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SINOPSE 

Neste trabalho se realiza um estudo da in

dustrialização na construção no Rio Grande do Sul, apre

sentando-se uma metodologia de avaliação de sistemas cons
trutivos industrializados quanto à tecnologia empregada. 

Considerou-se qua a introdução da industria
lização no setor da construção de edificações, uma das 
Últimas atividades ainda realizada com métodos artesanais, 
provoca modificações nio somente na tecnologia do proces
so de fabricação, como tamóêm na tecnologia de sistematiza
ção do produto. 
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ABSTRACT 

In this work, a study of building indus-
trialization in Rio Grande do Sul is presented, showing 
a methodology for the evaluation of industrialized cons-
truction systems with respect to the tecnology applied. 

It was assumed that the industrialization 
of buildings construction (one of the last sectors still 
based on handcraft tecniques} provoques modifications in 
the manufacturing process technology as well as in the 
product systemization technology. 
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01. 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 - Apresentação do Problema 

O Brasil é um país com altas taxas de cres

cimento populacional e com um enorme déficit de habitações, 

principalmente em sua área urbana. Este problema de carên

cia de moradias, cerca de 6 a 7 milhões de unidades, é agra

vado pelo baixo poder aquisitivo de grande parcela de nos
sa população e pelo êxodo rural. 

Apesar do esforço e das promessas de autori
dades do governo de construir 4,4 milhões de novas moradi-

- . (3-p.~ ) - -
as ate 1985 , varios sao os especialistas que afirmam ser 

impossível ao país vencer este desafio, qual seja o de cons

truir habitações,ao menos numa quantidade suficiente, para 
evitar que este déficit aumente no futuro. 

h\1 XAS DE lt. 1'. 
a-1 1-3 3-5 5-10 10 + lllTAL 

(S~I) 

n9 \ n9 \ n9 \ n9 \ n9 - n• 
KLC!Ots 

t-URTE (J~ 713 27,5 131 21 51,7 30 249 11,9 lo 104 6,3 6 ó4H 2 , b ~53 931 

:VIUll:STE I 02l 7H3 4M, 7 H31 491 39,6 140 216 6,7 70 095 3,3 36 193 1 . 7 c IUtl / M.I 

SUl ESTE 708 585 22,2 1 524 OIU 47,7 484 322 15, 2 30 2 012 9,5 173 358 s. 4 :1 LJ2 "~7 

SUL 1b3 938 22,1 374 281 50 ,ó 103 025 13 ,9 64 293 8,7 34 955 4 .7 74U 492 

CE.\1'11()-0I.Sl'l; 1b3 o29 32,3 24o 8úl 48,8 47 351 9 ,4 30 079 5,9 18 091 3,1> !>US %1 

lllv\SIL 2 128 o53 31 '3 3 107 HOO 45,8 805 ló 11 '8 482 583 7,1 269 245 4,0 () 793 444 

l'ontc: llNII, ltdatório J<: i\tiviJadc" 1nu. 

figura 1.·1. - Estimativa das necessidades habitacionais por 
faixas de renda familiar, segundo as regiões 
- Período 80/85 - (Quadro Urbano). 
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Hoje, a industrialização na construção de 

habitações passou a ser aceita pelo BNH e tem sido)difun-

d . d d d . 1 1 .. · (ZO-p.14: 1 a e a voga a, espec1a mente pe os empresar1o~ ~orno uma 

alternativa eficaz para se construir uma maior quantidade 

de moradias, numa maior velocidade e por um menor preço 

unitário. O exemplo europeu de solução do problema habita

cional, após a 2~ Guerra Mundial, com o emprego de tecno

logias industrializadas, tem sido observado e processos e 

métodos construtivos, empregados naqueles países, são im

portados e copiados. 

A industrialização tem levado a enormes au

mentos na produção e no consumo de quase todos os bens ma

teriais que conhecemos, tornando-se um meio, para através do 

qual, qualquer país ou região possa fornecer a sua popula

ção um nível de vida e progresso compatíveis com as nossas 

necessidades atuais. 

O Esta do do Rio Grande do Sul; embora baseie 

sua economia na agricultura, tem aumentado seu nível de in
dustrialização nas demais atividades econômicas. Até mes

mo o tipo de agricultura desenvolvida opta por uma crescen

te mecanização. 

A construção civil vem acompanhando vagaro

samente o processo de industrialização e se desenvolve tanbém 

adotando técnicas construtivas industrializadas. Contudo, 

esta mudança de tecnologia, com o abandono de processos ar

tesanais pela introdução do trabalho organizado e mecani
zado, tem se processado muito lentamente no campo da cons

trução civil, especialmente de habitações. A construção se

gue apresentando um nível quase artesanal de produção, on

de diversos fatores contribuem para isso: 

" a) o insuficiente crescimento relativo do mer
cado habitacional na faixa da população de 
baixa renda; 

b) a demanda intermitente do mercado imobiliá
rio para rendas mais elevadas; 



c) carência de padronização dos materiais de 
construção, gerando grande número de elemen
tos ou peças de dimensões discordantes ou 
não moduladas; 

d) a visualização da habitação como símbolo de 
"status" sócio-econômico gerando um acentua
do sentido de individualidade da unidade de 
residência, com características e elementos 
executados sob medida; 

e) a utilização sistemática de métodos basea
dos na mão-de-obra e não em técnicas, pro
cedimentos e equipamentos; 

f) a absorção de grande contingente de mão-de
-obra sem qualificação, ~~o ~~timulando maiores 
índices de produ ti v idade l~ -p. 11" 

03. 

Como a essência da industrialização é bus
car o aumento da produtividade, ao lado de uma possível 
diminuição dos custos unitários, num contexto econômico co

mo o atual, onde a abundincia de mão-de-obra (especialmen

te a não qualificada) constitue um problema social e eco

nômico importante no planejamento global da economia, a 

construção civil tem sido empregada como uma atenuante de 
. . - . bl d d (6-p.192-197) ma1or 1mportanc1a para o pro ema o esemprego. 

Tendo em mente estas considerações, acredi

tamos que a existência de dados sobre a ocupação de mão-de

-obra na construção de habitações industrializadas virá a 

consttiuir um elemento auxiliar valioso na tomada de deci

soes para o setor. 

construtiv:1s 
A validade ou nao do emprego de tecnologias 

industrializadas, como alterna}iva ou solução 

para o problema da escassez de moradias, não é aqui ques
tionada. Acreditamos que este é um assunto bem mais comple

xo, que envolve outras variáveis e aspectos que nao sao 

considerados neste estudo. 

O tema central deste tr~balho ~ proceder a 

um estudo da industrialização na construção predial basean

dd~se, principalmente, em sistemas construtivos utilizados 
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na região metropolitana de Porto Alegre, e em Caxias oo Sill, 

visando os seguintes objetivos: 

- apresentar alguns sistemas construtivos com vistas a 

organizar um posterior catálogo para uso de profis

sionais; empresários, estudantes, usuários e auto

ridades; 

- desenvolver uma metodologia de avaliação de siste

mas construtivos adequada à realidade do contexto 

sócio-econômico local; 

- determinar o estágio atual da industrialiiação atra

vés da construção por sistemas. 
' 

Para que se fizesse uso de uma metodologia 
adequada de análise e avaliação da construção de habitações 

por sistemas, realizamos um estudo conceitual do processo~ 

industrialização, seu desenvolvimento e os riscos assumioos 

de acordo com a estratégia empresarial adotada. 

Foram escolhidos, através de um critério a

leatório, 8 sistemas construtivos não tradicionais desen

volvidos em nosso meio, procurando-se apresentar habitações 

de mesma tipologia. 

Acreditamos que este estudo virá a contri

buir para uma melhor visão do processo de industrialização 
da construção predial, que atualmente se desenvolve no Rio 
Grande do Sul. 
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2. A INDUSTRIALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO PREDIAL 

2.1 - Conceituação da Industrialização 

Uma rápida observação nos países desenvolvi

dos 6 suficiente para se perceber que a construção indus

trializada apresenta atualmente um aspecto bastante distin

to da construção convencional. Para o observador, que con

sidera a imagem de produção industrial como uma cadeia de 
montagem típica da indGstria automobilística, a construção 

industrializada está longe de poder ser considerada coJOO tnn 

processo industrial. O que t~m havido são mudanças de t~c

nicas, organização e enfoque e, a estes novos aspectos a 

que a construção está submetida, se t~m dado vários nomes; 

industrialização, construção por sistemas, pré-fabricação, 

racionalização e outros, que refletem distintos pontos de 

vista. 

A realidade ê que há uma confusão sobre o 

significado conceitual de construção industrializada. Esta 

confusão ~ suficiente o bastante para que se faça necessá

rio o uso de uma definição precisa, que expresse com cla
reza quais os aspectos verdadeiramente envolvidos na in

dustrialização. 

Uma evid~ncia, que bem caracteriza a multi

plicidade de id~ias existentes sobre o tema, sao as diver-

d f . . - . d o d - (11-p.~l-ll) sas e 1n1çoes reun1 as por r onez · 

- Atelier d'Urbanisme et d'Architecture - Paris: 

" A industrialização da habitação na o e outra coi
sa que a mecanização do projeto de construção 
em s~rie". 

- Gerard Blachêre. Diretor do C.S.T.B: 

11 1hdtistrialização =Racionalização+ Mecanização 
+Automação". 



- Fernando Cassinello. Arquiteto: 

"Industrializar é por a disposição da produção 
todos os avanços da técnica atual". 

- Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y 
del Cemento. 

"Industrialização da construção é o emprego de 
forma racional e mecanizada de materiais,meios 
de transporte e técnicas construtivas para con
seguir maior produtividade". 

- Tihamer Koncz. Engenheiro: 

"Industrialização é uma tarefa muito al!lpla que 
significa que o produto deve ser fabr1cado e 
armazenado ignorando por q~em vai ser comprado 
e onde será utilizado". ' 

- Philippe Madelain. Periodista: 

"Industrialização em qualquer setor é a mudança 
de uma forma de fazer artesanal, com ajuda de 
uma numerosa mão-de-obra qualificada e de pe
quena produtividade, de um pequeno número de 
produtos em uma extensa gama de modelos, ~ fa
bricação, com ajuda de uma mão-de-obra relati
vamente pouco numerosa, pouco qualificada e de 
alta produtividade, de um grande número de pro
dutos ~m uma reduzida gama de modelos". 

- Ricardo Meregaglia. Arquiteto: 

"A industrialização é um fato organizativo, uma 
mentalidade, significa transformar a empresa 
de construção de mentalidade artesanal em uma 
verdadeira indústria". 

- Joseph Movshin: 

"A industrialização é um método produtivo esta
belecido sobre processos mecanizados e/ou or
ganizados, de caráter repetitivo". 

- Real Institutos de Arquitetos da Inglaterra: 

"Industrialização consiste em um número de ati
vidades coordenadas nos campos: técnico, eco
nômico e comercial. A industrialização da cons
trução se define como uma organização que apli
ca os melhores métodos e técnicas ao processo 
integral de demanda e projeto, da fabricação e 
da construção". 

06. 



- Norman Wakefield. Presidente da Rouse-Wates Inc. 
Columbia. 

"A industrialização da construção se define co
mo integração total do projeto, marketing e JII)Jl

tagem em ordem de fazer o melhor uso possível 
dos meios e talentos disponíveis". 

07. 

A toda esta gama de reflexões sobre a in~
trialização, há que se acrescentar o fato de que, nos paí
ses altamente industrializados, a distinção entre a cons

trução industrializada e a construção convencional ou tradi
cional, tem se tornado confusa, devido à grande quantida
de de produtos e componentes industrializados que são uti

lizados na construção tradicional. Portanto, pensamos que, 

para clarear esta situação ambígua, é necessário conccituare 
dei imitar os distintos aspectos que tratam c intcragem com 

(?1 f 1-!>) 
o dito termo. 

Entendemos que o melhor concci to 
so de industrialização na construção civil i 3 

por Te rner. 

do preces
empregada 

"A industrialização é a fabricação de produtos em 
grandes quantidades, os quais eram feitos tradi
cionalmente de uma maneira individual e artesa
nal, através de um novo procedimento que nonmti
me·nte envolve: 

- sistematização dos produtos; 
- especialização da mão-de-obra; 
- concentração da produção, gere{lciamento e ven-

das; ~ .. 
- mecanização". 

g com base nesta conceituação realizamos o 
estudo da industrialização na construção pGr sistemas. 

2.1.1 - Sistematização dos Produtos 

Sistematização dos produtos num sistema cons
trutivo industrializado deve partir diretamente para o uso 

de componentes padronizados. 

Esta característica de padronização de ele-
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mentes implica em que eles sejam comparados dentro de li

mites estabelecidos como aceitáveis' seja em valores de ta

manho, forma, peso, qualidade, desempenho, etc. 

Por intermédio do projeto, é possível criarem

-se condições favoráveis ã racionalização de um sistema cons

trutivo. Considerando-se o estadb atual da mão-de-obra,ma

teriais e possibilidades técnicas existentes, a escolha a

propriada de soluções influencia não somente o produto edi

ficação, como, também, o padrão da organização, a produti

vidade do trabalho e os custos da construção. 

~ ~ >Ll ~ >Ll 
o E-o E-o E-o [--< E-o 
E-o ~ z 

~ 
~-· z ". 

~ <t:: < <t:: 
E-o u u u u u 
H H H H H 

~ ~ ~ 0::: ~ 
O' I=Q I=Q I=Q ~ 
~ <t:: <t:: ~ <r: 
-< >-L. >-L. >-L. >-L. 

Figura 2.1 - Organograma do contexto de um Sistema In
dustrializado. Fonte: Davidson-notas de 
aula. 

Esta fase inicial da industrialização, en

tretanto, não requer uma sfibita mudança nos padrões exis

tentes do processo. As mudanças, normalmente, devem ser in

traduzidas gradualmente, começando pelo estabelecimento de 

uma colabora ção mais estrelta entre projetista s , fornecedo

res e construtores. 



ESCADAS 

ENVELOPE 

INSTALAÇOES 

UM SISTEMA CONSTRUTIVO E UM GRUPO 
COORDENADO DE COMPONENTES FUNCIONAIS 

Figura 2.2 - Sistema Construtivo. Fonte: 
Bender, p.68. 

2.1.2 - Especialização da mão-de-obra 

09. 

Especialização da m~o-de-obra 6 aqui empre

gada como signifiLanJo a J.ivisão do trabalho em opcraçocs 

mais simples, as quais são distribuídas em equipes Jc tra

balhadores objetivando conseguir, atrav6s deste desmembra

mento da atividade global, uma maior perícia c cfici~ncia 

na execução de tarefas que são mais simples. A e specializa

ção também implica na necessidade de maior coordenação e 
controle de urna grande quantidade de subtarefas, a fim de 

produzir o desejado produto final. 
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A especialização e o treinamento da mão-de

obra para a execução de subtarefas simples não requer, por 

parte da empresa, grande investimento inicial ou risco. Traz 

ainda o benefício social de que, quando aumenta a quantida

de de operários e mestres com especialização na execuçao 

de tarefas bem definidas também os salários destes trabalha

dores aumentam. Da mesma forma aumentam os empreendimentos 

que as empresas têm que fazer para acomodar estes trabruha

dores. O atrativo maior desta especialização da mão-de-o-
' 

bra é que a produção aumenta mais do que proporcionalmeJ)te au-
mentam às despesas, devido a maior experiência e veloci

dade, tanto em qualidade como quantidade, no processo pro

dutivo. Estes benefícios são uma conseqU~ncia da repetição 

de tarefas subdivididas, e portanto mais simples que as o

riginais. 

Especialização na construção tradicional re

quer um conhecimento e um prévio treinamento. Além disso, 

influi muito no desempenho das tarefas a habilidade do pro-

f.. . 1 S d A b . (i-p.7o) . . · f· · 1Ss1ona . egun o zam UJa , ex1ste uma s1gn1 1cat1va 

diferença entre conhecimento e habilidade. 

"O conhecimento resulta do aprendizado de infor
mações que devem ser utilizadas durante o pro
cesso de construção, as quais podem ser obtidas 
atrav6s de uma fonte de informações codificadas. 
Isto é, absorver e utilizar um conhecimento é, 
basicamente, uma atividade mental. Ji habilida
de é uma atividade físico-mental, que necessita 
de um treinamento, e portanto exige lUil maior es
forço". 

2.1.3- Concentração 

caso, como Concentração ê entendida, neste 

~~ u n i ã o dos as p e c tos de pro d u ç ã o , o r g :1 n i z :1 ç 3 o , ge ren d anen-

to, compras e vendas, com a finalidade de aurn c nt:1r os c
feitos de aglomeração, tais como economia de escala, con

trole de qualidade e uma maior consolidação e efici~ncia de 
penetração no mercado. Todavia, concentração, como opos-
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to de dispersão, torna a empresa mais dependente das con
dições de infra-estrutura locais. Matérias-primas devem 

chegar às fábricas; produtos devem deixar as fábricas e a
tingir o mercado. Isto torna necessário a utilização de urna 
adequada e confiável rede de comunicações e transporte. 

Uma característica importante na construção 
civil é o grande peso e volume dos seus produtos, quando 
comparados com os de outras indfistrias. Acresce-se a isto, 

o baixo preço dos mesmos. Como conseqU6ncia, principalmen
te em termos de sistemas construtivos, a existência de um 
mercado pr6ximo, que assegure uma continuidade de produç~/ 
venda dos produtos, é um aspecto importante da concentra

ção. Custos com transportes devem ser minimizados ao máxi
mo, sob o risco de onerarem excessivamente o preço final. 
Podemos mesmo afirmar que o raio de alcance efetivo dos 
produtos é proporcionalmente dependente do peso e volume 

dos mesmos. 

Como exemplo, a "Pré Concreto 5/X', fabricante de 

componentes para estrutura de edifícios, tem o custo do 
transporte incidindo sobre o preço final de elementos li-
neares em concreto armado (vigas, pilares e vigotas 
lajes) nos seguintes valores: 

para 

Distância a transportar 
Percentagem do transporte 
incidindo sobre o custo 
final do pro9uto 

~·------------------------------~------------------------------4 
I I a. na grande P.Alegre 

(- 2 5 km) 

I b. até Caxias do Sul 

(-130 km) 

c. até Uruguaiana 

( -550 km) 

3% a 8% 

7,5% a 8% 

12% a 15% 
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Aspectos de concentração podem ser encontra

dos em empresas construtoras tradicionais na execução de 

projetos de grande envergadura. A dimensão destes projetos 

tem levado muitas empresas a assimilar a organização de uma 

grande indústria de fabricação, na qual foram introduzidas 

novas técnicas de produção e direção. Estudos de tempo e 

movimento, Pert, CPM, anilises de custos, pré-fabricação~ 

fabricação em "si tu" formam hoje parte da indústria da cons

trução. 

2.1.4 - Mecanização 

Mecanização é entendida como a substituição 
do trabalho humano pelo da máquina. r sto engloba n:io somen

te o esforço físico como o mental. 

Todavia, um dos freios à industrializaçãona 

construção civil, em países em desenvolvimento, é a própria 
mecanização. Ao contririo da situação européia do. pós-guerra, 

onde a car~ncia de mão-de-obra disponível era uma grande 

restrição à construção de habitações, em economias em de
senvolvimento, onde hi abundância de mão-de-obra e altas 
taxas de desemprego, a substituição do trabalho humano pe

lo da máquina poderi não somente ser economicamente invii

vel como vir a provocar graves tensões sociais. Como a mecaniza

ção é freqUentemente confundida com a própria industriali

zação, quando na realidade é apenas um dos elementos da 

mesma na construção civil, isto tem ocasiona.do, como con

sequênd,a, qu e :1 industriali zaçiio tenha s i.do deses
timulada em prol da manutenção de altas taxas de emprego. 

Este aspecto confuso da industrialização também é expres

sado por Blachere(S-pl!)através da seguinte definição: 

"A essência da indus.trialização é produzir un ob
jeto sem mão-de-obra artesanal, com máquinas ma
nuseadas por operirios simplesmente especiali
zados,não qualificados, ou melhor, por máquinas 
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automáticas. Esta é a base da industrialização". 

Outro aspecto na mecanização é a necessidade 
da associação com concentração de mercado: grandes volumes 

de produçã~/vendas são, geralmente, necessários para justi

ficar a aquisição de instalações e máquinas caras. 

Todavia, a mecanização pode ocorrer indepen
dentemente dos outros três elementos da industrialização: 

sistematização dos produtos, especialização da mão-de-obra 
e concentração. A construção c i vil tradiconal de mui tos paí

ses desenvolvidos é altamente mecanizada, porém não indus

trializada. Nos EUA, freqtien temente, guindastes, "buldozers", 

misturadores de concreto e ferramentas de toda a espécie 

são empregados no canteiro, ainda que as operações de cons

trução sejam não industrializadas devido, principalmente, 

à grande dispersão de suas atividades. Na indústria di car

pintaria americana, é hoje difícil imaginar um carpinteiro 
montando uma casa,sem a ajuda de máquinas elétricas, tais 

como serras, lixadeiras, grampeadores, etc., desconhecidas 

para as geraçoes anteriores. 

A construção civil tradicional local tam-
bém tem procurado uma maior velocidade e produtividade em 

suas operações, pelo emprego de máquinas que, cada vezmais 

e numa quantidade crescente, podem ser encontradas nos can

teiros de obras. O atrativo da redução de custos, através 

de um aumento de produtividade da mão-de-obra, tem levado 
as empresas a investirem em máquinas e ferramentas, muitas 
vezes caras, que, no entanto, pelas suas características, 

podem ser utilizadas vantajosamente em quase todos os ti

pos de construções: 

- bate-estacas e estacas rotativas helicoidais subs
tituem operários no trabalho de escavaçõ e s de funda
çoes; 

- concreto fornecido por usinas, dosado e misturado 

mecanicamente, chegando à obra em caminhões-betonei-
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ra e sendo transportado até o local de concretagern, 

através de bombeamento ou por "durnpers"; 

- gruas, guindastes e guinchos corno meios de 

porte vertical, etc. 

2.2 - A Industrialização de Sistemas Construtivos 

trans-

2.2.1 - Fatores Inibidores da Industrialização de Sistemas 

Construtivos 

O atraso no desenvolvimento da indústria de 

vd i ficaçõcs em relação às demais indústrias pode ser facil

mente explicado pela natureza de seu produto final, o edi

fício. 

- Em cornparaçao com os produtos das demais indústrias, 
cada edifício é mais ou menos Único, porque ele de

ve ser construído sob determinadas especificações , 

medidas e materiais em seu local individual. Por es

ta razão, torna-se mais difícil a aplicação de me
todos de,produção em massa na fabricação de edifí

cios~ 

- o edifício possui normalmente grande volume e peso, 
e estas características são por si mesmas um empe

cilho, visto que os trabalhos necessários para a 

fabricação, transporte e manuseio destes produtos 

são muito mais caros e demorados que os de outros 

produtos mais leves. ConseqUentemente, o capital li

vestido leva maior tempo de retorno; 

- torna-se muito difícil reduzir os custos significa
tivamente. Isto é, , a industrialização afeta ape

nas urna pequena parte dos custos totais. Os custos 

com terreno, urbanização e manutenção não variam com 
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a industrialização. Da mesma forma as despesas com 

ferragens, serviços e alguns materiais de acabamen

to e instalações, que tamb~m constituem uma parcela 

significativa do custo total, t~m, nor~almente, o 

mesmo preço, independentemente da técnica de cons

trução empregada; 

- muitas das edificações resultantes de sistemas con
siderados como industrializados não o são por com

pleto. Mudam-se apenas alguns subsistemas do edifí

cio, normalmente a estrutura e o fechamento externo 
e interno, e os demais não são afetados, sendo fei

tos de modo similar que numa edificação convencional. 

o processo de construção, mesmo quando faz uso in

tenso de mecanização, não pode ser considerado como 

de um mesmo nível tecnológico que outras atividades 

industriais, tais como a indústria automobilística, 

têxtil, petroquímica, etc.; 

a padronização de produtos ~mais complexa e, fre
qUentemente, envolve uma grande quantidade de ele

mentos interrelacionados entre si; 

- a construção civil representa uma importante fonte 

absorvedora de mão-de-obra não qualificada, consti
tuindo-se, por isso, numa ferramenta útil aos go

vernos para utilizá-la para atenuar altas taxas de 

desemprego. Isto torna-se muito significativo em e

conomias em desenvolvimento como a nossa, onde o 

sistema habitacional é u ti 1 i zado como )tendo funç.ão 
- . b- .. (21-p59 f - . 

nao somente social como tam em econom1ca . A unçao so-

cial é a de prover moradias para a população, e a 

função econômica a de manter um razoável nível de 

empregos para a a~undante mão-de-obra não qualifica

da e em contínuo crescimento. 

"A construção, o CaJTlpO mais extenso e ramificado da 
produção humana, não conseguiu manter o passo com o 



desenvolvimento da t~cnica, e 6 hoje o Gltimo 
domínio a ser conquistado por esta. Além disto, 
a indústria da construção ainda não está estru
turada homogeneamente como as outras indGstrias. 
Continua demasiado dependente do trabalho arte
sanal e do pequeno empreiteiro, os quais perde
ram muito de sua qualidade e eficácia, uma vez 
que são forçados a entrar em concorr~ncia cornos 
métodos industriais {!2-p.201)" 

2.2.2 -A 1! Etapa da Industrialização 

16. 

Embora todos estes fatores inibidores acima 

mencionados, observa-se que, no curso do desenvolvimetto e

conômico da indústria de edificações, a produção de mate

riais e produtos torna-se gradativamente um ramo indus

trializado importante e distinto da atividade de construir. 

Mesmo quando somente processos tradic~onais são empregados, 

o fornecimento de materiais e produtos representa uma con

siderável quota no volume total da produção. A construção 

de edificações passa a tornar-se cada vez mais dependente 

da indústria de fornecedores de materiais e produtos, e a 

edificação passa a ser indiretamente industrializada. Ter-
(2-4·pt.l-5l d " . d . 1 . - . d . " d ner ~hama e 1n ustr1a 1zaçao 1n 1reta a esta etapa o 

desenvolvimento da industrialização. 

