

9

Os índices de produtividade informados neste trabalho, tanto para o sistema deck, quanto para o
sistema de torres metálicas, foram extraídos do site das empresas fornecedoras (Sugestão de trabalhos
futuros).
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4.2.12 Armação da Laje.
A armação de uma laje plana, que é fabricada com menos cortes e dobras de
aço, pelo fato de não existir vigas, permite o aumento da produtividade e
consequentemente, avanço na etapa construtiva denominada estrutura.

4.2.13 Reaproveitamento do Sistema de Fôrmas.
O compensado adquirido no sistema de fôrmas de madeira (convencional) tem
uma durabilidade média de 15 usos. Os painéis do sistema de fôrmas deck tem uma
durabilidade média de 25 usos, pois a chapa de compensado é rebitada na estrutura
do painel de alumínio deck. As juntas entre a chapa de compensado e a estrutura do
painel são preenchidas com silicone, para um melhor acabamento. Os sistemas de
fôrmas deck são locados de empresas fornecedoras. Quando as construtoras optam
pela utilização do sistema de fôrmas de madeira (convencional), devem ter a
preocupação com a origem da madeira utilizada e o seu descarte final.
Após a apresentação dos fatores a considerar na escolha do sistema de fôrmas
deck, o autor finaliza este capítulo com a tabela 7 resumo das recomendações para a
utilização do sistema de fôrmas deck, sob a sua ótica, levando em consideração a sua
experiência profissional.
O autor apresenta ainda uma breve conclusão sobre a importância deste
trabalho para a Engenharia Civil, bem como as sugestões para trabalhos futuros.
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4.3 Resumo das Recomendações sob a ótica do Autor.
Tabela 5: Resumo das Recomendações sob a ótica do Autor.

QUADRO RESUMO DAS RECOMENDAÇÕES
SOB A ÓTICA DO AUTOR
FATORES

Sistema Estrutural

Tipologia da Edificação

Espessura da Laje

UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE FÔRMAS
DECK
O Sistema Estrutural definido para o
empreendimento: lajes planas sem vigas,
com ou sem protensão.
O uso do sistema de fôrmas deck é
recomendado, pois os vãos entre os pilares
são de 4 a 10 metros para as lajes planas
sem vigas e os vãos entre os pilares são de
6 a 14 metros para as lajes planas sem vigas
pós tensionadas.
O uso do sistema de fôrmas deck é
recomendado, para lajes com espessuras
variáveis de 20 cm a 25 cm.
(Consultar Página 33, 36 e 77 deste
Trabalho).
A Geometria da Edificação definida para o
empreendimento: quadrada ou retangular.
O uso do sistema de fôrmas deck é
recomendado para empreendimentos com
repetições
verticais
ou
repetições
horizontais.
(Consultar Página 61, 62 e 77 deste
Trabalho).
O uso do sistema de fôrmas deck é
recomendado, para lajes com espessuras
variáveis de 20 cm a 25 cm.
(Consultar Página 35, 73 e 78 deste
Trabalho).

82

Canteiro de Obras

CARACTERÍSTICAS

Fator de Fôrmas

Cimbramento mais leve

O uso do sistema de fôrmas deck é
recomendado para obras com limitação de
espaços para a implantação do canteiro de
obras.
O sistema contempla a utilização de escoras
metálicas e painéis de alumínio, que
possibilitam a sua paletização.
Quando são utilizados os sistemas de
cimbramento convencional, o canteiro de
obras requer um espaço maior para o
armazenamento das peças (torres, vigas,
sapatas e forcados ajustáveis).
(Consultar Página 62, 63 e 78 deste
Trabalho).
SISTEMA DE FÔRMAS DECK
O Fator de Fôrma tem a função de
determinar o grau de dificuldade do sistema
de fôrmas, ou seja, é um número
representado pela área de contato de fôrma
dividido pela área de projeção do pavimento.
O número ideal é 1 e quanto maior for o
número, maior a dificuldade de realização
do sistema de fôrmas.
(Consultar Página 68 deste Trabalho).
O uso do sistema de fôrmas deck é
recomendado para empreendimentos com
pé direito de até 4,25 m.
Normalmente,
o
pé
direito
dos
empreendimentos residenciais varia de 2,70
m a 2,90 m e dos empreendimentos
comerciais varia de 3,20 m a 3,60 m,
portanto a utilização de escoras metálicas
atende às especificações de altura.
Às torres metálicas serão substituídas pelas
escoras metálicas, suportes e painéis de
alumínio.
Com isto, o cimbramento será mais leve e
mais produtivo, pois serão utilizadas
escoras metálicas, com capacidade de
carga axial de 3 toneladas e com aberturas
variáveis de 2,25 m a 4,25 m.
A montagem é executada, sem a
necessidade de andaimes auxiliares.
(Consultar Página 77 deste Trabalho).
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Arremates no Sistema de
Fôrmas Deck