Nesta etapa (e não somente nesta), a indGs

tria de fornecedores exerce um importante papel dentro do 
setor da construção, o que foi reconhecido pela ONu(19-p~) ao 

observar o rumo da gradual industrialização da edificação 
em países em desenvolvimento. 

" O ponto central da industrialização da edifica
ção não deve permanecer dentro do canteiro mas 
fora dele, e a maior parte do processo total 
deve ter lugar ant~s que a construção inicie. 
Incrementos na produ ti v idade do trabalho depen
derão da freqU~ncia com que produtos e compo
nentes são manufaturados fora do canteiro". 
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Figura 2.3- Evolução de jaóelas pré-fabricadas. 
Fonte: Bender, p.53. 
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A variedade de novos materiais com melhores 

características mecânicas, físicas e outras propriedades é 
indispensável não somente para a produção de componentes 

pré-fabricados corno também para operações de acabamento "in 

loco'' e equipamentos construtivos. Aspectos puramente téc

nicos devem ser conjugados nos novos materiais com baixos 
custos de produçãoll2-p.ln} 

"O barateamento dos referidos produtos adveio, en
tretanto, do incremento das forças mecânicas -
vapor e eletricidade - em face da mão-de-obra; 
do aproveitamento destas forças dependerá ou
trossim a diminuição de custos na construção ha
bi:tacional" 

Todavia, a fase inicial da industrialização 

nao impõe qualquer exigência em utilizar materiais constru

tivos novos e sofisticados. Medidas de racionalização e 
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uso de materiais e componentes tradicionais podem ser rea

lizada. dentro do próprio sistema construtivo, muitas ve

zes como uma parte das operações de edificação no próprio 
canteiro. 

Nossa construção tradicional emprega atual

mente uma grande gama de produtos industrializados, desde 

materiais hidrossanitários até forros, telhas, esquadrias, 

etc. Esta tendência pode-se facilmente constatar olhando

se o passado recente dos edifícios, e tende a crescer na 

quantidade de elementos que são empregados. 

a 2.2.3 -A 2- Etapa da Industrializa~~ 

Quando as condições econSmicas do contexto 

evoluem, materiais e componentes passam a ser gradualmente 

complementados por elementos mais pesados, normalmente par

tes da estrutura ou do fechamento do edifício, que tanto 

podem ser feitos no canteiro ou em uma fábrica. Esta ten
dGncia foi bem observada por BendeJ41]~ 

"Ainda que a e·strutura constitua somente um dos 
diversos subsistemas dos edifícios, e ainda que 
não seja o mais importante quanto ao custo e 
complexidade, a natureza de nossa indfistria da 
construção tem convertido a estrutura no centro 
de qualquer sistema construtivo. A estrutura for
nece a pauta do edifício, seja fechando-o ou 
servindo de apoio as instalações, envelope,aca
bamentos e mobiliário. Do mesmo modo que o car
pinteiro tende a assumir o papel de contratista 
na construção de pequenas habitações ~nifamilia
res e o responsável pelo concreto o faz nas cons
truções a grande altura, o conceito estrutural 
é o que estabelece o modelo para o construtor 
de sistemas". 

O emprego de mecanização está, geralmente, 
associado a esta etapa na industrialização dos sistemas cons

trutivos. Devido ao peso dos elementos dos edifícios, má

quinas multiplicadoras da força humana sao empregadas nas 
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operaçoes de transporte e montagem, principalmente em sis

temas pré-fabricados com concreto. 

A tendência, principalmente nos países industria

lizados, é a de aumentar o tamanho dos elementos pré~abri

cados e o grau de acabamento realizado em fábrica, aprovei

tando-se as vantagens que apresenta o trabalho realizado em 

fábrica sobre o no canteiro. 

Nesta etapa a sistematização dos produtos com o 

uso de elementos padronizados e sistemas de proporção di
mensionais ou modulares, irá permitir uma maior aplicaçãona 
indGstria da construção de métodos de produção em grandes 
q uan ti da de s(!B-p.SS) 

"A padronização de elementos estruturais permiti
rá a adaptação na indústria da construção da es
pecialização e da produção em massa, possibili
tando uma posterior redução no custo da produ
ção. Padronização está estreitamente ligada com 
a introdução de sistemas modulares unificados re 
várias finalidades na edificação. Outras vanta
gens da padronização e da coordenação modulares
tão na simplificação do processo de projeto, da 
produção de elementos pré-fabricados e da ope
ração de construção no canteiro. A especial im
portância da coordenação modular está expressa
da na conexão com a tendência corrente em dire
ção ao uso parcial de elementos estruturais pré
fabricados" 

2.2.4 -A 3~ Eta~ da Industrialização 

As exigências funcionais que devefu ser cumpridas 
pelos edifícios vêm provocando, presentemente, o que se po

deria considerar como a mais nova etapa no processo da in

dustrialização predial - a racionalização do edifício a 

partir de suas cada vez mais caras e sofisticadas instala-

f - f. d El k llO-pJ60) çocs- con orme e a 1rma o por ·1ren rantz. 

"Hoje nós estamos dian'te de um novo problema. O 
envoltório do edifício já não é tão caro quanto 



as instalações existentes dentro 
tamos ficando mais atentos para 
cação das instalações elétricas, 
hidrossanitárias. A estrutura ou 

dele. Nós es
com a sofisti
mecânicas e 

o fechamento 
somente representa um suporte que mantém ou é 
atravessada pela parte dispendiosa de todo o e
difício. Como tal, coordenação dimensional ba
seada em princípios aditivos de elementos de 
fechamento não é mais amplamente aplicável". 

- --------

Figura 2.4 - Evolução do módulo indus
trializado. 
Fonte: Bender, p.54 
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Esta nova etapa implica em profundas modificaçÕffi 
no projeto dos edifícios e não é ainda existente em nosso 

meio sob a forma de um sistema construtivo. Contudo, já -e 
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hoje uma realidade em países mais desenvolvidos, com cli

mas mais rigorosos que o nosso, onde as instalaç6es repre
sentam pelo seu elevado custo um valor superior às despe

sas com a estrutura e as paredes no edifício. 

Figura l.·.i - Componentes URBS - Uma vis ta em pers
pectiva interna de uma residência -
-dormitório utilizando o sistema me
cânico e estrutural URBS - Observe
-se a flexibilidade do lay-out dos 
pain~is interiores, locação dos bal 
c6es e, naturalmente, a onipresente 
rede mecânica, permitindo e possibl li
tando locar por si mesmo com total 
1 i herdade. Fonte: Ehrenkra.n t z, p. 
162. 
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2.2.5 - Considerações sobre o Aspecto fusto/Risco 

Na escala da empresa, a opçao por sistemas 

construtivos mais industrializados representa um custo na 

medida em que mais elementos da industrialização vão sendo 
acrescentados (sistematização dos produtos, especialização 

da mão-de-obra, concentração e mecanização). 

Esta estratégia empresarial, variando de uma 

seqU~ncia de industrialização parcial para total, foi ob-
- (Z4-bt-N-lO) _ _ . 

servada com a tençao por Ternef r. Como a mecan1 zaçao geral-

mente implica num fator de custo/risco ~aior d() que os de
mais aspectos da industrialização, ela geralmente aparece 

como o elemento final numa estratégia em direção à indus

trialização total. 

· A figura 2. ó. apresenta o relacionamento en
tre risco e desenvolvimento econ6mico de uma região ou pais 

para os quatro elementos de industrialização. 

"Desenvolvimento diminue o risco - O diagrama es
quematicamente relaciona o risco (que aumentade 
baixo para cima no eixo vertical) e o nível de 
desenvolvimento (que aumenta da esquerda para a 
direita no eixo horizontal) para os quatro ele
mentos da industrialização. Portanto, o risco de 
contra-produtividade em mecanização 6 o maior 
em todos os níveis, embora este risco diminua pa
ra uma sociedade com o aumento do nível de de
senvolvimento econ6mico. Por outro lado, o ris
co com padronização é sempre relativamente bai
xo, embora ele também caia levemente com o au
mento do desenvolvimento". 

No caso de pequenas empresas locais, como a 

Modul-Hab e a Precon, às quais serão descritas na segunda 

parte deste trabalho, onde a situação de dispersão das o

pre-bras acarreta uma atividade de montagem de elementos 

-cortados e pré-fabricados praticamente de uma maneira se
mi~artesanal, a estratégia empresarial está baseada somen-
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te em aspectos de projeto com elementos padronizados e es

pecialização da mão-de-obra. 

MÃO-DE-OBRA- ------ .. 
NlVEL DE DESENVOLVIMENTO 

- O relacionamento entre risco e de
senvolvimento econ6mico para os 
quatro aspectos da indus trializ<'lção. 
Fonte: Terner, p.1V-ll. 

Empresas maiores como a Madezatti, que tra
balham em canteiros de obras com grande quantidade de uni

dades habitacionais (tipo loteamento), apresentam aspectos 

de concentração bastante desenvolvidos. Todavia, a mecani

zação no canteiro é propositalmente evitada~ como conseqUên
cia de uma estratégia empresarial com o objetivo de dimi

nuir investimentos e riscos. Na prática, é o pequeno peso 

dos elementos empregados, os quais são projetados especifi

camente para poderem ser deslocados e posicionados manual
mente, que permite que estas operações de montagem de ca

sas sejam realizadas sem uso de máquinas. 

Como a origem destas empresas sao indfistrias 
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madeireiras, elas resultaram mais de empreendimentos de ra

cionalização da madeira não comercializivel do que de in

vestimentos voltados exclusivamente para a habitação. 

Muitos dos equipamentos empregados no pro
cesso de fabricação das habitações são equipamentos nornais 

das madeireiras. Contudo, observa-se um contraste com as 

atividades no cante i ro, onde são empregadas, apenas, ferra

mentas tais como serrotes, martelos, etc., não havendo a 

utilização de quaisquer equipamentos mecânicos. 

Evidentemente, não se pode comparar, quanto 
ao uso de mecanização, as atividades de montagem destas ca
sas com a carpintaria tradicional americana, onde a exis

tência de energia elétrica no cante i r o, par a movimenta r serras, 

lixadeiras e outros equipamentos, é fundamental. 

Um aspecto importante nos sistemas p~é-fa

bricados leves, que constitue uma vantagem em relação aos 

sistemas pré-fabricados pesados, esti justamente nesta op

ção não obrigatória do uso de mecanização, na situação a
tual. Isto pode ser facilmente constatado, aqui no Rio Gran

de do Sul, fazendo-se uma comparação entre a estrat~ia ms 

empresas que utilizam a madeira como matéria-prima princi

pal em suas edificações, e uma empresa que trabalha com 

painéis pré-fabricados de concreto (Ferri). Enquanto as pri

meiras evitam investimentos em mecanização no canteiro, es

ta Última é obrigada a utilizar carretas especiais para o 

transporte dos painéis, e equipamentos de força para o ma
nuseio e o posicionamento destes elementos. 

2.3 - Conclusão 

As estratégias empresariais de utilizaçi:io de 

industrialização parcial - procurando-se evitar investimen

tos 6fier6§ôs tom eoncentração e mecanização que apresentem 
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um alto fator custo/risco - sao correntemente empregadas 
pelas empresas locais. Igualmente, estratégias de indus

trializaçio total - com a presença dos 4 elementos da in

dustrializaçio - sio encontradas, o que proporciona acons

tataçio de que já existem condições de infra-estrutura e 

suporte econômico, em nosso meio, que permitem uma 

evoluçio no processo de industrializaçio. 
maior 

Vimos como evolui a industrializaçio na 
construçio de edificações dentro de um contexto econômico 
em desenvolvimento. As características deste processo de
vem também ser consideradas ao se realizar um trabalho de 
avaliaçio de sistemas, o que será feito posteriormente nes 

te estudo. 
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3. METODOS DE AVALIAÇÃO DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS 

3.1 - A Tecnologia do Sistema Tradicional 

O edifício em si é um sistema cuja tecnolo

gia de execuçio é artesanal. Mesmo quando, com a evolu~ão 

do contexto econômico, se passe a empregar na obra materi

ais e produtos industrializados, a atividade de construir 

segue tendo características de uma tecnologia de produção 

unitária. Os edifícios, convencionalmente construídos, em
pregam métodos que são aceitos como prática comum por lon

go período de tempo. Chamamos de sistema tradicional a es

te método construtivo, que pode variar e diferir de região 

para região, caracterizado pelo fato de que todos os está

gios do processo construtivo e os produtos envolvidos sao 

bem conhecidos por todos os participantes, e por estar ba

seado em especializações e habilidades para interpretar ns 

instruções de trabalho e executá-las. 

A figura 3.1 apresenta o organograma do sis
tema tradicional, o qual é colocado em funcionamento pelo 

cliente. O arquiteto é chamado e faz um projeto para preen

cher uma necessidade sentida pelo cliente. Seu papel con

siste em preparar plantas, elevações, secções, detalhes e 

especificações, para mostrar ao construtor o que usar e 

como as partes devem ser unidas. Além disto, o arquiteto 

deve considerar todo o espectro da edificação, desde o seu 
início até o seu abandono,tornando claros o.s objetivos e 

as atividades propostas. O seu dado básico é o "know-how". 

P'ara que o projeto funcione, é necessário que o '"onhecimént'o 

de todo o sistema arquitetônico seja por ele absorvido. O 
processo de projeto, de acordo com llandlef14·pJ}),compreende 5 
fases: 

a. Conceituação - visão geral de tudo o que está en

volvido, com uma vaga idéia de uma possível solu-
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çao. 

b. Programação - quantidade e tipo de pessoal envolvi

do, as tarefas que eles irão desempenhar, ativida

des as quais estão ligados, necessidade humana,etc. 

c. Análise - abordagem de questões de local, relações 

de atividades, características do espaço e outras 

condições do meio ambiente. 

d. Seleção - estrutura, materiais, sistemas mecânicos, 
local c lay-out. 

e. Integração - consiste em dispor os componentes jtm
tos, numa solução planejada para se satisfazer to
dos os requisitos e ~ crit~rios exigidos. 

I CLIENTE l ' ARQUITETO 
\ EMPREITEIRO 

f I 

/ I' '" li' 

J:.Ll J:.Ll J:.Ll 
E-< E-< E-< 
z ~ z 
-< -< u u u 
H H H 
p::: p::: 0::: 
p::) ~ p::) 

-< -< -< 
~ I-L, I-L, 

~--

Figura 3.1 - Organograma do Sistema Tradjcional. 
Fonte: Davidson, notas de aula. 

As limitações do projeto sao as do meio fí

sico, da tecnologia empregada e dos custos envolvidos. A

provado o proje'to entra em cena o empreiteiro, o qual na

da pode mudar no mesmo. Suas tarefas estão relacionadas ex~ 

t1U§ivamente com a construção, isto ~. com a preparação do 
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local, manuseio dos materiais e componentes, montagem e co

locação dos mesmos em seus lugares para formar a edificação. 

Este empreiteiro procura sub-empreiteiros e fabricantes de 

materiais, componentes e equipamentos para a construção. 

Esta organização ~ dispersa e descontinua, 

porque há um número muito pequeno de vínculos entre seus 

participantes, e porque vai envolvendo-os pouco a 

fazendo com que seus part~cipantes não trabalhem 
neamente. 

pouco, 
simulta-

Analisando-se detalhadamente o processo de 

construção e as edificaçõe, resultantes no sistema tradi
cional, podemos tecer as seguintes considerações: 

- Este tipo de organização tende a produzir edifica

çoes diferentes uma das outras. 

- Trata-se de um processo de produção completo, isto 

é, do material bruto ao produto acabado. 

- Geralmente, as empresas de construção possuem peque

no capital fixo, e sua produção destina-se a aten
der ao mercado local. 

- Embora a mecanização esteja sendo incorporada ao 

processo, num ritmo crescente, o mesmo não prescin

de de abundante mão-de-obra especializada c com ha

bilidades. 

- Suas unidades fundamentais sao semi-componentes.En
tre produtos semelhantes, que se de~tinam a ter um 

mesmo uso na edificação, existe uma grande varieda
de de dimensões. Estas são fixadas pelo fabricante, 

que muitas vezes nao está interessado numa normali

zaçao de produtos. 

- Não ~ necessária a aplicação de coordenação dimen

sional ou modular durante o projeto. 
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3.2 - A Evolução nos Sistemas Construtivos 

Ao evoluir tecnologicamente, um sistema 

sofre transformações no seu processo de execução e, conse

qüentemente, o produto final passa a apresentar caracterís

ticas distintas do inicial. 

De acordo com JoneJ15-P.2~B) a Rota de Transfor

maçao ou Caminho de Evolução de um sistema consiste nas se

guintes etapas: 

a. "Identificar os defeitos inerentes no siste
ma atual~ 

b. }dentificar as razões da existência destes 
defeitos; 

c. Procurar novos tipos de componentes de sis
tema capazes de remover os defeitos do sis
tema atual~ 

d. Encontrar a seqüência de mudanças (Caminho 
de Evolução) que permita aos componentes con
siderados evoluírem (ou serem substituídos) 
por outros novos". 

Os sistemas construtivos também podem ser 

observados sob este enfoque, ao se analisar as transforma

ções ocorridas tomando-se por base o sistema tradicional 

(sistema atual). 

Entretanto, uma rápida observação nos sis

temas desenvolvidos nos países mais avançados nos mostra

rá que as transformações, geralmente visando o emprego de 

m6todos industriais de produção, não ocorreram em todos 

os subsistemas de uma edificação. Geralment~ essas modi

ficações concentram-se na estrutura e no envelope, enquan

to os demais subsistemas são simplesmente racionalizados pa-

ra se adaptarem aos já evoluídos. Os sistemas à base de 

painéis e m6dulos tridimensionais sao um exemplo desta 

tendência. Todavia, a simples observação destas transfor
mações não é suficiente, devemos, ainda, determinar qual 

a natureza destas transformações, e em que elas influen-

ciam o processo de execução na busca de um ritmo indus-
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trial de produção. 

SISTEMA 
ATUAL 

19SISTEMA 
INTERMEDIÀRIO 
alguns defei
tos são remo
vidos 

29SISTEMA 
INTERMEDIÁRIO 
mais defeitos 
são removidos 

SISTEMA 
TRANSFORMADO 
todos os defei 
tos sao remov1 
dos 

e 
11 

Figura 3.2 -

componente atual 

novo componente 

A Rota de Transformação ou Caminho de 
Evolução de um sistema. 
Fonte: Jones, p.Z8a 

Os princípios da repetição e produção em gran

des quantidades, os quais formam a base dos mêtodos industria

lizados de produção, devem ser ajustados ãs caracteristicas 

esp·eciais da atividade de construção de edificações. Deve

mos procurar determinar cuidadosamente quais as partes do e

dificio que serão sujeitas ã produç~o industrial. 

HamptoN~-P15honsidera a atividade (industrial) 

segundo três tipos de tecnologia - a produção unitária, em 
_massa e de processamento. 

"Para cada uma implica uma abordagem diferente 
no que se refere ã manufatura de produtos,sendo 
que a principal distinção entre cada abordagem 
e o grau de automação e padronização dos proces
sos de produção. A produção unitária ou artesa
nal refere-se ao sistema no qual os produtos são 
fabricados um de cada vez, e atê vão sendo mo
dificados i medida que vão sendo produzidos,por 
funcionários usando uma grande variedade de fer
ramentas. O grau médio, ou produção mecânica, ou, 
ainda, produção em massa, refere-se ao sistema 
atravês do qual os funcionários de montagem ou 



os operadores de máquina podem desempenhar uma 
ou mais operações no produto. O grau mais ele
vado, ou seja, a produção automatizada ou de 
processo refere-se ao sistema no qual um fun
cionário monitoriza um processo automático". 

31. 

Como a indústria da construção é uma multi

indústria, como nao o .sao algumas outras (alimentação, ves
tuário, etc.), embora ela utilize produtos padronizados, a 
sua tecnologia de execução, predominante, é artesanal. 

Os sistemas construtivos i~dus trializados pro
curam realizar a construção, seja na fábrica ou no cantei

ro, através de uma tecnologia que, até o presente momento, 
tem no mínimo alcançado um grau médio (produção mecanizada). 
O que não quer dizer que alguns dos elementos pertencentes 
aos edifícios não sejam produzidos através de um processo 
automatizado. 

Processo 

(automatizado} 

Produção em massa 
(mecanizado) 

Unitário 

(artesanato} 

Grau de Pádronização 
dos ?recessos Produtivos 

Figura 3.3 Tipos de tecnologia que variam com a padroni
zação dos processos de produção. 
Fonte: Hampton, p.75. 

Uma das características dos sistemas indus-
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trializados é a progressiva padronização do próprio edifí

cio, na medida em que partes suas passam a utilizar elemen

tos padronizados industrialmente. Ao observarmos a seguin

te definição de Richard(22·P.2~de um sistema construtivo,pode

mos melhor visualizar a transformação que ocorre no produ

to de um processo construtivo. 

"Um sistema de construção é um conjunto onde os 
detalhes são combinados antes mesmo que a cons
trução seja planificada. E de todo modo um vo
cabulário de elementos de construção, e as re
gras de montagem constituem a sintaxe". 

Os elementos deste conjunto (edifício), num 

sistema construtivo industrializado, também são originários 

de um processo industrial de produção. Considcr~1ndo que uma 

das características destes sistemas é a de que quanto maior 

o grau de industrialização maior será a padronização de 

seus produtos, lDTl produto de um sistema construtivo, ao u

tilizar cada vez mais elementos padronizados,passa a apre

sentar uma progressiva padronização. 

Parece-nos evidente que a introdução da in

dustrialização no setor da construção de edificações pro

voca modificações não somente na tecnologia do processo de 

fabricação como também na tecnologia de sistematização do 

produto final (o edifício). 

Entendemos por tecnologia do processo de fa
bricação o conjunto de conhecimentos, meios materiais c sua 

aplicação no processo de execução da edificação. 

A tecnologia de sistematização do produto e 
aqui empregada como o processo de projeto que permite o 

emprego de um conjunto de componentes padronizados na edi

ficação. 

A evolução dos sistemas construtivos, vista 

através da evolução da tecnologia do processo de fabric~ão 

e de sistematização do produto, é mostrada no diagrama da 
figura 3. 4, onde, de acordo com Ternet24·pt.1V;~ célula central 
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do diagrama é destacada como a mais indicada para as carac

terísticas de processo e produto de sistemas construtivos 

em países em desenvolvimento. 

TECNOLOGIA DE SISTEMATIZAÇÃO DO PRODUTO 

mobile home 
Habitat'67 

cápsula 

espacial 

TRADICIONAL INTERMEDIÁR A ALTA 

TOTALMENTE 

INDUSTRIALIZADO 

PRODUÇÃO EM MASSA 

PARCIALMENTE 

INDUSTRIALIZADO 

ARTESANAL 

... ______ ,._.SISTEMATIZAÇÃO 
PARCIALMENTE 
INDUSTRIALIZADO 
SISTEMATIZAÇÃO 
INTERMEDIÁRIA 

Figur,a 3. 4 - Processo de Fabricação comparàdo com a 
Sistematização do Produto. 

Quando, em economias em desenvolvimento, os 

priné!pios da sistematização são combinados com n:êtoJos industria 

lizàdos de p!!odução o sistema adquire maior potencialidade. Is

to ê., aumentam as possibilidades de combinação com elementos dentro 
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e fora do sistema, a troca de fornecedores de materiais e 

componentes, a influência da indústria de forne-

cedores, etc. O processo é modificado com conseqüências di

retas sobre os custos, a produtividade, a velocidade e a 

qualidade da edificação. 

"PROCESSO DE FABRICAÇÃO X SISTEMATIZAÇÃO DO PRO
DUTO - No diagrama esquemático anterior, o pro
cesso de fabricação está dividido em três cate
gorias: artesanal, parcialmente industrializado 
e totalmente industrializado. Analogamente, a 
sistematização do produto está dividida em três 
partes: tradicional, intermediária e alta tccn~ 
logia. 11 

Fonte : Te r n e r . p.. I V- 2 " . 

Nos exemplos observados por Terner, "a mobi

le home"e a "casa levitt" são consideradas como um pro

cesso totalmente industrializado, um produto fabricado em 

massa, embora a primeira seja pré-fabricada e a segunda e
xecutada no canteiro. Contudo, o processo de execução de 

ambas utiliza os mesmos elementos da industrialização com 

exceçãó da mecanização que não é desenvolvida na constru

ção das casas Levitt. Estas Últimas são construídas total
mente no canteiro, em grandes quantidades, por verdadeiras 

equipes de montagem, através de processos produtivos, onde 

os produtos são fixos e os trabalhadores é que se movem. 

Sistematização dos produtos com padronização da produção, 

especialização da mão-de-obra e concentração são os elemen-

tos da industrialização mais desenvolvidos em ambos os ca
sos, quando comparados com a construção convencional ameri

cana. 

Todavia, os produtos Levitt e a mobile ho

mc sao considerados por Terner como semelhantes aos pro

dutos-da construção tradicional. Ainda que a produção seja 

padronizada, o trabalho de projeto destas casas (principal

mente a Levitt) utiliza os mesmos componentes da con~rução 

tradicional americana) não podendo ser comparado num mesmo 

nÍvê1 de complexidade que o projeto do Habitat'67. 
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Da mesma forma~ a complexidade de funções 

satisfeitas por urna cápsula espacial exige um rigoroso proje

to executado por uma equipe multidisciplinar de técnicos e 

cientistas. Cada elemento da cápsula tem sua posição 
~ 

pre-

-determinada com uma precisão milimétrica, ainda que seu 

projeto não faça uso de componentes padronizados. Este des

prezo pela utilização de componentes padronizados deve-se 

ao fato de que as cápsulas espaciais eram únicas. Cada cáp

sula possuía um projeto diferente das anteriores, incorpo
rando sempre, cada vez mais, avanços cientificas e tecnol6 

gicos em relação às suas congêneres anteriores. 

Atualmente observamos uma experiência de pa

dronização em aeronaves espaciais através do projeto Co
lumbia. Seu projeto buscou urna maior padronização, com a 

finalidade de reduzir custos, visto que serão construídas 

mais de uma unidade. 

Será utilizando o conceito de evolução da 

tecnologia do processo de fabricação e da tecnologia~ si~ 

tematização do produto,que procuraremos avaliar alguns dos 

sistemas construtivos atualmente em uso no Rio Grande do 
Sul. 

Todavia, como devemos proceder para avaliar 

esta evolução tecnol6gica do processo de fabricação e da 
sistematização do produto? Torna-se necessário encontrar 

critérios que permitam o estabelecimento de um método de 

comparação (quantitativo ou qualitativo) entre sistemas 

construtivos, tanto para o eixo vertical (tecnologia do 

processo de fabricação) como para o eixo horizontal ( tecno

logia de sistematização do produto). 

3.3.3 - Método de Avaliação da Tecnologia do Processo de 

Fabricação 

A industrialização tornou-se univcrsalmen-
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te aceita como o modo mais produtivo de se realizar umaoo

terminada atividade ou produzir bens materiais. A mudança 

de m6todos artesanais para processos industriais de produ

ção em grandes quantidades, com as características e vir

tudes destes processos, os quais devem ser considerados na 
edificação, produz, de acordo com WachsmanJ~P~1benefícios 
ligados não somente ao processo como aos produtos. 

"Uma das maiores virtudes da industrialização con
siste na habilidade de produzir produtos da me
lhor qualidade e uniformidade, todos sujeitos a 
requisitos do mesmo grau de controle, usando os 
materiais mais adequados, na melhor forma possí
vel e, por isso, alcançando os mais altos pa
drões do modo mais econômico". 

No centro de toda a organização produtiva es

t( sua atividade e a tecnologia empregada. Vimos, na figu

ra 3.3, a relação entre o tipo de tecnologia e o grau de 

padronização dos processos produtivos. Depreende-se que o 

grau de padronização tende a aumentar com a evolução da tec

nologia empregada no processo de fabricação. A padroniza

ção é o primeiro aspecto de um sistema construtivo indus

trializado. De acordo com Terner, a industrialização to
tal requer ainda os outros três aspectos: o emprego oo mao

-de-obra .especializada com a conseqUente divisão do traba
lho em tarefas simples, a concentração da produção, vendas, 

marketing, etc., e a mecanização da produção. 

Em relação ã utilização da mão-de-obra no 

processo tradicional de construções, a industrialização im

plica uma nova forma de emprego desta mão-de-obra. As 

atividades que, no processo tradicional, são praticamente 

todas executadas no canteiro de obras, num processo indus

trializado repartem-se em fibrica e canteiro. Isto 6,divi
dem-se em atividades segundo uma tecnologia de caracterís

ticas de industrialização na fibrica e, em algumas vezes, no 

canteiro, freqUentemente complementadas por atividades de 

características artesanais ou semi-artesanais, também no 
canteiro. 
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Como o emprego da mão-de-obra ê uma caracte

rística importante na industrialização, sendo seu objetivo 

principal o aumento da produtividade, procuramos, através 

da quantificação desta mão-de-obra empregada na execuçao 
de uma habitação, desenvolver um instrumento que permita a
valiar comparativamente as características tecnológicas de 

um processo de fabricação de edificações. 
.. 

Para tanto, tentamos utilizar, inicialmente, 
a fórmula de OrdoneJll·p.mue mede o índice de pré-fabricação 

baseando-se, fundamentalmente, nos tempos envolvidos com a 

m5o-dc-obra (produtividade) na fibrica e no canteiro. 

i = 100 , onde chamamos: 

i = Índice de pré-fabricação; 

t 1 = tempo em fábrica (incluído o transporte), necessirio 

para a realização de uma unidade de medida de obra pre-
2 viamente adotada, expresso em horas-homem/m de su-

perfície habitável de construção; 

t 2 = tempo em obra, considerando como tal o tempo de manta-
2 gem e acabamentos, em geral, expresso em horas-homem/m 

de superfície habitável acabada, com a condição de que: 

> o 

> o 

o tempo total seja, T = t 1 + t 2 e o quociente entre o tem

po em fábrica e o tempo em obra seja, r = t 1/t 2 . 

Todavia, o índice de pré-fabricação mede 

quantitativamente apenas a proporção de trabalho executado 

rtá fábrica e no canteiro para a construção de uma edifica-



38. 

çao. Seu autor somente considera como trabalho de caráter 

industrial na construção civil aquele que é realizado den

tro de uma fábrica ou usina, sendo o trabalho executado no 

canteiro considerado como uma atividade artesanal, semi-

-artesanal ou racionalizada, não podendo considerar-se co

mo industrializada. 

Contudo, acreditamos que a industrialização 

também pode ser reali.zada dentro de um canteiro de obras, 

~esde que o sistema construtivo apresente o emprego dos 

elementos de industrialização de Terner. Isto é, uma em

presa de construção trabalha num processo parcialmente 

ou totalmente industrializado de acordo com os elementos& 

industrialização que forem utilizados: quando o seu produ
to apresenta-se sistematizado com padronização; quando a 

mão-de-obra apresenta-se especializada e organizada segun
do uma "linha de produção", onde a maioria das atividades 

não necessitam de pessoal qualificado nos moldes da cons

trução civil; quando os aspectos de produção, compras,ven

das, marketing, etc., se apresentam concentrados e quando 
a produção é mecanizada. Portanto, definimos uma atividade 

como sendo de características industriais, em um processo 

de fabricação, quando pelo menos a industrialização parcial 

é utilizada. Isto é, para se executar uma determinada ati

vidade na constru~ão é necessário que ao menos se trabalhe 

com produtos sistematizados e padronizados e com uma mao

-de-obra especializada. Uma atividade totalmente industria

lizada, em um processo de fabricação, deverá ainda incluir 

a concentração e/ou mecanização. A concentração em relação 
ao emprego de mão-de-obra permite uma maior~especialização 

e repetição nas tarefas de construção, na medida em que o 

processo permite uma maior continuidade, não sendo interY:om

pido com o contínuo deslocamento de trabalhadores para pe

quenas obras situadas em locais diferentes. A mecanização 

refere-se, especificamente, à substituição do trabalho hu

mano pelo uso de máquinas. 

Ainda que a especialização da mão-de-obra 
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seja apenas um dos 4 elementos da industrialização, é ine

gável que no desempenho desta mão-de-obra no processo de 

fabricação, isto é, em sua produtividade, os demais ele

mentos da industrialização exercerao uma influência muito 

importante. Devido a este aspecto, o processo de fabricação 

serâ avaliado de acordo com as características industriais 

de emprego da mão-de-obra. 

Acreditamos que quanto mais evoluído for o 

processo de fabricação, maior será a natureza do trabalho 

industrial envolvido no mesmo em detrimento das atividades 

artesanais. 

Tendo estas considerações em mente, optamos 
por uma modificação conceitual na f6rmula do Índice de pr~ 

fabricação, no modo de empregar as variáveis envolvidas, vi

sando adaptá-las para a avaliação quantitativa da propor
ção do trabalho com características industriais realizado 

para a construção de uma unidade de medida de obra (1 m2) , 

utilizando como premissa o fato de ser a edificação um pro

cesso essencialmente aditivo de elementos. 

A f6rmula do Índice de pré- fabricação passa

ra a ser empregada, neste estudo, para determinar quantita

tivamente o Índice de produção industrial, o qual n:~presen

ta a parcela de trabalho de características industriais no 

processo de fabricação, utilizando-se da quantidade de mão

-de-obra envolvida nesse processo em atividades de caracte

rísticas industriais e atividades de características arte

sanais e/ou semi-artesanais (semelhante às atividades no 

processo tradicional de construção). 

i = 100 , onde chamamos: 

i = Índice de produção industrial; 

t 1 = tempo em atividades inerentes ao sistema, com caracte-
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rísticas de industrialização parcial ou total, neces

sário para a realização de uma unidade de medida de 

obra previamente adotada, expresso em horas-homem/m2 

de superfície habitável de construção; 

t 2 = tempo em atividades não inerentes ao sistema, com ca

racterísticas de trabalho não industrializado ou ar

tesanal, necessário para a realização de uma unidade 

de medida de obra previamente adotada, expresso em 

horas-homem/m2 de superfície habitável de construção, 

e sendo válidas as demais condições originais da f6r

mula de Ordonez quanto a T e r. 

3.4 - Método de Avaliação da Tecnologia de Sistematização 
do Produto 

Observando-se o diagrama da fig. 3.4, nota

-se que a evolução da tecnologia do produto está dividida 

em três categorias: tradicional, intermediária e alta tec

nologia. A categoria inicial (tradicional) ê caracterizada 

pelas edificações do sistema tradiconal. 

A categoria de alta tecnologia compreendeas 
edificações altamente sistematizadas e sofisticadas, que 

caracterizam a maioria dos sistemas pesados (em concreto ou 

aço) dos países industrializados. A categoria intermediária 

abrange os sistemas evoluídos, a meio caminho entre o tra
diconal e os de alta tecnologia. 

Portanto, depreende-se que uma evolução na 

técnologia de sistematização do produto implica, em ter

mos de edifícios, aproximar-se cada vez mais das carac

terísticas dos sistemas avançados dos países já desenvolri

dos. Todavia, que elementos caracterizam estes sistemas? 

Para que os princípios da industrialização 
~lldei§@ffi §éf aplicados em uma atividade de caráter artesa-
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nal, como a construção de edifícios, torna-se necessária a 

adoção de algumas medidas de racionalização,_ principalmen

te no projeto. A necessidade de racionalizar o dimensiona

mento dos componentes da edificação, produzidos industrial
mente, tem como causa, de acordo com Caporioni(B-p.W~o aumen

to da produção e do uso destes elementos na construção. 

"O uso de todos estes novos componentes,cada vez 
maior, está produz indo naturalmente mudanças ra
dicais na atividade da edificação: o processo 
tem se modificado, convertendo-se de um proces
so de construção em obra da maior parte dos e
lementos, em um procedimento de montagem de ar
tefatos manufaturados acabados independentemen
te. 
Como conseqU~ncia, o arquiteto, ao'usar cadawz 
mais uma maior quantidade destes produtos, deve 
também modificar sua técnica de projetar,fazen
do-o em termos de montagem em obra, em vez de 
construção, considerando como um dado o fato de 
que, se os componentes não se adaptam perfeita
mente ao projeto, não podem sofrer modificações 
substanciais". 

Terner chama de sistematização ao processo 

de projeto que utiliza ou permite o emprego de um conjunto 

correlacionado de componentes padronizados pa ra formar uma 

edificação (ver i tem 2 .1.1). 

Estas medidas de racionalização, inclu~ndo 

a utilização de novos materiais e componentes e a introdu

ção de padronização e coordenação dimensional ou modular, 

exercem um considerável impacto no conceito de projeto, es

pecialmente no caso de edificações residenciais. As varia-

ções tornam-se menos freqUentes, soluções ~cpetitivas sao 

adotadas e a edificação por inteiro, através de seus ele

~entos, torna-se padronizada (embora apresente variações 

principalmente arquitet6nicas). Naturalmente, esta altera

çao no modo tradiconal de projetar, onde o projetista an

tes possuía uma grande liberdade de opções, é realizada ri

sando uma racionalização dos métodos construtivos, normal

mente, no interesse da economia, velocidade e controle de 

qtiá11dade. O projeto passa a influenciar não somente a qua-



lidade como, também, o método de construção, a produtivida

de do trabalho e os custos da edificação. 

Como a edificação é resultante de uma ati

vidade essencialmente aditiva, a tecnologia do edifício e

voluirá na proporçao em que suas partes constituintes pas

sarem a empregar os elementos de sistematização que carac

terizam os sistemas de alta tecnologia. 

De acordo com TerneiM·pt.l-~)o re la c i onamen to en-
' 

tre sistematização e industrialização ê representado pela 
figura 3.5 onde os elementos de sistematização empregados 

na racionalização de uma edificação, e que determinam sua 

evolução como produto, são os seguintes: 

Padronização - ê o processo onde partes ou produtos sao 

feit0s de tal modo a serem similares o bastante para haver 

intercambialidade, de maneira que possam ser comparados den

tro de limites estabelecidos como aceitáveis em termos de 
tamanho, forma, qualidade, resist~ncia, etc; 

Componentização ê a diferenciação do sistema con~ruti

vo em estruturas relativamente autônomas ou separadas, ou 

subsistemas funcionais. Quando estes subsistemas ou con-
junto de componentes são correlacionados como num sistema 

de construção cada um dos componentes pode ser modificado, 
mesmo sem haver alteração substancial nos demais, ou de 

tal modo que a modificação inicial possa ser previamente 
traçada através de todo o sistema. Desta maneira, pode-se 

compreender como a mudança inicial afeta os demais subsis
temas correlacionados; 

Pré-fabricação - é a produção antecipada de componentes ou 
secções padronizadas de edifícios, prontas para rápida mon

tagem e ereção no local da construção. FreqUentemente es

ta produção é realizada numa fábrica ou numa área junto ao 
canteiro de obras. 

Coorde~ação Modular - e o estabelecimento de urna gama de 
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Figura 3.5 - Sistematização e industrialização - o 

relacionamento entre ambos. 
Fonte: Terner, pt. I-9. 

dimensões múltiplas e inteiras de uma dimensão básica ou 

módulo, para uso comum e simultâneo no dimensionamento de 

elementos para a constituição de um edifício. 

Todavia, constatamos que,como etapa anterior 
ao uso de coordenação modular, a coordenaçãú dimensional é 
e~pregada particularmente em sistemas fechados. 

Coordenação Dimensional - quando as dimensões dos diversos 

componentes estão relacionadas entre si, seguindo uma lei 

matemática de aditividade e multiplicidade. 

Quando seus princípios são aplicados ao pr~ 

jeto e construção, criam condições para a aplicação e uso 
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de produtos industriais e métodos racionalizados de monta

gem. Logo que a coordenação dimensional passa a utilizar o 

módulo como elemento de referência, o sistema torna-se mais 

aberto e seus elementos mais intercambiáveis. 

O diagrama da figura 3.5 terá, portanto, o 

acréscimo de coordenação dimensional (figura 3.7). 

Entretanto, como aplicar estes elementos de 

sistematização a uma edificação? 

Segundo Handlei14·P21),a edificação também 

presenta as características de um sistema. 

"O edifício é um conjunto interconectado de com
ponentes relacionados funcionalmente, projeta
dos e construídos para desempenhar um objetivo 
e s p e c í f i c o " .• 

a-

Para se proceder a uma análise de uma edifi

cação, devemos observar as funções que são satisfeitas pe

lo si~tema e as inter-relações existentes entre elas A 
diferença entre função e sistema é a complexidade do Últi

mo.- Um sistema pode ser composto por várias funções. Estas 

funções dão origem aos semicomponentes e componentes que, 

quando correlacionados, formam um subsistema com objetivos 
próprios dentro do sistema. Acreditamos que uma análise da 

edificação, por intermédio de seus subsistemas, nos permi

te uma melhor visão do comportamento global de todo o sis

tema. 

Como exemplo, apresentamos os elementos(ma

teriais, semicomponentes e componentes) que compõem o sub
sistema envelope em uma construção convencional de alvena

ria. 

Subsistema: é uma parte da edificação que, por suas dimen
sões e seu grau de elaboração, assegura sozinho a responsa

bilidade de, pelo menos, uma função técnica. 
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Figura 3.6 - Subsistema envelope (parede) 

Componente: é um produto que se integra diretamente na 

constitu1çao da construção, sem responder sozinho a uma fun

ção na edificação. A função somente será satisfeita pela 

montagem de componentes semelhantes ou de uns componentes 

com outros diferentes. 

Sem~componentes: é um produto que foi objeto de uma ela

bora~ão, seja em usina ou fábrica, e que pára se integrar 

na constituição da construção necessita de outros sem~com

ponentes ou materiais, ou sofrer algum tipo de beneficia

mento. 

Materiais: sao produtos naturais ou fabricados pela in
dústria que se apresentam, geralmente, sob um aspecto gra

nulado, pulverulento, viscoso ou sólido (em que uma dimen

são é predominante sobre a outra). São utilizados no can-
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teiro, podendo adaptarem-se a uma grande variedade de u

sos no curso de uma edificação. 

MECANIZAÇÃO 

CONCENTRAÇÃO 

ESPECIALIZAÇÃO 

DO TRABALHO 

SISTEMATIZAÇÃO 

Figura 3.7- Coordenação dimensional inserida no relacio
n~mento entre sistematização e industriruiza
çao. 

Assim, ao aplicarmos os elementos de siste

matização (padronização, componentização, coordenação di

mensional, coordenação modular e pré-fabricação), podere

mos detectar onde está havendo a evolução dentro do próprio 

sis~ema. Isto é, em quais subsistemas do edifício, dentro 

da Rota de Transformação de Jones, estão ocorrendo as mo-



47. 

dificações. Paralelamente, poderemos estabelecer urna com~ 

paração qualitativa entre sistemas quanto ã tecnologia de 

sistematização dos mesmos, baseando-se na natureza e núme

ro de elementos de sistematização e subsistemas transfor
mados. 

Esta análise qualitativa da tecnologia de 
sistematização da edificação, através do emprego dos elementos de sis

tematização em seus subsistemas fllllcionais, pode ser realizada a
través de uma Matriz de Avaliação, onde as linhas são os 

subsistemas funcionais de um edifício e as colunas os ele

mentos de sistematização. Cada subsistema deve ser analisa

do segundo os 5 elementos de sistematização, admitindo-se 

uma avaliação em 3 níveis: 

O preenchimento da matriz de avaliação 
realizado de acordo com a natureza das transformações 

~ 

e 

oco r-

ridas nos subsistemas, quanto ao emprego ou não dos eleren

tos de sistematização. 

- Padronização - quanto ao emprego de componentes pa
dronizados num subsistema do edifício, de tal modo 

que todo o subsistema se torne padronizado. Por e

xemplo, urna parede de alvenaria de tijolos de barro 

não é considerada corno padronizada, para efeito ~s

ta avaliação, embora utilize um sernicornponente pa

dronizado e produzido industrialmente (tijolo). A 

parede pode ter as dimensões, forma, qualidade e 

resist~ncia que o construtor desejar, não havendo 

necessidade do emprego de qualquer espécie de coor

denação dimensional ou modular. Tarnb€rn, a tecnolo

gia envolvida na sua construção é totalmente arte

sanal, o que por si caracteriza um produto com bai

xo grau de padronização. 

- Cornponentização - quanto ao emprego de componentes 

num subsistema do edifício, de tal modo que este sub

sistema seja formado pela simples montagem destes 

componentes. 
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Figura 3.8 - Matriz de Avaliação - Subsistemas Funcio
nais x Elementos de Sistematização 

- Coordenação Dimensional - quanto ao emprego de coo~ 
~ 

denação dimensional nos componentes e semj,.componen

tes de um sistema: 

a) Subsistema Estrutura - os componentes devem es
tar posicionados entre si sob medidas coordena
das dimensionalmente. 

b) Subsistema Envelope - quando se utilizar pain6is, 
devem ter altura igual ao pé-direito ou múltiplos 



inteiros do p~-direito do edifício. 

(medida em planta) deve obedecer a 
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A largura 

coordenação 

dimensional adotada no projeto. A espessura nao 

será considerada. 

c) Subsistema Divisórias - quando se utilizar pai
n~is, deve-se obedecer às mesmas prescrições do 

susbsistema envelope. 

d) Subsistema Piso - os componentes e semicomponen
tes utilizados no piso devem ter suas medidas 

(comprimento e largura) coordenadas dimensional

mente. 

e) Subsistema Instalação El~trica - não existem ain

da ,aplicados, cri t~rios de dimensionamento da ins

talação el~trica, sob os princípios de aditivida

de e multiplicidade da coordenação dimensional. 

f) Subsistema Instalação Hidrossanitária - as medi

das tomadas eixo a eixo entre os condutos devem 
ser coordenadas dimensionalmente. A espessura e 

o diâmetro das canalizações e dutos não são con-

siderados. 

g) Subsistema Cobertura - os componentes da cober
tura (tesouras, telhas e forros) devem ser ajus

tados, sem haver necessidade de recortes, ã co

ordenação dimensional adotada no projeto dos de

mais subsistemas. 

h) Subsistema Fundações - as fundaçõ...es devem ser po

sicionadas entre as medidas (tomadas eixo a eixo) 

coordenadas dimensionalmente adotadas no projeto 

dos demais subsistemas (estrutura, envelopee di

visórias). 

Coordenação Modular quando, al~m de válidos os prin-
cípios de coordenação dimensional, o subsistema e/ 

ou os componentes que o formam são múltiplos intei-
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ros de uma dimensão base. 

- Pré-fabricação - quando o subsistema e totalmente 

pré-fabricado, ou construido a partir de componen

tes pré-fabricados, de tal modo que a construção se 

constitua na simples montagem em obras destes compo

nentes. 

Deste modo, acreditamos que, em econorilias 

em desenvolvimento, um sistema construtivo, ao incorporar no 

projeto de seus produtos os elementos de sistematização re

lacionados, estari possibilitando a utilização, com maior 

sucesso, de métodos industrializados na fabricação e mon

tagem de suas habitações. A matriz de avaliação apresenta, 

visualmente, a incidência destes elementos nos diversos 

subsistemas do produto habitação, onde, comparativamente, 

podemos visualizar diversos produtos diferentes e estabele

cer uma hierarquia quanto à evolução. 
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4. DESCRIÇÃO DE SISTEMAS EM USO NO RIO GRANDE DO SUL 

O estudo em questão nao pretende descrever 

e analisar todos os sistemas construtivos empregados no Es

tado do Rio Grande do Sul. Interessa-nos, mais, conhecer o 

processo de transformações que está ocorrendo nas edifica

çoes, as partes queestão evoluindo em relação a uma habi

tação convencional e o estágio atual da industrializa~ão 

nos sistemas construtivos. 

Acreditamos que o sistema tradicional de 

construções já apresenta as características mencionadas do 
que Terner considera coJID "industrialização indireta". Vá

rias são as razões que levam i industrialização, e esta já 

é hoje um fato corrente na atividade de construir. 

Com o objetivo de identificar e graficar num 

diagrama semelhante ao da figura 3.4, foram escolhidos al

guns sistemas construtivos, de habitações unifamiliares, 
térreas, que pudessem ser descritos e avaliados de acordo 

com os métodos propostos em 3.3 e 3.4. 

O critério de escolha das empresas consulm

das baseou-se no conhecimento pessoal do autor sobre o te

ma, em anúncios publicados em jornais de Porto Alegre e no 

interesse demonstrado pelo pessoal destas empresas em co

laborar na realização de um trabalho desta natureza. 

Os dados referentes i produtividade do pro
cesso de fabricação foram obtidos a partir --de informações 

verbais das pessoas citadas na descrição dos sistemas e, 

quando possível, confirmadas visualmente através de obser

vaçoes realizadas nas fábricas e nos canteiros de obras. 

Sempre que possível o acesso a estes locais, procuramos w
mar fotografias para melhor ilustrar o trabalho. 

Ao se realizar esta descrição, procurou-se, 

ba~icamente, com base nas modificações existente~ apresen-
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tar a edificação e o processo construtivo, em relação ao 

sistema tradicional. Para isso, uma atenção particular e 

dedicada aos subsistemas transformados e ao processo de 

fabricação e montagem dos elementos e componentes dos mes

mos. Os demais subsistemas são descri tos apenas de modo su

perficial e genérico. 

As informações apresentadas de cada sistema 

descrito foram fornecidas pelo pessoal técnico das empre

sas fabricantes. Infelizmente, a precisão de alguns destes 

dados, especialmente sobre o processo de·fabricação quanto 

ã produtividade da mão-de-obra no canteiro, não puderamser 

confirmados. Também, as limitações de ordens financeira e 

de tempo restringiram o campo da pesquisa de sistemas na 

quantidade apresentada. 

Os sistemas serao descritos em ordem alfa
bética, com exceção do sistema tradicional que, por ser o 

elemento utilizado como refer~ncia em relação aos demais, 

será apresentado inicialmente. 

4.1 - Sistema Tradicional 

4 .1.1 - Nome comercial da empresa: nenhuma empresa foi con
sultada, pois o sistema é empregado genericamente, 

e suas principais atividades são ensinadas nas es

colas de formação de técnicos em edificações, en

genheiros e arquitetos. 

4.1.2 -Endereço: ver item 4.1.1. 

4.1. 3 - Pessoa responsável pelas informações: ver item 4.1.1. 
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Figura 4.1 - Casa tradicional de madeira 

4.1.4 -Breve descrição do Sistema 

Dissemos que o sistema tradicional ~ um me

todo de construir que se tornou familiar e aceito como pra

tica comum em qualquer região por um longo periodo de tem

po. Assim, acreditamos que dois m~todos construtivos, pelo 

largo emprego que tiveram e ainda têm, podem ser considera

dos como tradicionais, não somente no Rio Grande do Sul, co

mo em Santa Catarina e Paraná. São as construções em alve

naria de tijolos cerâmicos e as casas de ma~eira. 

4.1.4.1 - Tipo de edificação 

Trata-se de um processo construtivo que se 

presta para qualquer tipo de edificação. 
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Figura 4. 1 - Casa tradicional de madeira 

4 .1.4 -Breve descrição do Sis tema 

Dissemos que o sistema tradiciona l é um me

todo de construir que se tornou famili a r e aceito como pra

tica comum em qualquer região por um longo periodo de tem

po. Assim, acreditamos que dois métodos construtivos, pelo 

largo emprego que tiveram e a inda têm, podem ser con~dera 

do s como tradicionais, não somente no Rio Grande do Sul, co

rno em Santa Catarina e Paraná. São as construções em alve
naria de tijolos cerâmicos e as casas de madeira . 

4 . 1.4.1 - Tipo de edificação 

Tra ta - se de um processo construtivo que se 

presta para qualquer tipo de edificação. 
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4.1.4.2 - Modulação 

Não é necessária a aplicação de coordenação 

dimensional ou modular. 