Produtividade

Velocidade de Execução

Escoramento ou Cimbramento

Reaproveitamento do Sistema
de Fôrmas

Os Arremates no Sistema de Fôrmas
Deck devem ser evitados e ocorrem pelo
fato dos projetos estruturais de lajes ter
tamanhos diversos, não compatíveis com os
tamanhos dos painéis existentes no
mercado nacional. Para os arremates é
necessário um projeto de fôrmas detalhado.
(Consultar Página 56, 61, 76 e 77 deste
Trabalho).
A Produtividade esperada com o uso do
sistema de fôrmas deck, pode variar de 0,30
a 0,45 homens por hora por m².
Para o sistema de fôrmas convencional, a
produtividade esperada é de 1,00 homens
por hora por m².
Estas informações podem ser obtidas nos
sites das empresas fornecedoras dos
sistemas de fôrmas e foram apresentadas
nesta dissertação.
(Consultar Página 63 e 79 deste Trabalho).
O uso do sistema de fôrmas deck é
recomendado para obras multipavimentos,
com repetições no formato (verticalização
ou horizontalização), possibilitando uma
maior velocidade de execução, em função
da produtividade do sistema.
(Consultar Página 79 deste Trabalho).
O Sistema Estrutural, somado à
Geometria da Edificação e utilização do
sistema de fôrmas deck, possibilita a
utilização dos equipamentos nos limites de
resistência,
para
a
qual
foram
dimensionados. As empresas fornecedoras
do sistema desenvolvem os projetos
técnicos para todo o empreendimento e
consequentemente, esta etapa construtiva,
que representa um alto custo e que não fica
incorporado ao produto (o imóvel), passa a
receber a atenção necessária.
(Consultar Página 79 deste Trabalho).
Os painéis de alumínio utilizados no sistema
de fôrmas deck, possuem uma chapa de
compensado que tem uma durabilidade
média de 25 usos e se for comparado com o
sistema de fôrmas convencionais, que tem
uma durabilidade média de 15 usos, em
função do desgaste e manuseio.
(Consultar Página 80 deste Trabalho).
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CUIDADOS

SISTEMA DE FÔRMAS DECK

Ao contratar a empresa fornecedora do
sistema de fôrmas deck é importante
verificar a qualidade dos equipamentos
fornecidos,
a
fim
de
garantir
a
Estanqueidade do Sistema Deck estanqueidade das fôrmas.
Os painéis utilizados no sistema de fôrmas
deck recebem vedação entre o perfil de
alumínio e a chapa de compensado.
(Consultar Página 78 deste Trabalho).
O Processo Executivo é simplificado, pois os
painéis são de alumínio (leve); o uso de
escoras metálicas em substituição às torres
metálicas; a possibilidade de deixar faixas
Processo Executivo do Sistema
de reescoramento com a utilização do
de Fôrmas Deck
suporte drophead. Estas características
somadas ao Sistema Estrutural, reforçam a
utilização do sistema de fôrmas deck.
(Consultar Página 78 deste Trabalho).
CARACTERÍSTICAS

LAJE PLANA

Versatilidade do Ambiente

O Sistema Estrutural definido para o
empreendimento possui poucas vigas ou
apenas vigas de bordo.
Possui vãos entre os pilares de 4 a 10
metros para as lajes planas sem vigas e os
vãos entre os pilares são de 6 a 14 metros
para as lajes planas sem vigas pós
tensionadas.
Possui flexibilidade no posicionamento das
alvenarias e outros sistemas de fechamento
(dry wall), pois não há obrigatoriedade de
respeitar o padrão (alvenaria embaixo das
vigas).
Com isto os projetos arquitetônicos são mais
versáteis, com maior possibilidade de
arranjo dos espaços.
(Consultar Página 77 deste Trabalho).
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Armação da Laje

Fonte: Autor (2020).