4.1.5 - Subsistema Estrutura 

As edificações de alvenaria de um ou dois 

pavimentos, normalmente, utilizam as próprias paredes como 

elementos portantes. Nas habitações de madeira, uma peça mais 

reforçada cumpre a função de um pilar e, também, junto com 

a própria rigidez das paredes transversais, resiste aos es

forços horizontais transmitidos pelo envelope da casa. 

Porém, para edifícios com vários andares, o 

tipo de estrutura tradicionalmente usado é um esqueleto for

mado por vigas e pilares de concreto armado, moldados "in 

si tu". 

4.1.6 - Subsistema Envelope 

As paredes externas sao construídas empre

gando-se tijolos cerâmicos ou tábuas de 1" de espessura. 

Quando em alvenarias, as mesmas podem possuir diferentes 

espessuras e acabamentos. Normalmente, as paredes externas 

têm de 20 a 25 em de espessura. Em habitações populares, es

ta espessura pode reduzir-se a até 12 em, empregando-se a

penas uma fiada de tijolos deitados. O acabamento pode ser 
realizado com o uso do tijolo à vista, ou empregando-se di

ferentes tipos de revestimentos. Também o tipo do tijolo 

empregado influe na espessura das paredes. 

Nas habitações de madeira, as tábuas sao 
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.. 
di spostas, normalmente, verticalmente, unidas entre si atra-

v~s de um matajuntas, tamb~m de madeira , tendo a parede a 

espess ura da própria tábua (1 "). 

Fi gura 4.2 - Pedreiros levantando 
uma pared e de trjo
l os . 

4.1 . 7 - Subs i stema Divisórias 

As paredes i nternas de a l venaria sao forma-
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das por tijolos deitados ou em contrafiado. A espessurava

ria de 10 a 15 em, conforme a disposiÇão e tipo dos tijo
los empregados e do revestimento dos mesmos. 

As habitações de madeira possuem as divisó

rias semelhantes às paredes externas. 

4.1.8 - Subsistema Piso 

Os pisos das edificações de madeira sao, nor

malmente, um vigamento em guias apoiadas diretamente , so

bre uma sapata linear (sob as paredes) ou sobre pilaretes 

de tijolos ou pedras. Sobre este vigamento são dispostas~ 
tábuas de madeira, do tipo macho e fêmea, com 2,0 a 2,5 em 

de espessura. Nos banheiros, o chão, após o terreno ter si
do compactado e nivelado, ~ impermeabilizado com uma cama

da de concreto, sobre a qual é realizado o acabamento. Es

te Gltimo, pode ser executado em cimento alisado, graniti

na ou ladrilhos cerâmicos, dependendo do grau de acabamen

to desejado. 

Nas edificações de alvenaria, o pavimento 

térreo é executado deste modo, utilizando-se, no revesti

mento, tacos de madeira. 

Quando as edificações possuírem dois ou mais 

andares, os entrepisos são executados em lajes de concreto 

armado, moldadas "in si tu", a~oiadas diretamente sobre a al-... 
venaria de tijolos ou a estrutura de concreto. 

4.1.9 - Subsistema Instalação Elétrica 

Geralmente, as instalações sao executadas a-
-pos as alvenarias estarem já erguidas, porém sem o revesti-
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mento. As paredes sao, então, escarificadas, com uma talha

deira, para a colocação dos dutos, vindo após o eletricis
ta para introduzir, nos mesmos, a fiação. Quando há lajes 

de concreto, é costume fazer-se uma previsão da disposição 

dos dutos e luminárias, com a finalidade de eliminar os 

trabalhos de escarificação na laje. 

Nas habitações de madeira, como as paredes 

sao formadas por uma única tábua, não se empregam dutos, fi

cando a fiação aparente. 

4.1.10 - Subsistema Instalação Hidrossanitária 

Como, normalmente, as paredes do banheiro 

sao de alvenaria para os dois tipos de moradias (alvenaria 

e madeira), o procedimento de instalar os tubos de abaste

cimento e de esgotos é semelhante em ambos. As paredes, a

pós serem erguidas, são perfuradas para a passagem dos ca

nos. O tubo dos esgotos, ralos e caixas de gordura são em

butidos no contrapiso. A instalação hidrossanitária cons-

titui-se numa estrutura independente, que é ajustada ao 

restante da habitação (paredes e pavimentos), durante a 

obra grossa. 

4.1.11 - Subsistema Cobertura 

A cobertura é formada por uma parte imper
meável, destinada a proteger o interior da habitação das 

águas pluviais (constituída por telhas de barro ou de ci
mento amianto), e pela estrutura (tesouras de madeira),que 
serve de sustentação para a mesma. 

As telhas de barro constituíram o~ primeiros 
têlíUldtls t pois sua tecnologia chegou a nós com a própria co-
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Ionização portuguesa (assim como os tijolos). Todavia, des

de as Últimas duas décadas, as te lhas de cimento amianto têm 

sido amplamente empregadas, por propiciarem um telhado com 

custo inferior em comparação com as anteriores. 

Além das características de proteção contra 

as intempéries, a cobertura também visa à obtenção de um 

razoável isolamento térmico. Neste particular, os forros 

desempenham importante papel. Eles existem e são empregados 

em diversos tipos de materiais: concreto armado, madeira 

prensada, lambris de madeira, gesso, etc. Devido a esta gran

de variedade, não podemos hoje afirmar que haja um tipo ca

racterístico e predominante de forros. 

4.1.12 - Subsistema Fundações 

As fundações sao as partes inferiores de tmJa 

edificação, destinadas a transmitir para o terreno todasas 

cargas dispostas sobre elas. O tipo de fundação a empregar 

para um edifício dependerá, evidentemente, das sol i citações 
transmitidas ao terreno, do tipo de edificação e da natu

reza do solo. São os seguintes os tipos de fundação em

pregadas: 

Tipos 
de 

Fundações 

superficiais isoladas 

{
de tijolos 

pilaretes de pedras 

blocos { de concreto 
de pedras 

sapatas de concreto armado 

{ 

em concreto armado 
lineares alvenaria de tijolos 

profundas 
{ 

tubulões 
estacas 

alvenaria de pedras 
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4.1.13 - Trabalhos na Fibrica 

Abrangem todas as atividades envolvidas na 

fabricação dos materiais, semicomponentes e componentes in

dustrializados, que são usados nas construções convencionais. 

O grau de industrialização destes elementos é variado, mui

tas vezes para um mesmo elemento como os tijolos. E~es po

dem ser fornecidos por modernas indústrias cerâmicas ou 

por olarias rurais de produção semi-artesanal. Outros ma

teriais, como as telhas de cimento amianto, possuem um pro

cesso de produção praticamente automatizado. 

O que tem caracterizado as atividades no sis
tema tradicional nao é o maior ou menor grau de industria

lização dos elementos constituintes de um edifício, mas o 

modo como é realizada a construção, embora esta seja in

fluenciada diretamente pelo emprego de elementos industr]a

lizados. 

4.1.14 - Trabalhos no canteiro 

As atividades envolvidas na construção de 

uma casa envolvem uma razoivel qualificação e especializa

çao por parte dos construtores, seja numa habitação de al

venaria ou madeira, embora a primeira exija, pelos mate

riais que emprega, um grau de dificuldade e qualificação 

maior. As tarefas de erguimento de uma pareüe de tijolos, 

m~rcação do terreno para as escavações, colocação de azu

lejos, etc., não podem ser executadas por pessoal nao pro

fissional. São atividades nas quais o trabalhador obtém a 
.. - ~ . -capac1taçao necessar1a atraves de anos de aprendizado e 

labor ao lado de profissionais mais experientes. 
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F~gura 4.3- Ferramentas usadas pelos pedreiros na execuçao 
de alvenarias. 

4.1.15 - Considerações P.arciais ~obre o Sistema Tradicional 

As construções tradicionais representam o 

Sistema Atual na Rota de Transformação de um sistema. Por

tanto, é natural que ele esteja na origem dos dois eixos de 

evolução no diagrama da figura 3.4 (processo de fabricação 

e sistematização do produto). 

Consideramos dois tipos de edificações como 

tradicionais: as casas de alvenaria de tijolos e as casasde 

madeira. Contudo, estas filtimas v~m sendo paulatinamente 

desestimuladas por virios fatores, tais como: apresentam u

ma maior dificuldade em conseguir financiamento para a cons

trução · (que exige uma durabilidade de 25 anos para a casa); 

exigem um maior trabalho e custos com manutenção;~! ~1 pre-



61. 

ferência da população por casas de alvenaria, por proporcio

narem um maior "status" social e, por Último, tem havido ~

ma carência de mão-de-obra qualificada (carpinteiros) para 

estas construções. 

Analisando-se o processo de construção e as 

edificações do sistema tradicional, podemos tecer as seguin

tes considerações: 

- trata-se de um processo de produção completo, isto 

é, do material bruto ao produto acabado; 

- embora a mecanização esteja sendo incorporada ao 

processo num ritmo crescente, o mesmo não prescinde 
de abundante mão-de-obra com qualificação; 

- suas unidades fundamentais são semicomponentes. En

tre produtos semelhantes, que se destinam a ter um 

mesmo uso na edificação, existe uma grande varieda

de de dimensões, as quais são fixadas pelos fabri-

cantes que muitas vezes não está interessado 

normalização de produtos. 

numa 

- geralmente, as empresas de construção possuem peque

no capital fixo, e sua produção destina-se a aten

der ao mercado local; 

- normalmente, neste tipo de empresa, nenhum dos qua

tro elementos da industrialização (sistematização 

dos produtos, especialização da mão-de-obra,concen

tração e mecanização) são empregados; 

- este tipo de organização tende a produzir edifica

çoes diferentes uma das outras. 

4.2 - Sistema Casa Pronta 

4.2.1 - Nome comercial da empresa: Serrana Industrial Ltda. 
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4.2.2 - Endereço: Rua Padre Hildebrandro, 558. Porto Ale

gre-RS. 

4.2.3 - Pessoas responsâveis ~as l~!ormaçõ~~: Ena9 Mauro 
C> 

Macedo e Sr. J.B. Perufo. 

Figura 4.4 - Casa Pronta - Modelo com abrigo 
lateral para carro 

4.2.4 - -ª.reve Descrição do Sistema 

O sistema ~ baseado em pr6-fabri cação de 
pain~i§ de mddeira. Contudo, a característica ma1or de 1-

nova~;Zid ~ o emprego de chapas de fj b r a de v i d ro Jlü s pain6is 

de faêhada. 'ramb6m, uma pré-fa bricação de compon e ntes para 
plsu Jo banheiro em fibra de vidro, de tesouras c oi tõc~ la

t c r a i s e 1:1 ma d c i r a e um " k i t " h i d r:.Í u 1 i c o e v o lu c m t c c n o 1 o g j -

camcnte as habitações do sistema em qucstEío, em relação a 
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4 .2.2 - Endereço: Rua Padre Hildebrandro, 558. Porto Ale 

gre-RS. 

4 .2.3 - Pessoas responsiveis pel as informaçõ es: Eng 9 Mauro 

Macedo e Sr . J . B. Perufo. 

Figura 4.4 - Casa Pronta - Modelo com abrigo 
lateral para cnrro 

4 . 2 . 4 -Breve Descrição do Si stema 

O sistema ~ baseado em pr~-fabricação de 
pain€i§ de ~ádeira . Con t udo, a caracteristica maior de i

novaçãd b à emprego de chapas de fibra de vidro nos pain~is 
de .Êti.thaJ.a . tamb~m. uma pré-fubrico ção de componentes para 
plso Jo ban heiro em fibra de vjdro, c..le tesonras c oH 6es la
terais em mac..J.e ira e um "kit " hidráuli co evoluem tccnologj

camcntc as hobi t nç6es do s istema em questão, em relação a 
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uma casa convencional de madeira. 

4.2.4.1- Tipo de Edificação 

Além de habitações unifamiliares, o sistema 

também tem sido empregado em prédios escolares. 

que a 

32,38 

Basicamente, existem cinco modelos, sendo 
área ocupada pela casa em cada um deles é: 26,00 m2 ; 

2 2 2 2 m; 40,32 m; 48,26 m e 57,76 m. 

4.2.4.2 -Modulação 

Todos os painéis (internos e externos) sao 

coordenados dimensionalmente na medida de 1,25 m. 

4.2.5 - Subsistema Estrutura 

Os painéis externos sao autoportantes e mm
bém resistem aos esforços oriundos de cargas acidentais e 
do telhado. Estes painéis possuem a extensão de toda uma 
fachada, sendo pregados ao longo do piso e do forro. Sua 

estrutura interna consiste em sarrafos de 4,0 x 5,0 em de 

secção transversal, e sarrafos com secçao transversal em T 

(ver figUtâ 4.8.) incorporados na chapa externa, demarcan
do têssa1tos de 10 em a cada 1,25 m. 



a. fachada lateral b. fachada frontal 

Figura 4.5 - Elevação frontal e lateral do modelo 
com 32,38 m2 
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Figura 4.6 - Planta 9aixa do modelo com 
32,38 m 
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Internamente, nos extremos das paredes di-

visórias, os mesmos sarrafos de 4,0 x 5,0 em 

versa! são utilizados, com reentrância, para 

encaixe dos lambris das paredes internas. 

4.2.6 - Subsistema Envelope 

de secção trans

pernitir o 

Os painéis internos sao constituídos por uma 

camada de poliéster reforçado por fibra de vidro, com uma 

armação de sarrafos dispostos nas duas dimensões dos mes
mos (ver figura 4.~). 

A dimensão nominal destes painéis é igual ~ 

comprimento de toda a parede externa que irão formar (sen

do coordenados dimensionalmente pela medida de 1, 25 m), ten

do todas as aberturas necessárias cortadas durante a fa

bricação. Todos apresentam a cor branca, característica do 

gel coat empregado. 

Após montados em sua devida posição, a pare-
~ 

de perimetral e completada pregando-se, internamente ao 

painel de fibra de vidro, um painel de lambris de madeira 

(macho e fêmea), com as correspondentes aberturas das es

quadrias. 

Como o painel possui dimensão igual ã de to

ta a fachada correspondente, cada modelo é composto por a
penas 4 painéis, ou 2 conjuntos de 2 painéis de mesma di

mensão, sendo que todos os pa1ne1s são difeientes entre si, 

devido à existência ou não de porta e/ou janelas. Para o 
2 modelo com 57,76 m, são necessários 4 painéis, todos de 

6 x 1,25 m, porém com características diferentes (ver fi

gura 4 . 9.) . 
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~,.,.. o 4.P )( 5p c.m 

Figura 4.8- Junta vertical 

Os pain6is externos de fibra de vidro que 

compoem cada modelo básico são: 

modelo (m2)' Quantidade de pain6is (dimensões em múl-

tip1o) de 1,25 m. 

26,00 4 de 4 X 1,25 

32,38 2 de 4 X 1,25 e 2 de 5 X 1,25 

40,32 4 de 5 X 1,25 

48,26 2 de 5 X 1,25 e 4 de 6 x 1,25 

57,76 4 de 6 X 1,25 

4.2.7- Subsistema Divisórias 

As paredes internas são compostas por painéis 

de 1ambris de madeira (pinho), tipo macho e fêmea, dispo~ 

tos Verticalmente. Estes painéis também são modulados na 

dimértsão de 1,25 m ou menos, conforme a posição a que se 

de§tinam, com as aberturas para as portas já incluídas. 
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Figura 4.9- Painéis externos do modelo com 57,76 m2 (3 
dormitórios) 

As paredes da cozinha e do banhei r o sao cons

tituídas por 2 destes painéis, de modo a se obter um pai

nel duplo, porém com o interior vazio. A face dos painéis 

voltada para o interior destas peças é recoberta com pla

cas de Duratex, com a face aparente com formato semelhante 

a azulejos. 

A espessura total do painel é igual à própria 



espessura do lambri, 1,0 tm. 
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Figura 4.10 - Painel de parede 
interno 

4.2.8 - Subsistema Piso 

69. 

O piso é formado por tábuas de pinho, tipo 

macho e fêmea, com 8,0 em de largura e 1,5 em de espessura. 

Estas tábuas são assentes sobre sarrafos de 3,0 x 10,0 em 

de secção transversal, que são dispostos em direção perpen

dicular às mesmas (ver figura 4.11). O banheiro e a cozi

nha têm o piso constituído por placas de poliéster com fi
bra de vidro. 

4.2.9 - Subsistema Instalação Elétrica 

Embora a instalação elétrica seja realizada 

durante o processo de montagem das casas, os dutos já vem 

cortados da fábrica nas dimensões pré-fixadas. Como as divi
sórias internas são constituídas por painéis de lai7~bris sim

ples, os dutos elétricos não podem ser embutidos, ficando 
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a fiação aparente desde o'forro até os interruptores, nao 

se utilizando dutos. 

4.2.10 - Subsistema Instalação Hidrossanitária 

Também o subsistema hidráulico e sanitário 

chega à obra com os dutos pré-cortados, sendo as instala

ções executadas durante o processo de montagem das casas. 

A instalação de abastecimento do banheiro e cozinha utili

za um "kit" hidráulico, que é montado na obra, sendo in

terposto entre dois painéis de lambris da parede divisória 

destas peças. 

4.2.11 - Subsistema Cobertura 

O telhado em duas águas é constituído por t~ 

lhas de cimento amianto tipo Maxiplac, com 6 mm de espes
sura. As tesouras são montadas na fábrica, chegando à obra 

já prontas para serem posicionadas. 

O forro é em lambris com 1,0 em de espessu
ra, nao se usando qualquer material como isolante térmico 

especificamente, apenas a camada de ar entre o telhado e o 
mesmo. 

4.2.12 - Subsistema Fundações 

As vigas de baldrame (barrotes de 4,0 x20,0cm 

de secção transversal) apoiam-se diretamente sobre pilare
tes de concreto pré-moldados (ver figura 4.11). 
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~ 10,0c.m 

Figura 4.11 Apoio do assoalho, vigas de baldrame e pila
retes de concreto 

4.2.13 -Trabalhos na fábrica 

A fabricação dos componentes 

é realizada em dois locais diferentes. Como o 
originário de uma empresa madeireira, todas as 

das casas 

sistema e 
atividades 

relacionadas com o corte e pré-montagem de elementos de 

madeira são realizadas na própria madeireira. Os painéis de 

fibra de vidro são produzidos em uma fábrica construída ~

pecialmente para eles, em outro local distinto da madeirei

ra. Os materiais são fabricados e estocados nos dois locais, 
sendo transportados por caminhões para o canteiro de obras. 

Os painéis de fibra de vidrcs são moldados em 

mesas fixas, sendo a "linha de produção" composta por equi
pes de trabalhadores que se movem de mesa em mesa, reali-

zando desde a limpeza das formas até o acabamento 

dos painéis. 

final 

As tesouras, os oitões, os painéis de fibra 

de vidro e os lambris de madeira são semimontados na fábri

ca, sendo que o restante dos materiais (que não são de ma-
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deira) sao comprados no comércio. Também as tubulações sao 

pré-cortadas na fábrica. 

Os trabalhos na fábrica para produzir mate-
2 

rial necessan.o para uma residência com 57,76 m são de a-
L proximadamente 4 horas - homem/m . 

11.2.14- Trabalhos no Canteiro 

Os elementos sao transportados para a obra 

pré-cortados e semimontados. O deslocamento e posicionamen

to dos painéis é feito manualmente, sendo necessários até 

5 homens para o transporte dos painéis mais pesados. Não 

há uso de máquinas para o posicionamento de qualquer ele

mento. 

A fixação dos painéis e feita pregandcrsc os 

mesmos ao longo do piso e do forro, em todo seu comprimen

to. O sistema não dispensa, para a montagem das casas, o 

emprego de mão-de-obra qualificada. 

A equipe de montagem normalmente nao excede 

o numero de 5 homens, e o tempo consumido 

destas tarefas (uma casa semelhante à do 

de, aproximadamente, 6 horas - homem/m2
• 

na realização 

item anterior) e 

4.2.15 - Considerações 2arciais 

ta 

sobre o Sistema Casa Pron-

Embora utilize fibra de vidro nos painéis ex

ternos e no piso da cozinha e do banheiro, a habitação em 

questão pode ser considerada como uma evolução das tradi

cionais casas de madeira. Aqui, as transformações não ocor

reram somente nos subsistemas do envelope e divisórias,mas, 
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também, pelo emprego de elementos padronizados no piso do 
banheiro e cozinha, uma racionalização das instalações hi

drossanitirias e uma pré-fabricação e padronização das te
souras do telhado. Também, as fundações que normalmente são 

formadas por pilaretes de alvenaria ou pedras :foram substi

tuídas por peças padronizadas de concreto pré-fabricado. 

A produção normal da empresa é num ritmo de 

2 unidades habitacionais diirias, podendo até duplicar es

te valor. 

A sistematização dos prodllto s é o elemento 

de industrialização mais desenvolvido no sistema. 

Na fabricação dos componentes para a casa , 

a mão-de-obra pode ser classificada como semi-especializa

da. Hi grande utilização de carpinteiros, visto a elevada 

quantidade de trabalho realizado com madeira. Aprodução dos 

painéis de fibra de vidro requer um treinamento especial 

para a mão-de-obra, o qual é realizado pela própria empre

sa. 

A concentração é desenvolvida como uma con

seqUência da estrutura da empresa madeireira que originou 

o sistema. Todavia, o mercado é extremamente disperso,sen

do as habitações transportadas e montadas unitariamente pa
ra locais diferentes. 

A mecanização é um elemento praticamente nao 

desenvolvido na montagem das casas. 

Com~ a produção dos componentes e realizada 

dentro da própria madeireira, pouco investimento inicial 
fbi feito. Basica~ente, apenas os moldes para a fabricação 

dos painéis externos e uma miquina para lançar o poliéster 

e a fibra de vidro sobre a arrnaçao dos mesmos. 
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4.~ - Sistema Climatex 

4. 3.1 - !:'!_orne comercial da em2_resa: Clima tex, Indus tri a de 

Madeira Minera1izada Ltda. 

4.3.2 - Endereço: Av. Frederico llalme, 255. Porto Alegre-__ ____., __ 
RS 

4. 3. 3 - l~~sso~ respo~1sável p~las_ -~!~f~E_rna_Si-ª~~-_:;_: Sr. Werner 

üopheide. 

:~: · ; .... 
1' 
!

i; ~ 

' , ' 

Figura 4.12 - Casa C1imatex - Modelo com 3 dormitó
rios e abrigo lateral para carros 

t. 3. 4 - ~reve I:~cscrição do Sistema 

A característica principal do sistema --
(' as 
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4 . 3 - Sis tema Climatex 

4. 3.1 - !iorne comercial da empresa: CJ ima te Y, I n JÚs tri a de 

Madeira Mineralizada Ltda. 

4 . 3 .2 - Endereço_: Av. Frederico Dahne, 255. Porto Alegre

RS 

4 . 3 . 3- E_~ssoa responsável !?~la s informaçõ es : S r . Werner 

J)opheide . 

·- __ J 

Fi gura 4 .1 2 - Casa Climatex -Modelo com 3 dormitó
rios e abrigo lateral para carros 

L 3. 4 - ~rcve llc s crição do Sistema 

A característica principal do si ste ma c as 
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paredes (externas e internas), constituídas por charx1s pren
sadas de fibras longas de madeira mineralizada e cimento, 

revestidas com argamassa de cimento e areia nas duas faces. 

4 .3.4.1 - !ipo de Edificação 

O sistema tem sido empregado em habitações 

de um só pavimento. 

4.3.4.2 -Modulação 

À semelhança do sistema tradicional, nao e 

necessária a aplicação de coordenação dimensional ou modu

lar. 

' 'D 
t...., {'- . , 

"' 
~ 
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'}- \ I 

' 
, , 
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~ " '" D .. 

f~ura 4.13 - Ligação dos painéis 
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4.3.5 - Subsistema Estrutura 

Os painéis sao moldurados por vigotas de 

concreto (traço 1:1:2 - cimento, areia e pedrisco), arma

dos com ferros de 4,2 mm corridos e dobrados no final so

bre si mesmos, para posterior amarração. Também há estribos 

de 3mm, prolongados para amarração a 20 em ao longo da al

tura do painel. 

4.3.6 - Subsistema Envelope 

As paredes externas sao constituídas per 

placas Climatex com 5 em de espessura, molduradas por vi

gotas de concreto armado (ver item anterior). Os painéis 

assim formados são salpicados em ambas as faces com ar ga

massa de cimento e areia (traço 1:3) com 1 em de espessu

ra. A seguir, são rebocados e desempenados com argamassade 

cal e cimento, ficando o painel com espessura total de 

10 em. 

A largura dos painéis normalmente é de l,Om 

(podendo haver variações em função do vão das janelas e do 

próprio projeto), e o comprimento e igual ao pé-di

reito. 

O acabamento, tanto externo como interno , é 

feito convencionalmente, podendo as paredes serem salpica 

das ou receberem revestimento de pastilhas, reboco feltr a 
do, . etc. 

4.3.7- Subsistema Divisórias 

As paredes internas sao semelhantes as ex-
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ternas, possuindo a mesma chapa Climatex, com 5 em de es

pessura como recheio, e a mesma espessura total. 

4.3.8 -Subsistema Piso 

O piso é idêntico ao de uma edificação con

vencional. Sobre o terreno é disposta uma impermeabiliza

ção com cascalho, com cerca de 7 em de espessura, sobre o 

qual é feito um enchimento, com o próprio terreno, com 9cm 

de espessura. A seguir, como contrapiso, é executado wn len

çol de argamassa de cimento e areia (traço 1:4). Sobre o 

contrapiso são assentes os tacos de madeira, ladrilhes ou 

placas plásticas (tipo Paviflex). 

4.3.9- Subsistema Instalação Elétrica 

A instalação elétrica é embutida nos pai-
néis antes do início da concretagem. Os trechos horizontais 

passam sobre o forro, apoiando-se os dutos no mesmo. 

4.3.10 - Subsistema Instalação Hidrossanitária 

Também os dutos de abastecimento sao embub
dos nos painéis antes da concretagem, eliminando-se os tra

balhos de escarificação do reboco. Os tubos de escoamento 

do esgoto sao embutidos no contrapiso, tal como numa casa 

convencional. 



Figura 4.14 - Detalhe da fundação e do 
piso 

4.3.11 - Subsistema Cobertura 

78. 

A cobertura é em duas âguas, utilizando te

lhas Maxíplac de cimento amianto, com 6 mm de espessura. A 

estrutura do telhado, que serve de suporte para as telhas, 
ndo emprega tesouras, sendo as peças de madeira fixas na 

pr6pria estrutura de concreto do painel (ver figura 4.15). 

O forro também utiliza chapas Climatex, po

rem com espessura de 2,5 em, sendo gessadas ou pintadas. 

4.3.12 -Subsistema Fundações 

A fundação é do tipo linear, constituida ~r 

uma viga ·de concreto, armada com 4 barras de 1:4", e es

tribos de 4,2 mm a cada 20 em (ver figuras 4.14 e 4.15). Es

ta viga possui uma ranhura para permitir os encaixes dos 

painéis, antes de se realizar a concretagem dos mesmos. 
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4.3.13 - Trabalhos na Fib~ica 

A empresa que idealizou o sistema constru

tivo em questão fabrica apenas as chapas de madeira mine

ralizada. Estas chapas constituem-se de fibras longas de 

madeira, submetidas a processo de mineralização e mistura

das com cimento Portland. 

As atividades, em fibrica, necessirias pa

ra a produção das chapas Climatex para uma habitação com 

37,06 m2 são de cerca de: 

chapas para paredes 

construída; 

chapas para forros 

construída. 

2 = 0,22 horas-homem/m de 

2 = 0,14 horas-homem/m de 

are a 

are a 

4.3.14 - Trabalhos no Canteiro 

Os pain~is sao dispostos sobre o contrapiso, 

p~eviamente executado, em ranhuras existentes nas vigas de 

fundação e levantados por operirios. A disposição dos pai

néis, previamente à montagem, deve ser realizada tendo-se 

em mente o mínimo esforço necessirio para o deslocamento e. 

posicionamento dos mesmos, após as vigotas de moldura es

tarem concretadas. Estas tarefas, que são inerentes ao sis
tema em questão, consomem 86,12 horas-homem para a constru
ção de uma casa com 37,06 m2

. 

mesma 

18,40 

Os trabalhos no 
habitação (com 37,06 m2

) 

canteiro, para construir 

do item anterior, são 

de superfície. 2 horas-homem/m 

a 

de 

A mão-de-o6ra- empregada, com exceçao das 
tarefas relacionadas com a montagem dos pain~is, ~ a mcs-
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ma que seria necessária para a construçiio ue uma cns:t con

vencional de alvenaria. O sistema não dispensa os I:L'sntos 

profissionais exigidos para a edi fic:t(:iu Jc uma habi Lll,)O 

convencional de qualidade scrncllwnte 'i1 em quest:io. 

Figur'-'!_ 4.15 - Isometria Jo Sistcm~ Clirnatcx 

As fotografias a seguir ilustram. p a r l.·t :tl 

mente, os trabalhos de montagem das pare:Jcs : 



Figura 4 .1 6 - Execução dos pain~is Climatcx - for 
mas de ma de i ra dispostas no local. 
Pela simplicidade das formas c Ju 
processo construtivo , obt~rn-sc uma 
grande r e ut ilização da madci ra l'mprc
gada nas mesmas (at~ 50 vezes) 

Figura 4 . lí -Execução dos pain~is Cl i matex- c;,a
pas Climatex já dispostas nas ~ur
mas de madeira antes da concrct;lgcm 
das vigotas de moldura. 

81. 



Fi ;,ur a 4 . 18 

Figura L 1 9 

- Exec ução dos painéis Clim1tex- \ig.~
tas ele mo l dura coner~taJos. J\o fundo, 
!)Ode - se ohscn•ac alglllllR!:> J><lreues 1,1r·· 
c ia l mPn te ex e cu u1 das. 

82. 

Ca s as Climatcx com o n.:vcstimcnto p,tt

.: i almen t e. exocutnclo. 
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4.3.15- Considerações l?arciais sobre o Sistema Clirnatex 

A característica principal, que particula

riza o sistema em questão, está no emprego das paredes (u

sados nas casas convencionais de alvenaria). A transforrna

çao no sistema se resume, basicamente, aos subsistemas en

velope e divis6rias. Contudo, padronização tarnb~rn está de

senvolvi da, pr in c i palrnen te no sub si s terna cobertura (telhas, 

estrutura e forro). As restantes características podem ser 

consideradas semelhantes às de urna construção convencional 

de alvenaria. 

O ritmo de produção de chapas, necessárias, 
para urna casa com 37,06 rn2 , permite a construção de: 

- chapas empregadas em paredes para at~ 40 casas diá
rias; 

- chapas empregadas em forros para at~ 60 casas diá
rias. 

A sistematização dos produtos ~ o elemento 
de industrialização mais desenvolvido no sistema. No siste~_ 

ma tradicional, a execução das paredes, das alvenarias e 

seu acabarnent~ consomem a maior quantidade de tempo e mao

-de-obra na edificação. mesmo num ritmo de construção em 
grandes quantidades. O sístema em questão permite a 
trução de paredes para uma habitação com 37,06 m2 em 

cons-

ape-
nas 86,7~ horas de trabalho, substituindo parcialmente o 

~ 

trabalho de operários qualificados por serventes treinados 

para a execução das tarefas de montagem e concretagern dos 

pain~is. Esta evolução em relação a umt casa tradicional~ 

alvenaria~ conseqU~ncia, fundamentalmente, de sistemati

zação dos projetos e especialização da mão-de-obra. 

A concentração ~ outro elemento bastante de

senvolvido. As habitações sao construídas em grande quan

tidã~~ péla Construtora e Incorporadora Guerino Ltda., que 



s e enc arrega de todas as ·etapas do processo de urbani zação, 

construç~o. vendas, financiamento, etc. 

A mecanizaç~o, como as f6tografias anterio

res do processo de construç~o das casas ilustram, ~ o el e 

mento menos desenvolvido no sistema. Esta característica 

permjte investimentos iniciais baixos na construç~o, seme

lhant es aos de uma construção convencional. 

4.4 - Sistema Ferri 

4.4.1 - Nome comercial da empresa: Ferri-Engenharia e 

Construç6es Ltda. 

4.4.2 -Endereço: Rua Uruguai n9 300 - 109 andar. Porto A

legre- Rs. 

~r ... ·t ..,. 

f~ti~,,: :o"': :':t':· :. . 
ltil!iii ;:.' ' . ; .. :. '' ,,, . ;, .. :~"·' ' ,,., ... ,:~,'JIIl\; 

Figura 4.20 - Casas Ferri. 
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se encarreg a de todas as ·etapas do processo de tll·har. i :::açao, 

.... ·on!'>trução, vendas, financiamento. etc . 

A mecanização, como as fotografla5 anterio

res do processo de construção das casas iJus tram, é o ele

~cnto ~enos desenvol\ido no sistema. Esta caractcrfstica 

permite inves t 11nentos iniciais b<lixos na construção, semc

J hant~..·s aos de uma construção convencion al . 

1.4- Sis te ma Ferri 

4 . ~ . 1 - Nome comercial da empresa: Fcrr i-Engenharia c 

Construções Ltda . 

4.4 ._ - Endereço : Rua Uruguai n 9 300 - 10 9 undar. Porto A

le gre- Rs. 

Figura 4. 20 - Casas Ferri. 
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4.4.3- Pessoa responsâve'l pelas informações: Eng9 H. Ivan 

d'Ávila Bruzza. 

4.4.4 -Breve Desc~içi6 do S~stema 

I! um processo construtivo à base de grandes 

painéis pré-fabricados (paredes e lajes). Como conseqüên

cia, a evolução maior no sistema em relação a uma casa con

vencional de alvenaria ocorre nos subsistemas estrutura ,en

velope e divisórias. 

Na constituiçio do concreto dos painéis e 

incorporada casca de arroz, um resíduo agrícola disponível 

na região próxima à fábrica, com a finalidade de reduzir o 
peso específico do concreto e aumentar a resistência tér

mica das paredes. A resistência mecinica característica do 

concreto é 170 kgf/cm2 . 

4.4.4.1 - Tipo de Edificação 

Tem sido aplicado em edificações de um só 

pavimento. Presentemente, com a compra do sistema pela Ge

gosilva, Construções, Incorporações e Loteamentos Ltda.,tem 
sido construído um modelo de habitação geminada, em um lo

teamento nas proximidades de Porto Alegre. Atualmente, to

da a produção desta Última empresa se destina a atender a 
demanda de habitações neste loteamento. 

4.4.4.2 - Modulação 

Os painéis podem ser adaptados a qualquer 
tipo de modulação, com a restrição de que possam ser ope-
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racionalizados pelos equi~amentos mecinicos de transporte 

disponíveis (guindaste Munck). 

4. 4. 5 - Subsistema Estrutura 

A estrutura B constituída pelos pr6prios 

painéis, rigidamente ligados entre si, e com as lajes de 

forro, assegurando um monolitismo estrutural ã edificação. 

As juntas verticiais são formadas por fer
ros corridos, dobrados no final sobre si mesmos, formando 
laços nos quais é introduzido, verticalmente, ao longo de 

todo o pé-direito, um ferro destinado a amarrar os painéis 
circunvizinhos entre si (ver figura 4.22). 

EEl 
a. Fachada Principal 

e:;::::::::::==r .:--
1 f.' 
i -I -
' l·# ... 1'_~-1-/ ' Y" ' 

' . ; . 

- ___ __._ ______ . -_· __ ------,---~-,----~ ----- - - - ---··---- -----
-~---------~---

b. Fachada Lateral 



~--
... : .. 

IF=======IL, , . W=::===~ 

~ i 

Figura 4.21 

OOP.MITÓRIO 

• · u .. z 

c. Planta-baixa 

OORMlTÓRlO 
t.n,.,Z 

Modelo de habitação geminada 

1 - ·· ·~ 
I. 
I 
I 
I 
I 
' 

o .. 

87. 
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Figura 4.22 - Junta vertical de canto. 

As paredes externas s:1o consti tuíJas por 

grandes pain~is pr~-fabricados em concreto armado, maciços, 

de dimensões iguais às do ambiente interno corresporlllente 

a que pertencem. Com esta característica de dimensões dos 

pain~is, embora não se adote princípios de coordenaç~o di

mensional ou modular, reduz-se substancialme nte u quantiJa

de de juntas verticais. 

A espessura total das p:1rcd c~; cx tt:~ rnas e 



SM. 

F i g u r a 4 . 2 2 - J u n ta \' <: 1 t i c a 1 J e c .1 n to. 

·l . ·l . ó - Subs i stcJ;w Lnvclopc 

As pnredcs externas '>ao Ctlfl ;ti tuíJ:l'> por 

grandes painéis pré - fabr i c:lJos em concreto atmaJo, mac. iços, 

de Jimensões iguais às Jo ambi ente interno corrt"spoudcntt.• 

a que pertenceM. Com esta caracter1st ic~1 Jc du1ensõcs dos 

painéis, embora não se adote princípios de coordcnaç:io di

mensional ou modular. reJuz.-se substancialmC'ntt· a quantiJa

Je de jun t as verticais . 

A espessura tot ~ll Jas parvde., L \ll r·1as c· 
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7,6 em. 

4.4.7- Subsistema Divisórias 

... 
As paredes internas sao iguais as externas, 

possuindo idêntica espessura. Todavia, na parede limítrofe 

entre residências (no modelo de casa geminada), a espessu

ra empregada é de 10 em. 

4.4.8 - Subsistema Piso 

Como todas as habitações construídas sao de 
~ 

um so pavimento, emprega-se um contrapiso semelhante ao de 

uma casa convencional de alvenaria. 

4.4.9 - Subsistema Instálação Elétrica 

Os dutos sao dispostos nos painéis antes da 

concretagem, presos i armadura. Os painéis chegam a obrw 

prontos para, após sua montagem, apenas, se introduzir a 

fiação com os locais de interruptores e tomadas já previs
tos. 

4.4.10 - Subsistema Instalação Hidrossanitária 

Também as tubulações de abastecimento sao 

previamente dispostas nos painéis. Podemos mesmo constatar 

a montagem de um "kit" hidráulico nos painéis do banheiro 

e cozinha (ver figura 4.23). 
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4.4.11 - Subsistema Cobertura 

Telhado em duas iguas, com telhas de cimen
to amianto, tipo com 6 mm de espessura. 

O forro é em lajes pré-fabricadas de concre

to armado, apoiadas linearmente sobre os painéis de pare

des. 

4.4.12 - Subsistema Fundações 

As fundações sao cxccutndas "in situ", em 

concreto, ~ semelhança de uma construç~o convencional de 

alvenaria. 

4.4.13 - Trabalhos na Fabrica 

Os painéis. e lajes sao fabricados em pavi

lhões, onde sao dispostas duas linhas de mesas basculantes 
metálicas, que' servem de forma para a moldagem. Estas for

mas possuem dispositivos que permitem o ajuste das dimen

soes nas medidas exatas dos elementos a concretar. 

Os trabalhadores encarregados de dispor as 

armaduras e instalações nos painéis e lajes orientam-se por 
uma planta (específica para cada elemento) disposta junto 

à forma, diminuindo-se a probabilidade de ocorrência de er
ros e conseguindo-se, através de uma especialização de ativida

des e repetição constante, uma grande produtividade e ra

pidez nas operaçoes. 

A retirada dos elementos das formas é feita, 

normalmente, 24 horas apÓs a concretagem. Utiliza-se tun des

moldante adicionado à massa de concreto. As mesas levantam

-se vagarosamente da posição horizontal até atingir uma in

clinação de aproximadamente 80° (em relação ~ pos1çao an-
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terior), quando um guinda~te m6ve1 retira os elementos c os 

transporta at~ os locais de estocagem. 

O transporte ~ feito em carretas especiais, 

onde os pain~is e lajes viajam na mesma disposição com que 

são estocados (inclinados), at~ o local de montagem. 

A mão-de-obra empregada na fabricaç5o --na o 

requer qualificação anterior ou pr~via experiência em cons

trução civil. O aprendizado das tarefas ~ realizado na pro

pria fibrica, desenvolvendo-se uma especializa~ão e ilivisão 

de atividades. 

A pr~-fabricação de p3inéis e l::1jes neces

sita, para a montagem de uma residência pluri-faiJÜliar (gemi·-
2 2 íl:tda), com 40,4 rn , de 8, 55 horas-homcm/m de área habitável. 

As fotografias seguintes ilustram, parci3l

mcnte o processo de fabricação de lajes e painéis. 

_F i g u r a 4 . 2 3 Vista parcial de um painel antes de se ini
ciar a concretagem. Pode-se observar a dispo
sição das armaduras e as tubulações de abas
tecimento. Tarnb~m, pode-se visualizar as es
tantes onde se situam as plantas de instruções 
da disposição de armaduras e instalação. 
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tcrior), quanJo um guindaste mÓ\cJ retira os elemt:ntos c· ~.s 

transpo rta até os locais de estocagem. 

O transporte é feito em carretas especiais, 

onde os painéis e lajes viajam na mesma disposição com que 

são es to cados (inclinados), até o l ocal de montageQ. 

A mão-de-obra empregada na fabricaç;io -
11:10 

requer qualificação ant e rior ou prévia experiência em cons

trução c i vi 1. O aprendizado das ta r e f as é realizado na pró

pria fãbrica , desenvolvendo - se uma especializa~5o c Jivis~o 

de ativiJades . 

A pré- fabricação de p~inéis e lajes neces

sita, para a montagem de uma resiuênci a pluri-fa1üliar lgL'JÚ·

.t.td<..), com 40,4 m2. Jc 8,55 horas-homem/m 2 de área habitá\< 1. 

~s fotografias seguintes ilustra~. parcia:

r.Jcnte o processo de fabricação de lajes c painéis. 

Figur.l 4.23 - \"ista parcial de um painel antes de se ini-· 
ciar a concretagem. Pode-se ohserv.tr .1 cltSl!O

stção das armaduras e as tubulações de abas·· 
tecimento. Também, pode-se visuali:ar as es
tantes onde se situam as rl anta.:> Je mstruçõcs 
da disposição de armaduras e in:.tala..;ão. 
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! ..J. : .>i 
• 5. _ _ .,', 

. ~ 'ti~Ji [ 
i 

- Aspectos dos trabalhos de concretagclll. 

Figura 4. 25-

Um caminhão betoneira desloca-se para
lelamente ao longo da lateral dos pavi
lhões, no mesmo sentido de di s po s iç3 o 
das mesas, 1 ançando o concre to j 5 dosa 
do e misturado (a usina de con c r e to c i J

contra-se junto à fábrica). 

- •• 4 
~·, 

·!J 

Nivelamento da superfíc ie dos pa inéis 
As tarefa s são simpl('S e niJ.o l ''l. m 
mão-de-obr a qualificada. 



Figura 4 . 24 
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I._ 

·-~ I 
I 

- Aspec t os dos trabalhos de concretJgeJJl. 
Um caminhão betoneira desloca-se para
lelamente ao l ongo da l ateral dos pavi
lhões , no mesmo sentido de disposiçio 
d,1s mesas, 1 ançando o concreto já Jcs.I
do e misturado (a usjna de concreto <.:!l

contra-se junto i fibrica). 

figura <l . 25- ~ivelamen to da supcrfÍClC' ~os painéis 
As tarefas são simples t' 11:10 ~ • • L: IT' 

mão-de - obra qual i flcada . 



- Pain~is durante o pro cesso de cura .Co
mo acabamento final, alguns opcr5rios, 
com uma desempenadeira, passam uma ar
gamassa para reg ulari zar c unl formiza1 · 
a superfície superior dos elemcn tos con 
c r e ta do s . A f a c e in f e r i o r ê r c g u la r i za=~ 
da pela própria superfície lis :. t da cha
pa de aço da mesa. 

fi&~~"!'~ 4. 27 -· Desforma. e tran ~. pot te pant c sto cagem. 



Figura 4 . .2(1 -
-----'-'-----
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Painêis durante o processo uc' cura . C:o 
mo acabamento f]nal, alguns operiirios, 
com uma desempenadeira, pac.;s,lm uwa ar
gamassa parn rc;ularjz~:tr e unlformiza1 
a superfície superior do::, elcn·entos con 
c r e ta do s . A f a c e i n f c r i o r é r e g u 1 a r i za-=
da pela prórria superfície 1 is·t L:a c!Ja
pa de aço da mesa. 

fiaura 4.27- Uesforma c tran~pot tc p~ra 8stocafcm. 
~--
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4.4.14 - Trabalhos no Canteiro 

Presentemente, toda a produçio se destina 

a atender a um Único loteamento, situado num raio aproxi

mado de 30 km de distância da fábrica. Os elementos sao 

transportados inclinados, em carretas especiais, e nesta 

posição são estocados na obra. 

Os trabalhos de montagem dos painéis tam

bim prescindem de mão-de-obra qualificada, sendo que uma 

equipe de montagem i composta pelos seguintes elementos: 

- 1 chefe de montagem; 

- 1 motorista (do guindaste); 

- 1 montador e 

- 2 serventes. 

Considerando-se que o contrapiso ji 

executado e nivelado; esta equipe monta 2 casas de 

por dia de trabalho. 

esteja 
2 40,4m , 

As atividades totais para construir uma 

residência padrio (ver figura 4 .20), incluindo-se desde as 

fundações até o acabamento final, são de cerca de 7,89 

horas- homem/m2 . 

4.4.15 - Considerações narciais sobre o Sistema Ferri 

Sendo um sistema construtivo que emprega 

grandes painéis autoportantes, a evoluçio maior, conse-

qtientemente, ocorreu nos subsistemas estrutura, envelope 

e divisórias. Contudo, outros subsistemas, os quais inte

ragem com os já referidos, também foram racionalizados em 

decorrência da pré-fabricaçio das paredes, tais como as 



instalaç6es el~trica e hidrossanit~ria. 

O ritmo de produção médio di~rio da 

sa (no caso a Gegosilva) e de 2,5 hahitaç6es . 

.... 
O sistema e fechado, com os elementos 

xando a fábrica prontos para rápida montagem. 

95. 

empre-

dei-

Figura 4.28- Aspectos da colocação de uma laje pré-fabri
cada. Devido ao peso dos painéis, o proces
so de montagem faz uso intenso de guindastes. 

As habitaç6es sao projetadas e construí-

das em grandes quantidades, empregando-se Úma padroni zação 

de componentes e subsistemas, conseqUências de uma siste-

matização dos produtos. 

A especialização da mão-de-obra ap re sent a

se desenvolvida, com as equipes de trabalhadores deslocnn

do-se de produto a produto para executar suas at1 v1d ades, 

tanto .no processo de fabricação (q ue emprega mesas f l '( as 
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jnstalac6es el6trica e hidrossanitiria. 

O ritmo de produção médio diário da e mpre

sa (no caso a Gegosilva) e de 2,5 hahitaç6es. 

O sistema e fechado, com os elementos dei

xando a fábrica prontos para rápida montagem. 

Figura 4 . 28 - Aspectos da colocação de uTila laje pré-fabri
cada . Devido ao peso dos painéis, o pro~es
so de montagem faz uso j ntenso de gui nda..stes. 

As habitaç6es sao projetadas e construí-

das ert grandes qJantidades, empregando-se L(ma padroni zação 

de componentes e subsistemas, conseql\ênc..ias de • • m :-~ s i s t v

matização dos produtos. 

A especialização da mão-de-obra aprcsenUJ 

se dcsenvol vida, com as equipes de trabalhado r e.-. .. lcs lt"'~can 

do-se de produto a produto para executar suas a t iv1dad~s, 

ta11to uo processo de fabricação (q ue empre ga nec;as f l X :J.S 
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para a moldagem dos pain~is) como no processo de montagem. 

A concentração é empregada pela empresa em 

todo o processo de fabricação, urbanização, construção, mar

keting e vendas. O mercado é concentrado, localizando-se 

próximo à fábrica. 

A mecanização ê empregada nao somente na 

fabricação dos pain~is como na montagem das casas. A opçao 

pelo emprego de painéis pré-fabricados de concreto armado, 

em substituição à alvenaria de tijolos, provocou a neces

sidade de uso intenso de máquinas multiplicadoras de for

ça humana. 

4.5 - Sistema Fiber-Form 

4.5.1 - Nome comercial da emuresa: Fiber-Form, Indústria ---- --
e Comércio de Fibra de Vidro Ltda. 

4.5.2 - Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 2971 - Porto 

Alegre-RS. 

4.5.3 -Pessoa responsável pelas informações: Sr. A.F.Mar

çal. 

4.5.4 -Breve descrição do sistema 

g um sistema pr~-fabricado leve, que carac

teriza-se pelo emprego de pain~is com a face externa em 

fibra de vidro. Tamb~m a pré-fabricação, dentro da empre

sa em questão, foi estendida a outros componentes emprega

dos na casa, tais como janelas de alumínio, oitões e te-
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s ouras de ma deira, etc. 

Figura 4. 29 - Pr a ti Ca sJ (Fib c r-l"orm) 

4.5.4.1 - Iipo de Edificações 

Somente têm sido construídas habit<:1 ções lll1i

f amiliares de um só pavimento. Basicamente, e xistem tr ê s 

tipos de moradias com áreas de: 46,00 rn
2

, 61,00 m2e 86,00m
2

. 

4.5.4. 2 -Modulação 

Os pain~is e x ternos pos s uem o comprimento 

i gual ~ fachada correspondente ~ sua posiça9 , scndu estru

turados a cada 1,20 m. Est a dimen s~o ta mb ~m co n s t i tu i , 

parcialmente, a modulação empregada Jt-L; pain é i : ~ div i:~ 6rios . 

4.5.5 - Subsistema Estrutura 

Os pain~is e x terno s sao a utop o rtall t \:: S e 

t ambém resistem aos e sforços oriundos de car ga s aL'iden t a i s 
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souras de madeira, etc . 

4 . 5 .4.1 - Iipo de Edificações 

Somente têm sj do construíuas lwbi taçõcs tmi

Jamlliares de um s6 pavimento. Basicamente, existem trõs 

tipos de moradias com áreas de: 4o, 00 r!1
2

, bl, Ou m
2

0 R6,UOm
2

. 

4 . 5 .4. 2 -~adulação 

Os pain~is C);ternos possuem o comprimento 

igual à fachada correspondente à su~ posiça9, s~·ndo estru

turados a cada 1, LO m. l:sta dirnL'll~:io tarn!Jém c,11 ~ri tu i. 

parcialmente, a modulação emprc~nd~ h)~~ p~1in6i-. divi~·)rios. 

4.5.5 - Subsistema Estrutura 

também resistem aos esforços oriundo~ Ul! .:.nga , ,tLidf'ntai::; 
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e do telhado. Sua estrutura consiste de montantes de 4,0 x 

4,5 em de secção transversal a cada 1,20 m, um frechal de 

6,0 x 6,0 em de secção transversal e cinco ripas horizon

tais de 2,5 x 5,0 em. 

4.5.6 - Subsistema Envelope 

Os painéis externos sao revestidos por uma 

camada de poliéster e fibra de vidro, com 2,5 a 3 mm de 

espessura, estruturados com uma armação de madeira dispos

ta nas duas dimensões dos mesmos (ver figura 4.30). 

A dimensão de cada painel é igual à da fa

chada à qual pertence (sendo modulados pela medida de 1,20m), 

possuindo todas as aberturas necessárias cortadas durante 

a sua fabricação. Cada modelo de casa é formado por quatro 

painéis externos. 

A face interna do painel é constituída por 

placas de madeira aglomerada, com 10 mm de espessura, per

fazendo a parede 7,0 em de espessura total. 

2 rigura 4. 30 - Painel de fachada lateral (modelo com 46,00m ) . 
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2 Figura 4. 31 - Planta baixa do modelo com 46,00 m 

i.5.7 - Subsistema Divisórias 

99. 

As partes internas sao constituídas por pai

n~is de madeira aglomerada com 2,0 em de espessura, e par

cialmente modulados pela medida de 1,20 m. 

A superfície das paredes do banheiro sao re

vestidas com placas inteiriças planas de fibra de vidro. 