O Sistema Estrutural, somado à Geometria
da Edificação, possibilita o emprego de lajes
planas e consequentemente o sistema de
fôrmas
deck.
As
armações
são
simplificadas, devido a inexistência de vigas,
ou seja, ocorre uma menor quantidade de
cortes e dobras, consequentemente uma
maior produtividade, para esta etapa
construtiva. Além disto, a armação das lajes
pode ser facilitada com o emprego de telas
soldadas,
aumentando
ainda
a
produtividade de execução da armação da
laje.
(Consultar Página 80 deste Trabalho).
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CONCLUSÕES
Ao final deste trabalho, o autor apresentou um quadro resumo com as
recomendações, sob sua ótica, para o emprego do sistema de fôrmas deck, que é
composto por painéis modulares, estruturados em alumínio e, sustentados por
escoras metálicas.
Ao longo do desenvolvimento deste trabalho observou-se uma presença tímida
de contribuições acadêmicas em temas relacionados ao sistema de fôrmas tipo deck.
Este ponto merece ser ressaltado, pois a bibliografia nacional está vinculada aos
manuais técnicos e sites das empresas fornecedoras de cimbramento e fôrmas
metálicas.
Para estabelecer estas recomendações, o autor analisou diversos aspectos,
como o sistema de fôrmas, o sistema estrutural, o sistema de fôrmas deck, os dados
coletados na pesquisa de campo, realizada junto aos intervenientes no processo de
decisão, além da sua trajetória profissional, neste segmento. Foram analisados desde
a influência do projeto arquitetônico na definição do sistema estrutural em lajes planas,
como a influência do sistema estrutural na escolha do sistema de fôrmas.
Os profissionais da indústria da construção civil, buscam a redução de custos,
em especial, da estrutura de concreto armado. O sistema de fôrma, muitas vezes não
recebe a atenção necessária, mas é um item representativo, pois constituem de uma
estrutura provisória, de alto custo, que não fica incorporada ao produto (o imóvel). A
redução de custos na indústria da construção civil se obtém, num processo de
racionalização da obra, com a análise do projeto arquitetônico, planejamento das
atividades, otimização do consumo de materiais, emprego de equipamentos com
tecnologia, qualificação da mão de obra, permitindo que novos pesquisadores
aprofundem e realizem novos estudos.
Este trabalho permitiu apontar fatores e características a serem analisados na
escolha do sistema de fôrmas, como a concepção arquitetônica do empreendimento;
o sistema estrutural definido pelo escritório de projetos; a altura do edifício; o número
de pavimentos tipo ou a quantidade de repetições horizontais; a logística no canteiro
de obras, no que diz respeito à sua localização e espaço; a produtividade esperada
para esta etapa, definida pelo cronograma estabelecido no planejamento do
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empreendimento; além da viabilidade econômica de cada solução, que só pode ser
determinada por meio de uma análise global de todos esses fatores.
A utilização do sistema de fôrmas deck é uma alternativa ao sistema de fôrmas
convencional e percebe-se que, para estruturas recortadas, de geometria complexa e
compostas por panos de lajes e vigas, o sistema convencional continua sendo a
melhor solução. Já para estruturas com poucas vigas, com geometria quadrada ou
retangular, paginadas e concebidas de acordo com as dimensões dos painéis do
sistema deck, esta alternativa pode trazer inúmeras vantagens, como a racionalização
do canteiro de obras; utilização de equipamentos mais leves; com utilização de mão
de obra mais qualificada e produtiva, que permitirão uma redução no custo global da
obra.
Com relação à qualificação profissional, pode existir uma barreira inicial ao uso
do sistema de fôrmas deck, pois será exigida mão de obra especializada.
O percurso realizado ao longo do trabalho procurou articular parte dos
levantamentos teóricos, com os dados coletados na pesquisa de campo, realizada
junto dos intervenientes no processo de decisão pelo sistema de fôrmas deck.
Constatar que opiniões convergentes entre os entrevistados foram aspectos que
contribuíram para delinear as recomendações para o emprego do sistema de fôrmas
deck.
A experiência profissional do autor, que atuou como engenheiro projetista de
sistemas de fôrmas e supervisor de obras de cimbramento e fôrmas, nos últimos vinte
e oito anos, aponta que muitas construtoras manterão o sistema de fôrmas
convencional, em função da tradição ou medo de mudança e, por isso, o sistema de
fôrmas deck será um sistema alternativo.
Ainda se conclui que, não há como determinar o melhor sistema de fôrmas para
um projeto, se não se analisarem simultaneamente todos os fatores apontados neste
e em outros trabalhos.
Como sugestão para trabalhos futuros, sugere-se que, seja tomada como base
uma obra específica, na fase de concepção do projeto estrutural, para elaborar um
estudo de laje convencional e laje plana; sistemas de fôrma convencional e sistema
deck; acompanhar a sua execução com sistema deck para se especificarem
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indicadores de qualidade e produtividade, que possam imprimir o desempenho do
sistema, pois para o sistema convencional, já existem estes parâmetros.
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APÊNCICE A – Detalhamento dos arremates do sistema de fôrmas deck.
Os detalhamentos dos arremates do sistema de fôrmas deck são de grande
importância e para isto é necessário elaborar um projeto de fôrmas, observando as
características das chapas de compensado, como o momento admissível (M), módulo
de elasticidade (E), inércia (I) e o peso das chapas de compensado (P).
A Tabela 6 apresenta as características das chapas de compensado de
espessuras variáveis de 12 mm a 21 mm:
Tabela 6: Características do Compensado.

CARACTERÍSTICAS DO COMPENSADO

e (mm)

12

14

15

17

18

20

21

M (kgm/m)

26

36

41

53

60

73

81

EI (kgm2/m)

98

156

192

279

331

455

526

P (kg/m2)

7,0

8,0

9,0

10,0

10,5

12,0

12,5

DADOS E TABELAS SOBRE OS COMPENSADOS
sf = tensão admissível a flexão = 110 kg/cm
2
Em = módulo de elasticidade médio = 68200 kg/cm
2

Fonte: Autor (2018), adaptado de apostilas da Empresa MILLS.

Com as características das chapas de compensado apresentadas na Tabela 6
é possível determinar os vãos máximos que a chapa de compensado pode absorver,
considerando para estes cálculos, a espessura da laje de concreto, variando de 7
cm a 30 cm.
Para exemplificar como se determina os vãos máximos admissíveis para a
chapa de compensado é necessário considerar as condições limites:
 1ª Condição: O momento atuante (Ma) é igual ao momento máximo
admissível (Mad), para uma espessura de laje conhecida.

𝑴𝒂𝒅 =

q×l²
10

= Ma, portanto: 𝑳𝒎á𝒙 = √

10×𝑀𝒂𝒅
𝑞

 2ª Condição: A flecha atuante (ƒa) é igual à flecha admissível (ƒad), para
uma espessura de laje conhecida. Considera-se que o compensado está
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com 04 (quatro) apoios, condição menos favorável.
4×q×l⁴

l

581×𝐸𝐼

𝒇𝒂 = 581×EI = 𝒇𝒂𝒅 = 350 , portanto: 𝑳𝒎á𝒙 = ∛350×4×𝑞
Exemplo: Considerando que a laje tenha espessura de 20 cm, o compensado
possui uma espessura de 18 mm, da Tabela 6 extraímos as seguintes
informações:
𝑴𝒂𝒅 = 60 Kg. m/m
𝑬𝑰 = 331 Kg. m²/m
q= espessura da laje X peso específico do concreto + sobrecarga considerada.
q= 0,20 m X 2500 Kg/m³ + 100 Kg/m² = 600 Kg/m²

Substituindo nas fórmulas, temos:

𝑳𝒎á𝒙 = √

10 × 𝑀𝒂𝒅
𝑞

𝑳𝒎á𝒙 = √

10 × 60
600

𝑳𝒎á𝒙 = 1,00 m

𝑳𝒎á𝒙 = ∛

581 × 𝐸𝐼
350 × 4 × 𝑞

𝑳𝒎á𝒙 = ∛

581 × 331
350 × 4 × 600

𝑳𝒎á𝒙 = 0,61 m

A partir da análise dos vãos limites para a 1ª Condição e para a 2ª Condição será
adotado o menor dos dois valores.
A demonstração de cálculo acima tem a função de salientar a importância da
elaboração do projeto de fôrmas. A Tabela 7 apresenta um resumo dos vãos máximos
permitidos para as chapas de compensado, utilizadas nos arremates, que são
detalhes construtivos do sistema de fôrmas deck.
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CARGA
kg/m2

ESPESSURA
cm

Tabela 7: Espaçamentos Máximos do Compensado.

ESPAÇAMENTOS MÁXIMOS ENTRE VIGAS SECUNDÁRIAS
PARA DIVERSOS COMPENSADOS
EM CM - 3/4 APOIOS
12mm

7

275 57

14mm
67

53
8

300 56

9

325 54

65

350 53

60

375 52

12

400 51

62

13

425 50

60

14

450 49

15

475 48

16

500 47

57
56

550 45

51

600 44

22

650 43

53
52

725 41

48

48

800 40

52

47

850 39

50
43

46
36

59

49
42

45

66

Fonte: Autor (2018), adaptado de apostilas da Empresa MILLS.
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67

67
70

62
66

54

70

64

56

51

71
75

69

59

74
77

68

57
60

56

80

72
60

52

76

70
74

62

57
46

72

61

54

77
82

76

65
56

48

73

63

58

79
84

78

66

61
50

45

37
30

51

85

80

68

80

75

65

59
63

54
46

38

64

76

66

61

82
87

81

70

84
89

78

67

62

53
55

50
40

28

57

79

69

72

85
91

83

73

67
54

49

41

25

55

93

84
70

64
68

59
50

42

69

88

81
86

74
65

56
60

55
43

20

61

88

72

66

90
95

83

73

76

70
57

52

44

18

58

85

75

67

93
98

90

78

72

62
53

45

73

100

93

79

21mm

88

77

69

60

54
58

46

75

63

95

81
71

61

55

47

73

63

20mm

79
84

77

64

59

86

79

66

18mm

75

64

57

47

81

68
58

49

17mm

66
70

63
50

11

72
61

51

10

15mm

65
69

60

64
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APÊNCICE B – Formulário para a Coleta de Informações.
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