4.5.8 - Subsistema Piso 

Sob a casa ~ executado um contrapiso em ci

mento e areia, sendo a superfície revestida _em lajotas ce

râmicas, parquês ou forração. O piso do banheiro e em fi

bra de vidro, e da cozinha em lajotas cerâmicas. 

4.5.9 - Subsistema Instalação El~trica 

E totalmente executada no canteiro, conforme 

projeto próprio. 
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4.5.10 - Instalação Hidrossanitária 

Tamb~m ~ totalmente executada no canteiro. 

O painel, entre a cozinha e o banheiro, ~ em chapa de fi

bra de vidro, possuindo no seu interior as instalações 

de abastecimento d'água embutidas. 

4.5.11 - Subsistema Cobertura 

O telhado ~ formado por telhas onduladas de 

cimento amianto da marca Eternit, apoiadas em tesouras pré

fabricadas de madeira dispostas a cada 1, 20 m de distância. 

O forro é em lambris (macho e fêmea) de pi
nho, com 1,0 em de espessura. 

4.5.12 - Subsistema Fundações 

As fundações sao do tipo linear, sob as 

paredes, constituídas por alvenaria de blocos, encimadas por 

uma cinta de concreto (ver figura 4.33). 

4.5.13 - Trabalhos na Fábrica 

Ao contrário do sistema Casa Pronta (ver 

item 4.2), o qual originou-se a partir de uma indústria ma

deireira, o sistema em questão surgiu como uma opção de em

prego da fibra de vidro, para uma empresa fabricante de 
produtos com este material. 

Os pain~is de fibra sao moldados em mesas 

móveis, que circulam pelo interior da fábrrca numa autên

tica "linha de produção". As equipes de operários desempe

nham suas tarefas, enquanto os produtos circulam (não há 

emprego de mecanização para locomover os produtos). 

A empresa tamb~m produz as janelas de alu
mínio, os oit6es e as tesouras em madeira, e outros compo

nentes em fibra de vidro. 

Os trabalhos na fábrica, para produzi r mate-
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') 

rial necessário para a m<?ntagem de uma habi taçao c:nm 61 ,UCJrn"-, 
I 

~~ ão de aproximadamentf' 4, 79 horas-hornc m/m'"'. 

~.5.14 -Trabalhos no Canteiro 

Os elementos constituintes d as ca -:.a s 

transportados para a obra pr~-cortado s c parcialmente nDn-

tados . O des loc ame nto e posicionamento destes mat e riais no 

cantei ro d r ealizado manualmente. 

A mão-de-obra, embora possua elemento s qua

lificados (pedreiros e carpinteiros), ~ treinada especial

mente para a montagem. Estes serviços (de montage m) s ao 

executados por empreiteiros que dirigem equipes com 10 ho 

mens. Estas atividades, necessárias para montar Ltma casa 
') 

como a do i tem anterior, exigem 11,80 horas-homem/ m'". 

As fotografias se guintes ilustram, parc ia l

mente, o processo de montagem: 

Figura 4.3 2 - Inicio dos trabalhos de marcação da obra no 
terreno. O ma teria 1 nece s sâ rio par a a L-o Ih -

trução encontra-se depositado no p r6pr io ter
reno. 
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) 

ri3l n~ccss\.lrlo para a mqntagem de uma habi taç,w C('Jll l>l,llOm-. 
) 

_;ão tk aproximadamentP 4, 79 horas-ho mci.l/rn-. 

;.s.J I - Trab::dllos no Canteiro 

Os elementos constituinLe:~ das c.1..::.as -'~o 

transportados para a obra pré-cortaJos e parcialmente r.un

~Juo'-. (1 JL::-locamLnto e posicioil,tmento destes matcri~is no 

cantl'il·o c· rL'alizaJo manualmente. 

A mão-de-obra, embora possua clL'mcntos qua

lificados (petl reiros e carpinteiros). é Lrelfwda csnecial

mente para a montagem. Estes serviços (de montagem) sao 

executados por empreiteiros que dirigem equipes com 10 ho

mens . Estas atividades , necess:Írias para montar uma casa 

como J do i tem anterior. exigem ll. ::;O horas-homem/'TI 2
. 

As fotografias seguintes ilustr<1m, parci ·ll

mente. o processo de montagem: 

Figuru -4.32 - lnício dos trabalhos Jc marcação Ja obra no 
Lerreno . O materi1l nccessárjo para a LOII.,

truçio encontra-se depositado no pr6prio ter
Ieno. 
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_I.!_gura 4. 33 - \'ista geral da exccuçao elas f1mdaçócs. 

Figura 4. 34 - Vista parcial interior da montap,em dos pai
n~is de fibra de vidro. 
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~lgura 4.35 - Vista gera l externa elos painéis e tesouras . 

-- ~ 

Figura 4 . 36 - Aspecto ext erno da obra j5 em fase fin8l. 
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4.5.15 - Considerações parciais sobre o sistema Fiber-Form 

Embora a habitação (denominada de Prati Ca-

sa) nao seja produzida por uma empresa ligada à extração 
ou trabalhos em madeira, ela pode ser considerada como uma 

evolução das casas convencionais de madeira. As transfor

maçoes dentro do sistema edificação ocorreram principalme~ 

te nos subsistemas estrutura e envelope, ao se empregar 

pain~is estruturados autoportantes, com fibra de vidro, em 

substituição às paredes com tâbuas de polegadas. Todavia,a 

habitação tamb~m foi racionalizada em outros subsistemas, 

pelo emprego de tesouras e oitões pr~-fabricados em madei

ra, chapas internas de fibra de vidro nas divisórias e 
piso do banheiro, etc. 

A produção atual da empresa ~num ritmo se
manal de 2 habitações. 

Dos quatro elementos de industrialização, o 

sistema desenvolveu mais os dois primeiros: sistematização 

dos produtos especialização da mão-de-obra. A empresa ~ 

de pequeno porte, comprando uma grande quantidade de ma

teriais ,no com~rcio, realizando apenas o corte e ajuste 

dimensional destes materiais ao processo de fabricação e 

mont~gem. Por isto, o sistema pode ser considerado prati

camente como aberto. Apenas· os painéis externos, as esqua

drias de alumínio e os elementos com fibra de vidro sao 

fabricados pela empresa. 

Assim sendo, a concentração -é pouco desen
volvida e o mercado é disperso. 

A mecanização também é pouco desenvolvida no 

processo de fabricação dos componentes e ~ inexistente no 

processo de montagem das casas. 



1. (, - Sistema Madezatti 

4 .6.1- Nome comercial da empresa· t-laclezatti S/A ., Inclús

tr~a, Comércio e Agropecuária. 

4 . 6 . 2 - fnclereço: Rua José Bizol, n 9 520- t.ax i. H"' do Sp l / 

RS. 

4.6.3 - Pessoa responsivel pelas informações : Engv 

Stumpp. 

Figura 4 . 37- Casas \ludez att i. 

Eugin 
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4.6.4- ~reve Descrição dó Sistema 

A empresa tem grande experiência em pré-fa

bricação em madeira. O sistema existente anterior ao atual 

empregava sarrafos tipo macho e fêmea em todas as paredes 

das casas. Todavia, com o contínuo encarecimento da madei

ra como matéria-prima para a construção, desenvolveu-se a 

utilização de chapas de madeira prensada (Duratex ou Euca

tex) nas paredes internas e chapas de cimento amianto na 

face externa dos painéis de fachada. 

4.6.4.1 - Iipo de Edificação 

O sistema é empregado em habitações de um 

só pavimento, escritórios e alojamentos para canteiros de 

obras. 

4.6.4.2 - Modulação 

Os painéis sao modulados horizontalmente ~

la medida de 1, 20 m. Todavia, dimensões inferiores também 

são empregadas. A altura é igual ao pé-direito. 

4.6.5 - Subsistema Estrutura 

São painéis leves, autoportantes, que sus

tentam também a estrutura do telhado. A fixação é feita 

por pregos ao longo do forro e do piso. A união das juntas 
verticais também é feita com pregos. 

A estrutura interna dos painéis exteriores 



107. 

consiste de sarrafos de 2~5 x 4,0 em de secçao transver

sal, dispostos horizontalmente. São unidos centralmente por 

outro sarrafo idêntico, de comprimento igual à altura do 

painel (ver figura 4.39}. 

I ~,. . 
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Figura 4.39 - Estrutura interna do painel de fachada. 

4.6.6 - Subsistema Envelone 

~ 

A face externa do painel de fachada e cons-

tituída por uma chapa plana de cimento amianto com 8 mm de 

espessura. Após, é disposto o isolamento térmico, o qual 

consiste de uma manta de li-de-vidro com 2,5 em de espes

sura e uma camada interna de ar. A face interna e formada 

por uma chapa plana de madeira prensada (Duratex ou Euca

tex), com espessura de 3,2 mm. O painel possui espessura 

total de 11,0 em. 

4.6.7 - Subsistema Divisórias 

Os painéis internos possuem em ambas as fa

ces a mesma chapa de madeira prensada do piinel externo. A 

espessura total é de cerca de 5,0 em enio há isolante tér

mico. 

4.6.8- Subsistema Piso 

O piso é formado por tábuas, com 2 em de 

espessura e 10 em de largura, com encaixes tipo macho e 
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fêmea. São dispostas sobre guias, de 2,4 x 11,0 em de sec

ção transversal, as quais se apoiam diretamente sobre as 

vigas de baldrame (ver figura 4.41). 

Figura 4.40 - Junta vertical externa e interna. 

4.6.9 - Subsistema Instalação Elétrica 

A instalação pode ser embutida nos painéis 

ou ficar aparente, dependendo do grau de acabamento dese-
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jado à casa. Em ambos os casos, a instalação e padroniza

da. 

;, !>· 
'P,t P, 
"'. .o .. ~--'--'-· 

FigUra ±·41 - Piso e fundações. 

4.6.10 - Subsistema Instalação Hidrossanitâria 

As instalações de abastecimento e esgotos 

sao pré-cortadas e pré-fabricadas. O painel que divide o 

banheiro da cozinha possui um "kit" hidrâufico com as 

i~stalações de abastecimento (ver figura 4.42), tendo as 

tubulações pré-embutidas em seu interior. 

4.6.11 - Subsistema Cobertura 

O telhado é em duas aguas, constituído por 
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telhas onduladas de ciment·o amianto com 6 mm de espessura. 

As tesouras sio pr~-fabricadas, chegando ~obra prontas 

para serem montadas, apoiadas sobre os pain~is. 

O forro 6 em chapas de madeira prensada,so-
-bre as quais e disposta uma manta de 1~-dc-vidro como iso-

lante térmico. 

Figura 4.42 - "Kit" hidráulico da instalação para o ba-
nheiro. 
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telhas onduladas de ciment·o ami anto com 6 mm de espessura . 

. \s t e sou ras são pré- fabricadas, chegando à obra 

para ~ e rem montadas, apoiadas s ob r ~ os painéis . 

prontas 

O f o rro é em chapas de madeira prensada,so

b r e a s q ua1s ~ disposta uma mant a de 1~- de-vldro como i s o

lante térmico. 

f igur a 4 . 42 - "Kit" hidráulico da insta l ação para o ba-
nhei ro. 
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4.6.12 - Subsistema Funda5ões 

O vigamento de madeira, que sustenta o pi

so, apôia-se diretamente sofire as vigas de baldrame (vi

gas em secção transversal T, mistas em madeira e concreto 

armado). Estas são apoiadas por pilaretes de alvenaria 

(blocos de concreto ou tijolos) que funcionam como sapa

tas isoladas (ver figura 4.41). 

4.6.13 - Trabalhos na Fábrica 

Os trabalhos na fabrica sao semelhantes aos 

de uma indústria de fornecedores de materiais e componen

tes para a construção. Os componentes, freqUentemente, são 

fabricados e estocados, ignorando-se qual seu destino e o 

comprador. Além de todos os elementos de madeira serem pro

duzidos pela própria empresa (com exceção das chapas de 

madeira prensada, que são compradas em São Paulo), 

montada uma unidade fabril para, especificamente, 

car as chapas de cimento amianto. 

foi 
f abri-

O processo de fabricação é altamente indus

trializado, com um alto emprego de mecanização, não so

mente para a fabricação das chapas de cimento amianto co

mo no corte e aproveitamento da madeira. 

As atividades nas fábricas (trabalhos com 

madeira em Caxias do Sul e fibrocimento em~Guaíba), para 

P!Oduzir material suficiente para uma habitação, como a 
da figura 4.38, consomem cerca de 3 horas - homem/m2 de 

área construída. 

4.6.14 ; Ir1balhos no Canteiro 

Embora as habitações sejam altamente padro-
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nizadas, o sistema segue empregando m~o-de-obra qualifica

da, tais como carpinteiros, pedreiros, eletricistas, etc. 

A construção 6 executada por empreiteiros, 

sendo que a Madezatti apenas realiza a fiscalizaç~o das 

obras. Todos os trabalhos sio manuais com o sistema dis

pensando o uso de miquinas. Os pain~is possuem pouco pe

so, podendo ser transportados por apenas 2 homens. 

As atividades no canteiro, para montar a 

casa do item anterior, necessitam de aproximadamente 6 ho

ras-homern/m2 da habitação. 

As fotografias seguintes apresentam alguns 

aspectos do processo de construção: 

Figura 4.43 - Estocagem de material pr~-fabricado no can
teiro da obra. No canto superior direito da 
fotografia, pode-se observar aspectos da 
execução das fundaç6es das moradias. 
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ni ::adas, o sistema segue empregando mão-de-obra qual i fica

da, tais como carpinteiros, pedreiros, eletricistas. etc. 

A construção~ executada por empreiteiros, 

sendo que a Madezatt i apenas realiza a fiscalização das 

obras . Todos os trabalhos sio manuais com o sistema dis

pensando o uso de miquinas. Os pain~i s possuem pouco pe

so, poJendo ser transportados por apenas 2 homens. 

casa do item 
2 ras-homem/m 

As at i v idade s no canteiro, para montar a 

anterior, ne cessitam de aproximadamente 6 ho

da habitação. 

As f otografias seguintes apresentam alguns 

aspectos do processo de construção: 

Figura 4 . 43 - Estocagem de material pr~-fabricado no can
teiro da obra . No canto superior direjto da 
fotografia, pode-se observar aspectos da 
execução das fund ações das moradias. 
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Aspectos das fundações e do vigamento de su
porte para piso. 

4.6.15 - Considerações parciais ~obre o Sistema ~!adezatt~ 

O sistema ~ urna evolução das tradicionais 

casas de madeira. A etapa anterior ã atual era bast3nte 

semelhante a outros sistemas atualmente em uso, tais como 

os sistemas Modul-Hab e Precon, descritas nos itens 4.7. o 

4.8., respectivamente. O envelope da casa era constituÍLlo 

P?r pain~is com sarrafos macho e f~mea, os quais foram 

s ubs ti turdos por chapas planas de cimento amianto (na f a-

ce externa) e chapas planas de madeira prensada (na fa ce 

interna). Igualmente, as divisórias pas saram a empregar,no 

1 ugar dos quadros com sarrafos tipo macho e fê meu , as ch a

pas planas de madeira prensada em ambas as face s . As In s 

talaçõ es foram racionalizad s, chegando-s e ate o \lSO Je 



Figura 4.44 
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Aspectos das fundações c do vigamento de su
norte nara piso. 

4 . 6.15 - Considerações parciais sobre o Sistema Madezatti 

O sistema é uma e\olução Jas tradicionnis 

casas de madeira. A etapa anterior à atual era hast:.mte 

seme lhante a outros sistemas atualmente err uso. taic:; co11o 

os si s ternas Modul-Hab e Pre con dcs cri tas nos i tens 4. 7. L. 

4 . 8 ., respe c tivame nte . O envelope da casa era -:on~tituÍc 1 o 

por painéis com sarrafos mach o c fêmea, os quais forilm 

substituídos por chapas p lanac; de cimento amianto lna fa-

ce externa) e chapas planas de madeira prensada (na face 

interna) . Igualmente, as divisórias passaram a empreg<n,no 

lug:lr dos quadros com sarraÚ)S ~i po macho e fêmea. as cha-

:'as pl~m·1s de rnadei ra prensnda em amh;ts .JS faces. \~-; lllS-

talaç0es foram racionalizad s, chcg.::mdo-se att \) 't'>c... ue 
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um "kit" hidráulico, e o telhado foi parcialmente evoluÍdo 

com o emprego ele tesouras e oitões pré-fabricados. 

As habitações sao fabricadas em grande quan

tidade, num ritmo médio de produção de 200 unidades men-

sais. Contudo, a produção pode chegar a até 400 

mensais. 

unidades 

Figura 4.45 --Aspectos da montagem das casas. Na execucao 
do telhado, embora as tesouras e os oi toes 
sejam pré-fabricados, os restantes elementos 
são feitos artesanalmente. 

O processo de fabricação desenvolveu total

mente os quatro elementos de industrialização. As habita

ções são produzidas através de um processo inclustriaUzado, 

com uso inclusive de mecanização. Atualmente, as empresas 

Madezatti são um conglomerado que atua em diversas ativi

dades, tais como agropecuária, edificação, fabricaç6o e 

'ê5fi\~rcio dê materiais para construção. 
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um "k.it" llitlrâulico, e o telhado foi parcialmente evoluído 

com o emprego de tesouras e oitões pté-fabricados. 

As habitações são fabricadas em grande quan

tidade, num ritmo médio de p r odução de 200 unidades men-

sais . Contudo, a produção pode chegar a até 400 

mensais . 

unidades 

Figura 4.45 -Aspectos da montagem das casas. Na execuçao 
do telhado, embora as tesouras e os oitões 
sejam pré-fabricados, os restante s elementos 
são feitos artesanalmente . 

O processo de fabricação desenvolveu total

mente os quatro elementos de industrialização. As habita

ções são p r eduzi das através de um processo industrializado, 

com uso inc l usive de mecanização. Atualmente, as empresas 

Madezatti são um conglomerado que atua em diversas ativi

dades, tais como agropecuária, edificação, fabricação c 

c'ôffi.Ercio de materiais para construção. 
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Se o processo de fabricaçio faz uso de to

dos os elementos da industrialização, o mesmo não sucede 

no processo de montagem das fi.abi tações. A especialização da 

mão-de-obra restringiu-se a apenas algumas atividades,como 

por exemplo a montagem dos painéis. Também, não há signi

ficativa substituição de trabalho humano por máquinas no 

canteiro de obras. O sistema é totalmente projetado 

dispensar o uso de equipamentos mecânicos. 

4.7- Sistema Modul-Hab 

para 

4.7.1 -Nome comercial da empresa: Modul-Hab, 

Moduladas Ltda. 

Habitações 

4.7.2- Endereço: Av. Ipiranga, n 9 5819- Porto Alegre-RS. 

4. 7. 3 - Pessoa responsável f!elas informações: Sr. Renato F. 
Sawitzki. 

Figura 4.46- Casa Modul-Hab. 
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Se o processo de fabricação faz uso de to

dos os elementos da industrializaçio, o mesmo nio sucede 

no processo de montagem das habitações. A cspecial1zaçio da 

mio-de-obra restringiu-se a apenas algumas atividades,como 

por exemplo a montagem dos pain~is. Tamb~m, não hi signi

ficativa substituiçio de trabalho humano por miquinas no 

canteiro de obras . O sistema ~ totalmente projetado 

Jj spcnsar o uso de equipamentos mecânicos. 

4.i- Sistema Modul-Hab 

para 

4 . 7 .1 -Nome comercial da empresa: Modul-Hab, 

Moduladas Ltda. 

Habitações 

4.7.2- Endereço: Av. Ipiranga, nÇ> 5819- Porto 1\.legre-RS . 

4.7.3- Pessoa responsável pelas informações: Sr. Renato F. 

Sawitzki . 

Figura 4.46 - Casa Modul-llab. 
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4.7.4- Breve Descrição do Sistema 

A caracterfstica de inovação no sistema ~ 

o uso de pain~is pr~-fabricados de madeira constituindo as 

paredes, em substituição às tábuas de 1", empregadas em 

uma habitação convencional de madeira. 

Figura 4.47 - Casa Modul-Hab, tipo chal~ alpina. 

4.7.4.1- Tipo~~ Edificação 

Somente têm sido construídas casas tipo 

cabanas (ver figuras 4. 46 e 4. 4 7) e tipo chal~s alpino. To

davia, o sistema pode ser empregado em outros tipos de 

edificações, desde que se obedeça a modulação adotada. 
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4.7.4.2 -Modulação 

Baseada na dimensão horizontal de 1,00 m e 

altura igual ao pé-direito (painéis externos e internos). 

4.7.5 -Subsistema Estrutura 

As cargas acidentais e da cobertura sao su

portadas pelos painéis autoportantes. Os papéis são prega
dos verticalmente nas juntas, em barrotes de 2,0 em x 5,0 

em de secção transversal, formando um conjunto rígido. As 

juntas verticais são executadas de tal modo a formar um 

encaixe, tipo macho e femea, recebendo em ambas as faces 

um mata-juntas de madeira (ver figura 4.48.). Também sao 
pregados horizontalmente ao longo do forro e do piso. 

a. painel ex~erno b. painel interno 

Figura 4.48 - Junta vertical. 
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4.7.6 -Subsistema Envelope 

As paredes externas são constituídas por 
painéis de madeira leve e de dupla face tipo "sandwich". A 
face externa é um quadro formado por sarrafos macho e fê
mea, com 7,0 em de largura e 2,0 em de espessura. A face 
interna dos mesmos painéis utiliza sarrafos, também macho 
e f~mea, com a mesma largura e espessura de 1,0 em. Inter
namente, entre os dois quadros de sarrafos, é disposto o 
isolante térmico, o qual consiste de uma manta de lã-de
vidro com 1" de espessura. A parede possui espessura to
tal de 5,0 em. 

4.7.7- Subsistema Divisórias 

Os painéis de divis6rias distinguem-se dos 
do envelope por possuírem, em ambas as faces, os mesmos 

sarrafos com 1,0 an de espessura e por não haver isolante 
térmico. A parede possui espessura total de 4,0 em. 

Figura 4.49 - Sarrafos tipo macho e fêmea, 
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4.7.8- Subsistema Piso 

O piso pode ser tanto em madeira, tipo ma

cho e fêmea, assente sobre vigamento de tábuas, como em 

contrapiso de concreto magro. Normalmente, o comprador da 

casa estabelece o tipo de piso a ser usado. 

4.7.9 - Subsistema Instalação Elétrica 

Os eletrodutos podem ser embutidos no in

terior dos painéis, porém a instalação é totalmente exe

cutada na obra. 

4.7.10 -Subsistema Instalação Hidrossanitária 

Como as paredes do banheiro sao de alvena

ria, as instalações são executadas como numa casa conven
cional de alvenaria. 

4.7.11- Subsistema Cobertura 

O telhado é em duas águas, com telhas de 

cimento amianto, de 5 ou 6 em de espessura~ assentes so

bre tesouras de madeira pré-cortadas. O forro ê em lambris 

macho e fêmea, com 1,0 em de espessura, sobre o qual é as

sente o isolamento térmico, composto por chapas de styro
por ou isopor,, com 2,0 em de espessura. 



4.7.12 - Subsistema Fundações 

A fundação é constituída por tijolos 

micos assentes sob as paredes de madeira. 

4.7.13- Trabalhos na Fábrica 

121. 

~ 

cera-

A empresa recebe a madeira dos painéis pré

cortada da madeireira, que se localiza em Santa Catarina, 

fazendo a montagem dos mesmos, das tesouras, dos oitões e 

a colocação das esquadrias nos painéis. Também, o trata

mento conservante da madeira é realizado na fábrica. 

Telhas, louças, ar>arelhos sani târios, tu

bos, ferragens, lajotas, etc, são comprados no comércio,ge

ralmente em Porto Alegre. 

Os trabalhos, realizados na fábrica pela 

empresa, necessários para a produção dos componentes das 

moradias, para uma habitação de aproximadamente 80 m2 ,con

somem 3, .30 horas-homem/m2 de superfÍcie construída. 

4.7.14- Trabalhos no Canteiro 

A montagem das habitações é realizada por 

equipes de 4 trabalhadores, a cargo de em~reiteiros. To

das as atividades sio executadas pela equipe, desde as 

fundações e o contrapiso até a cobertura e os acabamentos. 

Pelas suas características, as atividades de montagem 

dem ser consideradas como semi-artesanais. O sistema 

prescinde de profissionais e mio-de-obra qualificada. 

Para se montar a mesma habi ta~io do 
anterior, sio necessários 6,60 horas-homem/m . 

po-

na o 

item 
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4.7.15- Considerações parciais sobre o Sistema Modul-Hab 

Trata-se de um sistema evoluído somente quan

to aos sub-sistemas envelope e divisórias. Todos os demais 

sub-sistemas, com exceção da cobertura (onde há pré-fabri

cação de tesouras e oitões laterais), podem ser considera

dos como sendo praticamente de um mesmo nível que uma casa 

convencional de madeira. 

O sistema pode ser considerado totalmente 

aberto, sendo os diversos componentes utilizados nas mora
dias fabricados por diferentes fabricantes, podendo haver 

mudanças de fornecedores, de acordo com o preço e a qua
lidade dos produtos. A empresa Modul-Hab apenas realiza o 

projeto, a montagem dos painéis e de outros componentes e 

a construção das residências, recebendo para realizar es

tas atividades a madeira já parcialmente pré-cortada. 

O ritmo de construção é de 10 residências 

por ano, empregando de 3 a 4 trabalhadores na fabricação dos 
painéis. 

A empresa é de pequeno porte, atuando segw1do 
uma estiatégia em acordo com a apresentada em 2.2.5. Assim 

sendo, sistematização com a padronização de determinados 

componentes é o elemento mais desenvolvido no sistema.Desre 

modo, embora os projetos possam variar, conforme o desejo 
do comprador, a modulação adotada nos painéis é mantida. 

Quanto à especialização da mão-de-obra, em

bora a pré-fabricação dos painéis e dos demais elementos 
de madeira utilizem basicamente carpinteiros, estas tare

fas não podem ser consideradas como atividades que exigem 

mão-de-obra qualificada. Estas tarefas são de natureza sim

ples e repetitivas, podendo empregar trabalhadores sem 
qualificação, tais como serventes, desde que eficientemen
te treinados e coordenados. 

Todavia, a montagem das casas, embora seja 

uma tarefa muito mais simples e rápida que a construção 
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-de uma casa de madeira cdnvencional, nao dispensa o uso 

desta mesma mio-de-obra (carpinteiros). Certas atividades, 

tais como marcação da obra e execução do contrapiso e do 

telhado, necessitam o conhecimento e a qualificação de pe

dreiros e carpinteiros. 

A concentração é um elemento parcialrente de

senvolvido na fábrica, onde existe uma aglutinação de ati

vidades vitais para a empresa. Contudo, a produção é mui

to pequena e o mercado extremamente disperso. 

A mecanização é inexistente, tanto na fa

bricação como na montagem das casas. 

4.8 - Sistema Precon 

4.8.1 -Nome comercial da empresa: Precon, Engenharia e 

Comércio Ltda. 

4.8.2 - Endereço: Av. Icaraí, 1719, Porto Alegre-RS. 

4.8.3- Pessoa responsável pelas informaç6es: Eng. Renato 

Santana Fernandes e Sr. Euclides Saraiva. 

4.8.4 -Breve Descri~ão do Sistema 

A característica principal do sistema é o 

emprego de painéis de madeira pré-fabricados, em substi

tuição à tábua de 1" de espessura usada numa casa conven

cional de madeira, constituindo as paredes da habitação. 
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Figura 4.50 - Casa Precon. 

4.8.4.1 - Tipo de Edificação 

O sistema tem sido utilizado na construção 

de resid~ncias uni-familiares. Todavia, obedecendo-se a 

modulação adotada, pode · ser empregado para qualquer tipo 

de edificação de madeira. 

4.8.4.2 -Modulação 

Embora quase todos os painéis possuam di

mensao horizontal de 60 cm,a modulação b aseia-se n a medida 

de 30 em (3M). A altura dos painéis é igua l ao pé -direi to 

(2, 60m). 
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Figura 4.50 - Casa Precon. 

4.8 . 4 . 1 - Tipo de Edificação 

O sistema t em sido utilizado na construção 

de residências uni - famil i ares . Todavia, obedecendo-se a 

modulação adotada, pode ser empregado para qualquer tipo 

de edificação de madeira . 

4 . 8.4.2 -Modulação 

Embora quase todos os painéis possuam di

mensao horizontal de 60 cm,a modulação baseia-se na medida 

de 30 em (3M). A altura dos painéis é igual ao p6-direito 
(2,60m). 
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4.8.5- Subsistema Estrutura 

As cargas acidentais e da cobertura sao 
suportadas pelos painéis autoportantes. 

Os painéis sio pregados horizontalmente ao 

longo do forro e do piso. As juntas verticais sio formadas 

por barrotes de 2,5 x 7,0 em (pain~is externos) e 2,5 x 

5,0 em (painéis internos) de secçio transversal, nos quais 
s ao pregados os quadros com os sarrafos formando um con
junto rlgido (ver figura 4.51). 

t!5X70 

lã. -de-·irdro 

a. painel externo b. painel interno 

Figura 4.51 - Junta Vertical. 

4.8.6 - Subsist~ma Envelope 

Sio utilizados painéis de madeira, leves, 

de dupla face, tipo "sandwich", com sarrafos macho e fê-
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mea dispostos horizontalmente. 

A face externa do painel é constituída por 

sarrafos de 2, O em de espessura e 7 ,O em de largura. A fa

ce interna utiliza, à semelhança do sistema do item 4.7 

(Modul-Hab), sarrafos com 1,0 em de espessura e 7,0 em de 

largura. O isolamento térmico ê realizado através de uma 

manta de lã-de-vidro, com 1" de espessura, disposta no in

terior do painel (ver figura 4.51-a.). O painel possui es
pessura total igual a 10,0 em. 

4.8.7- Subsistema Divisórias 

Os painéis internos distinguem-se dos 

ternos por apresentarem, em ambas as faces, o mesmo 

rafo com 1,0 em de espessura. A espessura total do 
é 7,0 em e não hi isolante térmico entre os quadros 

sarrafos. (ver figura 4.5~h.). 

4.8.8- Subsistema Piso 

ex-

sar

painel 

de 

O piso é formado por tibuas com 2,0 em de 

espessura e 10 em de largura, moduladas na dimensão de 60 

em, com encaixes tipo macho e fêmea e apoiadas sobre bar

rotes de 5,0 x 10,0 em de secção transversal. 

4.8.9 - Subsistema Instalação Elétrica 

À semelhança das construções convencionais em 
... 

madeira, e totalmente executada na obra, podendo, conforme 

o dê~ejg do comprador, haver modificações no projeto. Con

H:ià8 ~ 6§ ~hrtrodutos são embutidos no interior dos painéis. 
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a. quadro do painel externo b. quadro do painel interno 

Figura 4.52 - Vista frontal e corte dos painéis externos e 
internos. 

~ 

4. 8.10- Subsistema Instalação Hidrossanitâria 

As instalações de abastecimento e esgotos 

sao, também, semelhantes ao sistema tradicional, sendo as 

paredes do banheiro executadas em alvenaria de tijolos. 
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4.8.11 - Subsistema Cobertura 

O telhado é em duas águas, constituído por 

telhas onduladas de cimento amianto com 6 mm de espessura. 

Todavia, conforme o desejo do comprador, pode-se utilizar 

telhas de barro de qualquer tipo. O forro é em lambris,ti

po macho e fêmea, com 1,0 em de espessura e 1,20 m de com

primento. Sobre o mesmo se assenta uma manta de lã-de-vi

dro, com 2,5 em de espessura, como isolante térmico. 

4.8.12 - Subsistema Fundações 

As vigas de baldrame sio peças de madeira 
com 10,0 x 15,0 em de secçio transversal, apoiadas sobre 

pilaretes de tijolos ou concreto. 

4. 8 .13 - Trabalhos na Fâbri c a 

Basicamente, toda a madeira empregada nas 

habitações é pré-cortada e os painéis montados na fábri

ca, incluindo-se as esquadrias. Também, o conservante da 
madeira é adicionado na fábrica. Todos os demais materiais 

e componentes empregados, que nio sejam de madeira, sao 

comprados no comércio. A fábrica é uma indfistria madeirei

ra localizada em Santa Catarina. 

Para se produzir material suficiente 
uma habitação, com cerca de 80m2 , são necessários 

. 2 
horas-homem/m . 

para 
1,35 
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4.8.14 - Trabalhos no Canteiro 

A montagem das habitações é feita através 

de empreiteiros, com equipes de 4 a 5 trabalhadores. Todos 

os trabalhos no canteiro são feitos pela equipe; desde a 

limpe za do terreno e fundação até o acabamento final. Os 

painéis chegam a obra já prontos e seu transporte e posi

cionamento pode ser feito por apenas 2 operários. Todas as 

atividades podem ser consideradas como semi-artesanais,não 

dispensando a presença de carpinteiros e não fazendo uso 

de máquinas. 

As atividades necessárias para montar a 

mesma habitação, do item anterior, consomem 13,5 horas- ho
mem/m2. 

4.8.15 -Considerações parciais sobre o Sistema Precon 

De acordo com a Rota de Transformação de 

Jones, a evolução, em relação a uma casa de madeira con

vencional, ocorreu nos subsistemas envelope e divisórias, 

onde o emprego de painéis modulados confere à casa padro

nização em qualidade, dimensões, acabamento, etc. Nos de

mais subsistemas, excetuando-se a pré-fabricação das te

souras e oitões laterais, as atividades de construção evo

luíram muito pouco em relação a urna casa tradiciona l de 

madeira. Eficiência, produtividade e rapidez são mais urna 

função da repetição de tarefas do que uma evolução na tec
nologia do produto. 

O sistema pode ser considerado totalmente~ 

berto, com a produção própria apenas dos elementos de madeira 
(incluindo-se as janelas e as portas). A empresa é de peque

no porte, construindo uma média de 4 residências mensais. 

O elemento da industrialização mais desen-
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volvido no sistema é sistematização dos produtos. Embora 

possa haver variaç6es nas instalaç6es e no acabamento das 

habi taç6es, a pré-fabricação, a padronização e a modulação 

das paredes, conseqüências de um projeto sistematizado ,per

mitem uma maior rapidez, não somente na execução dos sub-

sistemas estrutura, envelope e divisórias, como nos 

tantes subsistemas da casa. 

res-

Todavia, sao empregados carpinteiros e 

nao serventes, porque a maioria das atividades de constru

ção exigem mão-de-obra qualificada. No entanto, para a 

montagem dos painéis não há necessidade de mão-de-obra qua

lificada. 

A 'concentração é um elemento pouco desen

volvido, embora a empresa receba toda a madeira de um Úni

co fornecedor. 

A mecanização nao está presente no sistema. 

4.9 - Sistema Turiscar 

4.9.1 -Nome comercial da empresa: Turiscar do Brasil S/A. 

4.9.2 - Endereço: BR 116 Km 30, Novo Hamburgo - RS. 

4.9.3- Pessoa Responsável pelasinformaç6eY: Sr. Pedro 
Scheid. 

4.9.4 - ~reve Descrição do Sistema 

O "trailer" pode ser considerado como a ca-
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sa móvel. São veículos de ·turismo utilizados hasicamente 

em períodos de férias e fins de semana. Podem ser consi

derados como um produto intermediário entre as indústria 

;tut omobilística e a construção civil. Trata-se de um pro

duto com características e exig~ncias bastante distintas 

de um a casa convencional, jâ que ê obrigado a atender a 

outros critérios (rodagem, peso, etc.) , e se destina a ter 

Hma ocupação por um período relativamente curto. 

Figura 4. 53 - "Trailer" modelo "Brilhante ' ' . 

4.9.4.1 - Iipo de Ed~ficação 

A empresa Turiscar fabrica dois tipos de 

produtos: os ''trailers" e os "motor-home ::. ". A dife rençaen

tre ambos está no veículo motor. Enquanto os ''tra i le r s'' são 

casas rebocadas, os "motor-homes" são casas 

sobre o pr6prio veículo. 

constru]das 
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sa móvel . São veículos de ·turismo utilizados basicamente 

em períodos de férias e fins de semana. Podem ser consi

derados como um produto intermediário entre as indústria 

ilutomobil ística e a construção civil. Trata-se de um pro

duto com características e exig~ncias bastante distintas 

de uma casa convencional, já que é obrigado a atender a 

outros critérios (rodagem, peso, etc.), e se destina a ter 

uma ocupação por um perÍodo relativamente curto . 

. . . . . ' 

Figura 4.53- "Trailer" modelo "Brilhante'. 

4.9 . 4.1 - Tipo de Edificação 

A empresa Turiscar fabrica dois tipos de 

produtos: os "trailers" e os "motor-homes" . A di fercnça en

tre ambos está no veículo moto1. Enquanto os "trailers" são 

casas Tebocadas, os "motor-homes" são casas 

sobre o prôprio veículo . 
construfdas 
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São vários os modelos de "trailers" e "mo

tor-homes" fabricados pela Turiscar. A diferença entre ca

da modelo nio se baseia somente em crit~rios de tipos de 

acabamentos e área habitável, mas tamb~m quanto ao peso 

dos produtos (que exige vefculos maiores para a traçio) e 

equipamentos inclufdos. Consideraremos neste trabalho so

mente os "trailers", pois os mesmos sio utilizados nao 

somente em viagens, mas tamb~m como casas de fim de semana. 

4.9.4.2 - Modulaçio 

Embora seja um produto altamente componen

tizado, trata-se de um sistema fechado. Al~m disto, ele 

deve obedecer a outros critérios e especificações no di

mensionamento de seus componentes, pois os mesmos sao fa

bricados utilizando-se produtos altamente industrializados, 

que são .estranhos nos edifícios, tais como chapas planas 

de alumínio, chassis metálicos, etc. Por exemplo, como a 

dimensão em largura máxima permitida para transitar nas 

estradas de rodagem é 2,30 rn, procurou-se empregar chapas 

de alumínio com esta dimensão ou 2,20 m, o que elimi~a a 

quantidade de juntas a utilizar. Portanto, embora nao se 

utilize coordenaçio modular como na construção de habita

ções, os princípios de racionalizaçio e economia no uso 

dos materiais e componentes se acham presentes na fabrica

çao dos "trailers". 

4.9.5 - Subsistema Estrut~ra 

O "trailer" é um módulo (tridimensional)tmi

tário com carroceria (paredes verti cais, tetos e assoalhos) 

do tipo monobloco. Sua estrutura interna~ constituída por 

uma armação de madeira que, ligada à carroceria, fornece 
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a rigidez necessária ao módulo. Também, as aberturas ex

ternas, através de seus quadros metálicos, contribuem pa

ra esta rigidez. Todo este módulo é suportado pelo chas

sis, o qual é composto por vários componentes estranhos a 

uma edificação,tais como eixo, correntes, amortecedores, 

lança, engates, trava de mão, barras de torção e flexão, 

etc. 

4.9.6 - Subsistema Envelope 

As paredes externas sao constituídas por 

um "sandwich", com uma chapa de alumínio de 7 mm de es-

pessura na face externa, recheio com placas de isopor e, 
na face interna, conforme a posição no interior do "trai-

1 e r", chapas de alumínio, fibra- de-vidro e ma de i r a. In

cluem-se, neste sistema, as aberturas (janelas, portas e 

ventilações). A espessura total das paredes é 34 mm. 

4.9.7 -Subsistema Divisória 

Normalmente, as paredes internas sao feitas 

com compensados de madeira, estruturados com sarrafos. As 

paredes do banheiro são em fibra-de-vidro. As divisórias, 
juntamente com o mobiliário (incluindo a geladeira e o fo

gão), contribuem também para o enrigecimento da estrutura. 

4.9.8 - Subsistema Piso 

O piso é semelhante às paredes externas,po

rem com uma espessura de 40 mm, e o assoalho emprega cha

pas de compensado naval. 



4.9.13 - Trabalhos na Fábrica 

O "trailer" é um produto totalmente 

fabricado. Sua produção assemelha-se mais a uma linha 
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~ 

pre-

de 

montagem da indústria automobilística do que às atividades 
de construção de uma edificação. Uma vez montado, o produ

to sai da fábrica pronto para rodar e ser habitado sem 

necessitar qualquer beneficiamento. 

A mão-de-obra empregada na fabricação 

altamente especializada, através de um aprendizado 

na própria empresa. A produtividade na fabricação 
um modelo como o Eldorado Sport 220S (incluindo-se o 

liirio), que possui uma área externa de 8,16 m~ é de 

ximadamente 9,80 horas-homem/m2 . 

4.9.14 - Trabalhos no Canteiro 

e 

feito 

de 

mobi

apro-

O produto deixa a fábrica pronto para o uso. 

4.9.15 - Considerações rarciais sobre o Sistema Turiscar 

A indústria automobilística e a da constru

çao civil possuem em comum a característica de serem uma 
multi-indústria. Como tal, a produção de "trailers", um 

, 

produto considerado como intermediário entre ambos os ti-

pos citados de indústria, também depende do fornecimento de 

materiais e componentes de outras indústrias, tais como: 

as chapas de alumínio (que compoe o envelope) sao impor

tadas; os chassis são comprados da Hahn do Brasil S/A. ,etc. 
Todavia, com exceção do chassis, que é fabricado especial

mente para o uso em "trailers", os demais r.~ateriais em

pregados são montados na própria empresa com os mnteriais 
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comprados no comércio, por inexistir um mercado fornecedor 

de componentes especialmente para o emprego em "trailers". 

Este fato torna a fabricação destes produtos um sistema fu
chado, onde os materiais sao comprados no comércio e trans

formados, juntamente com outros materiais, em componen

tes para uso específico do sistema. 

Os usuirios do sistema sao essencialmente 
indivíduos com renda familiar média alta ou alta. Uma ca

racterística interessante na venda destes produtos é que 

somente os "trailers" menores e mais baratos são afetados 

quando hi uma situação de retração do mercado. Os produ-

tos maiores e mais caros são praticamente imunes a grandes 

retrações, havendo uma produção pequena, porém estivel 

destes produtos. Presentemente, a produção de "trailers" si

tua-se numa média de 30 a 32 unidades ("trailers" grandes 
e "motor-homes") mensais. 

O sistema é totalmente industrializado, com 

a presença dos quatro elementos da industrialização (sis

tematização de produtos, especialização da mão-de-obra,con

centração da produção, vendas e "marketing" e mecanização 
da produção). 
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S. AVALIAÇÃO DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS 

5.1- O Sistema Tradicional como Elemento de Referência 

A metodologia desenvolvida nos itens 3.3 e 

3. 4 será aplicada aos sistemas construtivos descri tos, de 

acordo com a produtividade da mão-de-obra utilizada no 
processo de fabricação e das características de sistemati

zação do produto. 

Observamos que o sistema tradicional de 
construção representa o Sistema Atual na Rota de Transfor

mação de um Sistema, o que nos permite analisar a evolução 
dos sistemas aqui apresentados (tanto o processo de fabri
cação como a sistematização do produto) como oriundos das 

construç6es convencionais. Deste modo, a casa convencional 

de alvenaria de tijolos representa o processo construtivo 

e o produto a partir do qual evoluíram os Sistemas Clima

tex e Ferri. Da mesma forma, a casa convencional de tábuas 

de madeira de 1" de espessura é a base para a posterior evo
lução dos Sistemas Casa Pronta, Fiber-Form, Madezatti, Mo

dul-Hab, .. Precon e Turiscar. 

Sistema de 
referência 

Sistemas 

evolUÍdos 

Sistema tradicional 
em madeira 

Sistema Casa Pronta 

Sistema Fiber-Form 

Sistema Madezatti 

Sistema M:>dul-Hab 

Sistema Precon 

Sistema Turiscar 

Sistema tradicional 
em alvenaria 

Sistema Climatex 

Sistema Ferri 
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Esta distinção nos parece importante, por

que os dois materiais básicos (tábuas de madeira e tijolos 

de barro) possuem características diferentes, principal

mente quanto à quantidade e qualificação da mão-de-obra que 

i necessária no processo de execução. 

5.2 -Avaliação da Tecnologia do Processo de Fabricação 

Para efeitos da aplicação da fórmula de 

Ordonez modificada, consideramos que os processos tradi

cionais de construção se encontram, presentemente, em con
dições análogas às da etapa inicial do processo de indus
trialização, descritos em 2.2.2. A indústria de materiais 

e componentes para a construção desempenha um papel impor

tante no processo construtivo, pelo emprego de seus produ

tos, proporcionando uma maior produtividade e qualidade às 

habitações, embora não haja ainda uma normalização efetiva 
' 

vigente em todos os seus produtos. 

Contudo, ao avaliarmos o processo tradicio

nal de construções, consideraremos como mensuráveis ape

nas os trabalhos de construção de uma casa no canteiro, 

desprezando as atividades nas indústrias de materiais pa

ra a construção civil. 

Para o processo tradicional de construção em 

alvenaria de tijolos, utilizaremos corno dados de refer~n

cia uma habitação com 54,00 m2 de área, de _çiois dormitó

rios, com alvenaria externas com 15 em de espessura, rebo

cada nos dois lados, construída de acordo com os aspectos 

de utilização desta tecnologia referidos no item 4.1*. 

(*) Obs.: Informação fornecida pela Empreiteira Iblejal Ltda. 



140. 

A construção de casas convencionais de ma

deira tem sofrido algumas modificações quanto ao emprego 

deste material, não sendo possível, para efeitos deste 

trabalho, a obtenção de dados confiiveis relativos ao em

prego da mão-de-obra. Este processo construtivo tem sofri

do uma progressiva evolução, sendo muito pouco empregado 

em sua forma tradicional na região de Porto Alegre. A fi

gura do carpinteiro, atuando como pequeno empreiteiro em 

contato direto com o usuário, estâ, presentemente, tornan

do-se cada vez menor na construção de casas unifamiliares 

com projetos distintos. Este tipo de habitação tem sido 

mais vendida e construída por intermédio de empresas ma
deireiras, as quais empreitam os serviços de construção aos 
carpinteiros, proporcionando algumas racionalizações quan

to ao emprego da madeira, tais como: 

- Grande variedade de dimensões e bitolas, o que vem 

a facilitar o emprego da madeira diminuindo, por 

conseqtiência, o trabalho dos carpinteiros; 

As tábuas para paredes externas e internas sao en

viadas em local da construção jâ pré-cortadas, pos

suindo seu comprimento a dimensão do pé direito das 

casas; 

- As esquadrias, portas e outros componentes sao com

prados já prontos no comércio. 

Outro aspecto importante, para efeitos de 
uma comparação equitativa, é que, geralmente, estas habi

tações são .extremamente simples, possuindo~m acabamento 

inferior (e também o preço) ao da maioria dos sistemas aqui 

avaliados, e destinam-se a famílias com baixo poder aqui
sitivo. 

A tabela da figura 5.1 apresenta os valo-

res da avaliação da tecnologia do processo de fabricação 

(Índice de produção industrial) dos sistemas construtivos 

descritos no 4 9 capítulo. 
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Sist•mes ~rea t 1 t z T t
1 1 

ln/1 
) r--

l" . ""-L Jc·.'"'"-' ~t• L c-_ '' 
•• 1. C'ua de aJ vt>naria 54,00 o,oo 36,30 :56,M 0,00 IIIÍil 01076 

--~-- -- ~--
4.2.. Casa Pronta 57,76 4,00 6,00 10,00 0,67 1,66 

4.~. Clit•t~ 37,06 2,70 16,06 18,76 0,17 0,33 
--

-4.4. Ferrt 40,40 9,14 7,40 16,5~ 1.24 0,82 
r---- - )--- --- -- ---- --- ---------- - --
.... 5. l'iber-Fonn 61,00 4,80 li ,80 16,60 0,41 0,51 -........----- ··- --- 1---- ·------ ------- ·--·------ --- -----
4.6. Madezatti 62,08 ?1,00 6,00 9,00 I o,so l ,as 
1-- ·-·--- ----- --·---------- t----- r------
~- 7. !'bdul-HIIb 60,00 l.Oo 1,20 10,20 0,~2. l,J6 

---- ----
f4. 8. Precon 80,00 1,)5 13,50 14,85 0,10 o,so 

~.9. T\A'tscar 8,16 9,80 0,00 ,,ao nnv. IILI.X. 

--
Figura 5.1 Avaliação do Processo de Fabricação. 

A evolução no processo de fabricação dos 

sistemas avaliados pode ser observada através das figuras 
5.2, 5.3 e 5.4. 

o,o -- --

Figura 5.3- Relação'entre a mio-de-obra empregada em ati
vidades consideradas como industrializadas e 
atividades consideradas como artesanais (r). 
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Figura 5.4 - Indice de produção industrial. 

Comparativamente ao Índice de pré- fabricação 

de Ordon~z, a determinação do índice de produção industri~ 

apresenta novos valores apenas para os Sistemas Climatex e 
Ferri, conforme pode ser constatado através da fig. 5.5. 

Nestes sistemas construtivos, a montagem dos painéis no 
canteiro, a par das atividades na fibrica, também foi con

siderada como uma atividade de características industrillis. 

No Sistema Climatex, com exceção da mecani

zaçao, todos os demais elementos da industrialização sao 

empregados nos trabalhos envolvendo a mão-de-obra. Existe 

uma verdadeira "linha de montagem" de painéis, composta de 

operirios não qualificados e comandados por um contra-mes

tre, que se desloca de um produto a outro produto dentro 

do canteiro. A industrialização esti presente através dos 

elementos de sistematização dos produto~ com o uso de ele

mentos padronizados, especialização da mão-de-obra atra

vés da utilização de equipes de operirios (serventes) trei

nados na execução de tarefas simples e repetitivas, que 

não exigem nenhuma qualificação anterior, e concentração de 

todos os fatores de produção. 
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Na montagem dos painéis do Sistema Ferri, 

além de todos os aspectos da industrialização presentes no 
Sistema Climatex, existe a utilização de mecanização. Na 

movimentação de grandes painéis pré-fabricados de concreto 

armado sao empregadas máquinas multiplicadoras de forçahu

mana. 

Estas atividades de montagem de painéis nes

tes sistemas (Climatex e Ferri) necessitam, respectivamen-
2 -te, de 2,34 e 0,56 horas homem/m , por cada casa padrao com 

37,06 m2 e 40,4 m2 de área habitável, e foram ponderadas, 

juntamente com as atividades em fabrica, para a determina

ção do valor de t 1 . 

Nos sistemas leves, observamos que os ele

mentos da industrialização não se encontravam presentes,de 

modo a caracterizar estas atividades de construção no can
teiro como sendo industriais. Podemos afirmar, nestes ca

sos, que a utilização do Índice de pré-fabricação e do Ín

dice de produção industrial, como aqui proposto, fornecem 
valores iguais. 

O Sistema Turiscar possui o valor máximo 

para o Índice de produção industrial, significando que ,pra

ticamente,todas as atividades envolvidas na fabricação de 

suas unidades são de características industriais. Observa

mos que um sistema totalmente industrializado sempre apre

sentará um Índice de produção industrial máximo, e t
2 

(trabalho de características artesanais) será igual a ze

ro. Nestes casos, a avaliação da tecnologia do processo 

de fabricação será realizada com o auxílio de T (mão-de

obra total por cada m2 unitário construído)~ o qual for--necera comparativamente a produtividade total do sistema. 

O Sistema Madezatti possui o maior valor 

mensurável para o Índice de produção industrial, embora 

não tenha desenvolvido a mecanização no processo de cons

trução das casas no canteiro. Contudo, possui o menor va

lor de T, portanto a maior produtividade por cada 1 m2 de 
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área construída. 

Da observaçio dos resultados da avaliaçio 

destes dois sistemas, observa-se que o Madezatti, embora 

não utilize totalmente a industrializaçio, apresenta uma 

maior produtividade. Acreditamos que esta aparente incoe

rência deve-se não somente a determinados aspectos ligados 

ao processo produtivo e ao produto, tais como o ritmo de 

produçio, mecanizaçio da produçio, uniformidade de modelos 

e grau do acabamento executado nas habitações (os quais são 

aspectos que beneficiam ao Madezatti), como também a pe

quena dimensão dos produtos Turiscar. Os "trailers" sao 

pequenas casas com todos os serviços e instalações de uma 
grande habitaçio. g de se supor que aumentos de área em 

suas dimensões atuais (8,16 m2), mantendo-se o mesmo nfvel 

de exigência e qualidade, nio venham a provocar acréscimos 
correspondentes na quantidade de mão-de-obra envolvida em 

f b . - f9-pS~4.1)I . ti ·~ sua a r1caçad . sto provocar1a, conseq entemente, um 

sensível aumento da produtividade do trabalho e uma ime

diata diminuiçio da quantidade total de mão-de-obra (T) 

necessária para se construir 1m2 de área habitável. 

O Sistema Ferri, ainda que utilize todos 

os quatro elementos da industrializaçio na fábrica e no 

canteiro, possuindo a maior relaçio entre a mão-de-obra em

pregada em atividades industrializadas sobre as atividades 

artesanais (r), por ser um sistema pesado, apresenta um 

elevado consumo de mão-de-obra em relaçio ao Sistema Ma

dezatti (que é um sistema leve sem apresentar mecanização 

no canteiro). Contudo, devido também ao uso intenso de me

canização na obra em tarefas de montagem dé painéis e la

j .es, além de outras racionalizações já referidas, possui 

o dohro da produtividade que o seu sistema de referência 

(si~tema em alvenaria de tijolos). 

As atividades em obra dos Sistemas Casa 

Pronta, Fiber-Form, Madezatti, Modul-Hab e Precon se apre

sentam mais racionalizadas que as atividades análogas de 
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construção de uma casa convencional de madeira. Todavia, 

nestas atividades de construção, a mão-de-obra qualificada 
continua presente (embora numa proporção menor), mesmo quando 

o trabalho é realizado com componentes padronizados, como 

nos casos em questão, e não se apresentam desenvolvidas as 

características de especialização da mão-de-obra, conforme 
considerados em 2.1.2. ConseqUentemente, os tempos da 

mão-de-obra envolvida nestas tarefas de montagem 

considerados como semi-artesanais ou parcialmente 

foram 
indus-

trializados (t 2}. Da mesma fonna, com exceção do SisteJ'la Madezat-
ti, que constrói também em grande quantidades, atuando na 

execução de loteamentos habitacionais, as restantes em-
presas mencionadas continuam muito dependentes da atuação 
de pequenos empreiteiros. 

Embora,em sua forma original (Índice de 

pré-fabricação), a fÓrmula de Ordoíiez inclua em t 1 (traba

lhos em fábrica) a parcela de tempo dispendida com o trans-

porte de elementos pré-fabricados, desde a fábrica 
usina até o canteiro de obras, este critério também 

foi adotado neste trabalho porque a quase totalidade 
sistemas pré-fabricados utilizam elementos leves (com 

ou 
-nao 

dos 

ex-
ceção do Ferri), transportando em uma só viagem, pratica
mente, todo o material necessário para a construção.Igual
mente, o mercado destas empresas é extremamente disperso, 

possuindo o item transporte um valor muito variivel. 

5.3- Avaliação da Tecnologia de Sistematização do Produto 

O emprego dos elementos de sistematização,re-

!acionados com a industrialização, serão utilizados 
avaliar qualitativamente a tecnologia do produto. 

para 

Da mesma forma que para o processo de fa

bricação, na avaliação da tecnologia de sistematização do 
produto, a casa convencional de madeira ou alvenaria re-
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presenta o elemento cornpa·rativo de referência para se ob

servar a evoluçã6. 

Cada produto dos sistemas descritos é ana

lisado de acordo com a transformação ocorrida em cada um 
de seus subsistemas, em relação aos subsistemas de urna ha
bitação convencional, por intermédio de urna Matriz de Ava

liação Subsistemas X Elementos de Sistematização,realizan
do-se uma avaliação em 3 níveis: 

19 Nível: Subsistema transformado (ou evoluído) de acordo 
com a Rota de Transformação de um Sistema, com 
a utilização plena do elemento de sistematização 
da coluna correspondente da matriz. 

2 9 Nível: Subsistema parcialmente transformado (ou parcial
mente evoluído) de acordo com a Rota de Trans
formação de um Sistema, representando os subsis
temas que sofreram transformações com a utiliza
ção parcial do elemento de sistematização da co
luna correspondente da matriz de avaliação. 

39 Nível: Subsistema convencional, não transformado, seme

lhante ao subsistema de urna edificação tradicio
nal de alvenaria ou madeira. 

A figura 5.5 apresenta o resultado da ava

liação dos produtos dos sistemas em questão, estabelecendo 
comparativamente, em termos qualitativos, urna evolução da 
tecnologia de sistematização destes produtos. 

Esta evolução tecnol6gica d~ produto edi
f_ício é caracterizada pelo preenchimento da matriz de ava
liação, cuja intensidade cresce da esquerda para a direita, 
indicando produtos concebidos através de projetos cada 
vez mais em acordo com o relacionamento entre sistematiza
çao e industrialização. 

Como exemplo de evolução dentro de um sis-
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tema, apresentamos na figura 5.6 a Rota de Transformação 
dos subsistemas envelope e divisórias no produto casa Ma

dezatti. 

Outro exemplo interessante de evolução no 
subsistema envelope são os painéis com fibra de vidro dos 
Sistemas Casa Pronta e Fiber-Form. Estes painéis t~m a fa
ce externa com as dimensões iguais às da fachada corre~n
dente, sem juntas verticais e estruturados com uma armação 

de sarrafos. Se considerarmos que uma das tendências da 
pré-fabricação é a de aumentar as dimensões de seus ele-

mentos pré-fabricados, visando-se obter o miximo de vanta
gens do traóalho executado em fâbrica sobre o trabalho exe
cutado no canteiro, torna-se quase sempre necessiria a 

utilização de miquinas multiplicadoras de força humana pa
ra o transporte e manuseio destes grandes e pesados ele
mentos. Esta utilização parcial de grandes painéis,no ca
so em questão;é proporcionada pelo pequeno peso dos mesmos, 
os quais são o resultado de um cuidadoso projeto visando 
evitar investimentos para a empresa com miquinas tais como 
grua~ guindastes, braços mecinicos, etc. Consideramos que 

esta evolução nestes sistemas (Casa Pronta e Fiber-Form) é 
um exemplo característico de uma estratégica de industria
lização .parcial. 

Os subsistemas das instalações também apre

sentaram em alguns produtos uma evolução em relação ao mo

do como são projetados e construídos nas edificações con
vencionais, ainda que esta evolução tenha se limitado ao 
emprego de pré-fabricação parcial ou total nas instalações 
hidrossani tirias. Seus materiais são os mesmos encontra
dps nas edificações convencionais (onde esti muito desen
volvida a componentização), sendo porém empregados de for
ma diferente formando "aranhas" e painéis hidrossani târios. 

Os princípios racionalizadores da coordena

çao dimensional e modular não são ainda aplicados nestes 
subsistemas. Nas instalações elétricas, não somente nos 
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Sistema atual 19 Sistema 29 Sistema 39 Sistema Sistema 
(ou tradicio- Intermediá Intermediá Intermediá Transforrna-
n~) r~ r~ r~ ~ 

tábuas de 1". 
-. duplos sarrafos macho fêmea. paine1s com e 

painéis duplos com chapas de madeira prensada. 
.... 

duplos paine1s com a face externa constituída de 

sarrafos macho e fêmea, e a face intern a com cha

pas de madeira prensada. 

~= painéis duplos com a face externa com chapas de 

cimento amianto, e a face interna com chapas de 

madeira prensada. 

Figura 5.6 - A Rota de Transformação dos Subsistemas Enve
l ope e Di vi sórias no Sistema Madez atti. 

sistemas aqui avaliados como também na maioria dos países 

avançados, a coordenação modular não é aplicada porque,pro

vavelmente, poucos dividendos práticos seriam obtidos com 

tal procedimento. Estas instalações, juntamente com a hi

drossanitária e a mecânica de condicionamento, apresentam

s~ como uma estrutura independente que deve ajustar-se a 

outra estrutura constituída pelas paredes e pisos dos edi

fícios. 

Em reforço a esta afirmação, Mascar~~-~~am
bém observou este aspecto ao estudar normas de aplicação da 

coordenação modular às instalações hidrossanitárias. 



"O ponto de confluência destas duas estruturas é 
dado pelos aparelhos sanitários, já que, por um 
lado, determinam a posição das instalações de 
condutos que as alimenta e aflue, e por outro 
lado, sua posição depende de medidas arquitetôni
cas dadas pelas necessidades sanitárias dos usuá
rios. O fato de que Eara ajustar estas duas es
truturas seja necessario estabelecer apreciáveis 
tolerâncias, unidas a complexidade do projeto 
das instalações, tem motivado sem dúvida o rela
tivo atraso da coordenação modular comparada com 
outros componentes da construção". 

151. 

Compreende-se, assim, porque somente poucos 
sistemas apresentam racionalizações nestes subsistemas. 

5.4- Processo de Fabricação x Sistematização do Produto 

Analogamente ao gráfico de Terner, da figu
ra 3.4, procuramos apresentar, na figura 5.7, a evolução 

tecnolÓgica comparativa entre o processo de fabricação e a 
sistematização do produto destes sistemas, com base na me
todologia de avaliação desenvolvida. 

No gráfico da figura 3.4, a zona central 
a indicada como a área necessária para uma evolução dos 
sistemas construtivos em países em desenvolvimento. Quere
mos esclarecer que o fato de os sistemas Casa Pronta, Fi-

-ber-Form, Precon e Modul-Hab serem alocados nesta area 
central não implica em que os estejamos considerando como 
os mais em acordo para com o nosso estágio de desenvolvimen
to atual. Simplesmente, eles foram consider~dos como par
cialmente industrializados com uma sistematização interme
diária. 

Outros aspectos, além dos já apresentados, 

também foram considerados nesta classificação tecnolÓgica 
de sistemas construtivos. 

-Os "trailers", como sao um produto misto 
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TOTALMENTE 
INDUSTRIALIZADO 

Ferri ~ PRODUÇÃO 
~ EM MASSA Madezatti 
u 
H 
~ 
ÇQ 
~ 
rx.. Casa 

~ 'O' ~·~ 

Pront~ 

Climatex Fiber-form 
j PARCIALMENTE 

~ INDUSTRIALIZADO 
Precon Cf.l 

w 
u 
~ 
P-< 

o 
~ Casa 

Modul-Hab 
.,.......-......,.... 

~ ARTESAN \ 1 :::onvencional c.!l o 
....:l 
o z 
u 
w 
E-< 

TRADICIONAL SISTEMATIZAÇÃO ALTA 

INTERMEDIÁRIA SISTEMATIZAÇÃO 

Figura 5.7- Processo de Fabricação x Sistematização do 
Produto dos Sistemas Avaliados - O relaciona
mento comparativo entre a evolução tecnolÓ
gica do processo de fabricação e da sistemati
zação do produto. 
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das indústrias automobilística e construção habitacional, 

têm que satisfazer a exigências que são estranhas às habi
taç5es usuais. ConseqUentemcnte, embora o Sistema Turiscar 

tenha sid~ incluído nesta avaliação, corno um sistema cons
trutivo habitacional, acreditamos que a tecnologia de sis
te~atização do produto "trailer" deveria ser avaliada atra

v6s de outros crit6rios, os quais podem ser diferentes dos 
que aqui são uti 1 i zados (_padronização, componen ti zação, co

OTdenação dimensional, coordenação modular e pré- fabricação). 
Todavia, 6 inegável que os "trailers" satisfazem a urna ga

ma complexa de funç5es, as qu~is necessitam ser adaptadas 
as suas· pequenas dimensões (quando comparados com as habi

tações usuais) e que normalmente não são abrangidas pelos 
sistemas construtivos habitacionais, tais corno mobiliário 
de características leves, "WC" especial, chassis, suspen
são, engates, rodas, etc. 

Outro aspecto, sobre o qual se merecem tecer 
algumas consideraç5·es sobre o processo de f abri cação dos 

"trai ler", 6 que somente o chassis, as rodas e as chapas 

metálicas são comprados no comércio. Praticamente, todos 
os demaís componentes tomam forma na própria empresa, sen

do o processo de fabricação um processo completo. isto é, 
que abrange desde a mat6ria-prima até o produto acabado. t 
interessante esta semelhança entre o processo mais indus

trializado em nosso meio com o processo tradicional, que 
tamb6m 6 um processo completo. 

Os painéis de paredes e lajes de forro do 
Sistema Ferri não têm empregado coordenação ~imensional ou 
modular. Entretanto, as fôrmas metálicas destes painéis e 
Jajes possuem grande flexibilidade de adaptação a, prati
camente, quaisquer medidas inferiores as suas dimensões. 
Embora os produtos atuais não façam uso destes elementos 

de sistematização, o sistema foi projetado para permitir 
que estas racionalizações fossem incorporndas a seus pro

j~tos. O projeto das casas geminadas, atuaJmente em cons
trução, procura reduzir ao máximo os trah;dhos no c.u1teiro 



154. 

pelo aumento das dimensõe~ dos pain~is e lajes pr~-fabri

cados. Uma das formas de se conseguir este aumento da pro
dutividade no canteiro é através da redução da quantidade 
de juntas verticais, utilizando-se painéis, semelhantes aos 

em questão, com dimensões iguais aos ambientes que os mes
mos fecham. Esta característica de projeto destas casas 

foi realizada sem o uso de coordenação dimensional ou mo

dular. 

A tecnologia do produto Ferri foi conside

rada como tecnologia intermediária também por outros fato
res. Seus pain~is de concreto, embora sejam um elemento 

típico de uma tecnologia industrializada européia de cons

trução, são mais simples e não atendem às mesmas exigên
cias de seus congêneres mais avançados: não há a presença 

de um isolante t~n~üco específico (ainda que os pain~is 

possuam um peso específico inferior ao do concreto con-
vencional, o que assegura uma maior resistência t~rmica 

às paredes); somente são construídas edificações térreas, 

devido a uma limitação dos equipamentos mecânicos de for

ça e da própria tecnologia atual das juntas; sendo edifi
cações bastante simples e sem esforços de grande intensi

dade a suportar, não há necessidade de uma armadura estru
tural nos painéis e juntas, sendo estas do tipo cheias e 

que apresentam, freqUentemente, o incoveniente de uma ex

cessiva fissuração. 

Os Sistemas Casa Pronta, Fiber-Form, Precon 
e Modul-Hab foram considerados como parcialmente indus-
trializados e intermediariamente sistematizados. No pro

cesso de construção destas casas, a especiálização da mao
~e-obra ~ pouco desenvolvida (ainda que sejam tarefas mais 

simples e racionalizadas do que em uma casa convencional), 
há uma grande dispersão no processo construtivo (trabalha

se quase que somente com casas isoladas) e a mecanização é 

inexistente no canteiro. Quanto à sistematização do produ
to, ainda que apresentem a utilização de alguns elementos 
de sistematização em subsistemas mais complexos, tais co-
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mo a pré-fabricação nas instalações, a transformação bási

ca ocorrida, em relação a uma casa convencional, é o uso 

de painéis para formar a estrutura e as paredes externas e 

internas das habitações·. 

O Sistema Climatex, embora apresente um 

produto convencional,conseguiu aumentar, em aproximada

mente 50%, a produtividade da mão-de-obra nas operações de 

construção no canteiro, em relação à casa convencional de 

alvenaria tomada como referência neste trabalho. Este au

mento de produtividade ê fruto de uma inovação nos subsis

temas estrutura, envelope e divisórias, e de um trabalho 

de racionalização em toda a construção. Esta evolução no 

processo de fabricação ocorreu com a utilização de 3 ele-

mentes da industrialização: sistematização dos 

especialização da mão-de-obra e concentração. 

projetos, 

A maioria dos sistemas construtivos avalia 

dos foram considerados como processos parcialmente indus

trializados, e seus produtos como de sistematização inter

mediária. Acreditamos que a inexistência em nosso meio de 

habitações de alta tecnologia,tal como a cápsula espacial 

ou o conjunto Habitat 67, dificulta uma melhor apreciação 

de até que nível chegará esta evolução, tanto do processo 
de fabricação como da sistematização do produto. 
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6. CONCLUSÃO 

Vimos, no decorrer deste trabalho, que a 

utilização da definição de industrialização proposta por 

Terner serve não apenas como reflexão conceitual acerca do 

tema, como também se aplica ao desenvolvimento de um méto

do de avaliação de sistemas construtivos. Sendo o objetivo 

principal da industrialização o aumento da produtividade, 

pode-se observar, através da avaliação proposta, que há 

uma correlação entre a utilização dos 4 elementos da in

dustrialização, da produtividade e também do Índicede pro

dução industrial nos sistemas avaliados, conforme é apre

sentado na figura 6.1. 

Também constatamos que os sistemas indus

trializados leves (evoluídos das habitações em madeira) 

apresentam uma maior produtividade quando comparados com 

os sistemas industrializados pesados (evoluídos das habi

tações de alvenaria). Ressaltando a importância desta com

paração entre sistemas leves e sistemas pesados, apresenta

mos, como exemplo, os Sistemas Ferri e Madezatti, os quais 

lograram obter uma redução de mão-de-obra de, respectivamen

te, 45,6% e 24,8%, em relação i ruão-de-obra necessária 

para construção de uma casa convencional de alvenaria. 

Em políticas habitacionais que, além da 

construção de uma grande quantidade de casas, também visem 

à obtenção de altas taxas de emprego, torna-se importante 

considerar a alternativa entre construir com sistemas le
ves ou pesados. Se considerarmos que o preço unitário das 

habitações é aproximadamente o mesmo em ambos os casos, os 

sistemas pesados alei de geralmente necessitarem maiores 

investimentos iniciais (maior fator custo/risco), também 

gerarão mais empregos por unidade habitacional construída 

do que os sistemas leves. 

Em acordo com o verificado em países mais 
desenvolvidos constatamos, com a introdução da indus-
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.figura 6.1 - Industrialização e Produtividade - A utiliza
ção dos elementos da industrialização no pro
cesso de fabricação e seu relacionamento com 
a produtividade (horas-homem/m 2 de área cons
truída) . 

trialização na construção, a participação crescente de em

presas que nao trabalhavam antes com a construção de ha-
.~ 

bitações. Nos casos estudados, ainda que a maioria dos 
sistemas leves fossem originados de empresas madeireiras, 

constatamos no Sistema Fiber-Form um exemplo característi

co deste fato. Sendo esta uma empresa que atua com produ

tos de fibra-de-vidro em geral, as habitações passaram a 

ser um dos vários produtos a mais feitos pela empresa, em-

bora pelo seu valor econômico, tende a se constituir no 

produto principal. Também o Sistema Climatex pode ser ass1m 

t:~nsiderado ~ visto que as habitações foram idealizadas ape-
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J"igura 6.1 - Industrializaçio e Produtividade - A utiliza
ção dos elementos da inJustrialização no pro
cesso de fabricação c seu relacionamento com 
a produtividade (horas-h omem/m 2 de irca cons
truída) . 

trializaçio na construção, a participação crescente de em
presas que nao trabalhavam antes com a CJnstrução de ha

bitações . Nos casos estudados, ainda que a maioria dos 

sistemas leves fossem or iginados de empresas madeireiras, 

constatamos no Sistema Fiber-Form um exemplo característi

co deste fato. Sendo esta uma empresa que atua com produ

tos de fibra-de-vidro em geral, as habitações passaram a 

ser um dos v5rios produtos a mais feitos pela empresa, em-

bora pelo seu va l or econômico , tende a se constituir no 

produto pr incipal . Também o Sistema Oimatex pode ser assim 

considerado , visto que as habitaç.õcs for am iueali zadas apc-
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nas para aumentar o emprego e a conseqUcnte demanda das 

chapas de fibras longas de madeira mineralizadas. 

Na avaliação da tecnologia de sistematiza
çao do produto observamos que em quanto mais subsistemas 

for decomposto o sistema construtivo (a habitação), maior 

será a precisão da avaliação. Contudo, acreditamos que do 
modo como foi aqui realizada, a Matriz de Avaliação apre

senta, qualitativamente, uma visível evolução da tecnolo

gia de sistematização destas habitações em relação à ca

sa convencional. 

A comparaçao Processo de Fabricação X Sis

tematização do Produto permite uma visão da evolução tec

nológica que ocorre na edificação predial, sob o enfoque 

da industrialização na construção por sistemas, podendo de

duzir-se o nosso estágio atual como sendo uma fase que a

brange a passagem de 1~ para a 2~ Etapa do processo de in

dustrialização da construção civil, conforme definidas em 
2 . 2 .2 e 2.2.3. 

Os sistemas construtivos apresentados, com
plementados por outros sistemas existentes de edificações 

e suplementados com mais informações, tais como custos, de

sempenho, etc, poderão ser agrupados com vistas a organi

zação de um catálogo ou um repertório de sistemas constru
tivos. 
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ANEXO 

Desenvolvimento de um fndice de .Pré-fabricação tal como proposto por 
Ordoiiez (ll·p·49 -51) 

chamando: 

"t1 " ao tempo em fábrica (incluindo o transporte), necessa

rio para a realização de uma unidade de medida de obra pre

viamente adotada; em geral, horas-homem/m2 de superfície ha

bitável de construção, ou horas-homem/m3 de concreto no ca

so de obras que não sejam edificações ... 

"tz" ao tempo em obra, considerando como tal ao tempo de 

montagem e acabamentos, em geral, expresso em horas-homem/m2 

de superfície acabada, com a condição de que : 

> o 

> o 

2 "T" ao tempo total empregado na realização de um m de obra 

totalmente acabada, sendo: 

T = (1) 

"r" ao quociente entre o tempo em fábrica e o tempo em obra, 

isto é: 

Das equaçoes (1) e (2) se deduz que: 

T.r 
r+l 

T 

r+l 

(2) 

c 3) 

Por outra parte a função 1 que definiremos 
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comorepresentativa do índice de pré-fabricação, terá que 

cumprir as seguintes condições: 

a) Terá que ser função das variáveis t 1 e t 2 ; o que .. 
e o mesmo para T e r, devendo ser sempre seu valor 

maior que zero: 

b) O índice de pré-fabricação terá que crescer quando 
r aumenta. Esta condição se baseia na consideração 

de que uma construção será tanto mais pré-fabrica

da quanto maior seja a razão: tempo em fábrica /tem

po em obra, para um tempo total constante. Por tan

to: 

> o 

c) O Índice de pré-fabricação terá que diminuir se T 

aumenta. Consideramos que a pré-fabricação tem que 

perseguir como primeira meta, a diminuição daquan

tidade total de horas necessárias para a realização 

de uma construção qualquer. Isto é: 

< o 

d) O Índice de pré-fabricação terá que diminuir para 
t
1 

= cte quando aumenta o tempo de obras. Para 

tanto, e de acordo com as equações (1) e (2): 
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e) O índice de pré-fabricação, para t 2 = cte. ,terá que 
aumentar se t

1 
diminue. De onde: 

oCf_E.!e."Or +~·]_c:: 
otz - {Yr 0t1 OT C>tl 

- C> r . .L dr . 1 < o 
- ô r t 2 (Yr 

Substituindo nesta desigualdade t 2 pelo valor o~i
do em (3), resulta: 

o'P ,r+l i- o'P < o 
Qr T C>T 

Kl . ( o lfl. r+ 1 ) ::: _ ~ 
êJ T <.71 

Buscando uma função do tipo: 

f= cr+l) .f cr) 

Resulta: 

C) tp:: r (T) 
o r 
(Ytp r' - = (r+l) (T) 

o que e o ~resm::> 

(4) sendo K1 > 1 

(3) 

substituindo em (4) 

à r 
Kl . f (T). r;l =-(r+l). r (T) 

de onde: , 
'f (T) = -:!L_ = L 

f (T) 

ou e o mesmo: 

Substituindo em (5) resulta: 
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Para que se cumpra a condição c), tem que ocorrer: 

C 1) K ( -Kl)T-CK.+l) r+ • 2 < o 

de onde: K
1 

> o 

Para que se ct.nrrpra a condição b), tem que ocorre: 

> o = 

de onde: K
2 

> o 

Para facilitar a expressao final, tomaremos K1 = 2 

e K2 = 100, resultando 

i ='f (T,r) = 100 r+l 
T2 

-ou o que e igual: 

i = 100 

Representações gráficas. 

(6) 

(7) 

Fa zendo na equaçao (6) 1· t (K ) 1 constan e, 
3 

resu ta 

2 T .K
3 

= lOO(r+l) 

cuja representação cartesiana é a figura 2. 6. A va

li dez real de todas as figuras se limitará ao pri

meiro quadrante, já que, como foi afirmado, temque 

cumprir simultaneamente as condições.: t 1>0, e t 2 >0. 



T 

/ 
/ 
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Fazendo constante a r, na mesma equaçao, (6), are

presentação da e~pressão resultante, 

é a indicada na figura 2.7. 

Se na mesma equaçao anterior fazemos constante T, 
resulta a expressão: 

i K5 - 100 = lOOr/cuja representação cartesiana cor

responde a expressa na figura 2.8. 

Procedendo de forma similar, porém desta vez na 

equação (7), fazendo constantes i, t
1 

e t
2 

sucess! 

vamente, e representando as expressões correspon

dentes, resultam os grificos das figs. 2.9 .• 2.10 e 

2.11, respectivamente. 

i = c te i r = c te 

4 

3 

/ 2 

1 

- --
--·-· 

Fig. 2.6. r Fig. 2.1. T 

> 



i 

/ 
/ 

1 

T=cte 

Fig. 2.8. r 

\ 

Fig~ 2 .10. 

166. 

i=cte 

l 

\ 
\ 

' 

Fig. 2 .11. 

O conjunto de curvas representadas nos grificos 2.6 a 

2.11, podem ser de grande valor orientativo no momento de 
se efetuar as formas de interre1ação entre as distintas va

riiveil. 
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