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RESUMO 

Este trabalho versa sobre a comparação de custos entre dois processos de obtenção de lajes e 

escadas pré-moldadas, para utilização desses em uma obra de interesse social, localizada na 

cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul. No primeiro processo a construtora 

utiliza elementos pré-moldados fabricados fora do canteiro de obras por uma empresa 

especializada, sendo que estes já chegavam prontos, necessitando apenas de montagem no 

local. No segundo processo, os elementos foram produzidos e utilizados na própria obra, 

sendo sua fabricação de responsabilidade da construtora. Para a realização de tal comparativo 

foram levantados os quantitativos de consumo e preço de concreto, aço, fôrmas e necessidade 

de mão de obra para produção dos elementos, baseados nos projetos específicos e dados 

obtidos com a construtora. Ao longo do trabalho são apresentados, além das definições dos 

sistemas e processos de produção de diferentes tipos de lajes e escadas, quadros com as áreas 

de fôrma, plantas do empreendimento e ainda tabelas com as composições de custo das 

diferentes etapas que cada processo gerou para a empresa construtora em função dos preços 

praticados por seus fornecedores de elementos pré-fabricados e de materiais. Após uma 

comparação dos resultados obtidos, é feita uma discussão sobre os mesmos, a partir dos temas 

abordados no desenvolvimento do trabalho. Ao final do mesmo, é apresentada uma tabela 

comparativa do custo de cada processo na construção de um pavimento tipo comparado ao 

orçado na viabilização da obra. Este estudo também aborda o processo de implantação de uma 

central de pré-moldados no canteiro de obras, para produção dos elementos pré-moldados, 

assim como o envolvimento do canteiro para a produção e posterior utilização dessas peças 

nas edificações. Como resultado desse estudo se constatou que, mesmo necessitando de um 

grande espaço do canteiro de obras e aumentado o número de atividades que ocorrem nele, os 

elementos pré-moldados produzidos dentro do canteiro pela empresa construtora são mais 

vantajosos financeiramente. 
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1. INTRODUÇÃO 

O mercado da construção civil no Brasil, que passou anos estagnado pela falta de 

investimentos na área da habitação e infraestrutura, atualmente cresce em ritmo acelerado. 

Isso ocorre graças ao fortalecimento da economia do País e, também, pelo interesse do 

governo federal em investir nessa área, criando projetos como os Programas de Aceleração do 

Crescimento e Minha Casa, Minha Vida. Esses Programas têm como objetivo a inclusão 

social e a conquista de moradias pelas camadas de menor poder aquisitivo da população. 

Para poder acompanhar esse ritmo de crescimento, a indústria da construção teve que se 

modernizar e buscar novos modelos de produção, como o emprego da alvenaria estrutural em 

conjunto com elementos pré-moldados, sendo este um dos sistemas utilizados na construção 

de condomínios para o programa Minha Casa, Minha Vida. Dessa forma a indústria da 

construção ganhou maior velocidade e agilidade. 

A alvenaria estrutural apresenta grandes vantagens como velocidade de construção, grande 

racionalização dos materiais e redução da diversidade de mão de obra e dos métodos 

construtivos, como montagem de fôrmas e escoramento e redução das peças concretadas no 

local de utilização. Acrescentando-se à alvenaria estrutural a utilização de elementos pré-

moldados, que tem como características a redução dos desperdícios, gerando menores custos 

de construção, e o aumento da produtividade, os ganhos são potencializados. 

Assim, esta pesquisa analisa a influência no custo de um empreendimento, considerado de 

baixa renda, na utilização, pela empresa construtora, de dois processos de obtenção de 

elementos pré-moldados, lajes e escadas, em edificações habitacionais. O primeiro processo 

corresponde à utilização de elementos fabricados fora do canteiro de obras por uma empresa 

especializada, sendo que estes já chegam prontos ao canteiro, necessitando somente de 

montagem na edificação. O segundo processo avaliado será a produção de elementos pré-

moldados na própria obra e posterior colocação desses nos edifícios em construção. 

Este trabalho tem como objetivo comparar os custos para a empresa construtora relacionando 

os dois processos citados, no emprego das lajes e escadas pré-moldadas em construções de 

alvenaria estrutural. Para essa comparação, foram obtidas informações através do estudo de 
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uma obra da cidade de Porto Alegre, na qual, em um primeiro momento, eram utilizados pré-

moldados comprados de uma fábrica da cidade de Gravataí e, num segundo, passou-se a 

produzir os elementos no próprio canteiro da obra. O fato de a obra analisada ser de baixo 

padrão, pertencente ao Programa Minha Casa, Minha Vida, implica em cronogramas 

apertados de construção e margem de lucro muito pequena, isso faz com que a análise feita 

nesse trabalho seja de extrema importância para a tomada de decisão sobre qual dos 

procedimentos seria o mais adequado para construção de empreendimentos semelhantes no 

futuro. 

Os processos para implantação de uma fábrica de pré-moldados, assim como o envolvimento 

do canteiro de obras para produção e posterior utilização desses elementos nas edificações 

também foram abordados e descritos neste trabalho. 

Este trabalho foi desenvolvido em sete capítulos, iniciando neste primeiro, no qual é feita essa 

introdução do trabalho. Na sequência, o segundo capítulo descreve as diretrizes da pesquisa, 

abordando a questão de pesquisa, os objetivos, o pressuposto, a premissa, as delimitações, as 

limitações e o delineamento da pesquisa. No terceiro capítulo são descritas as definições, 

vantagens e desvantagens do uso de elementos pré-moldados e as características dos 

elementos estudados. Já no quarto capítulo, são apresentadas as etapas para a produção dos 

pré-moldados nas fábricas, as quais são descritas no quinto capítulo. No sexto capítulo é feita 

a comparação entre os processos de fabricação apresentados, e a descrição da operação de 

implantação de uma central de pré-moldados no canteiro. Por fim, no sétimo capítulo está 

apresentada as considerações finais deste trabalho. 
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2 DIRETRIZES DA PESQUISA 

As diretrizes para desenvolvimento do trabalho são descritas nos próximos itens. 

2.1 QUESTÃO DE PESQUISA 

A questão de pesquisa do trabalho é: entre a aquisição de elementos pré-moldados fabricados 

nas instalações de uma empresa especializada e a produção desses dentro do próprio canteiro, 

qual apresenta menor custo para a construção das edificações do empreendimento 

habitacional em estudo? 

2.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Os objetivos da pesquisa estão classificados em principal e secundário e são descritos a 

seguir. 

2.2.1 Objetivo principal 

O objetivo principal do trabalho consiste na realização de um estudo comparativo de custos 

para o empreendimento estudado, entre a utilização de elementos pré-moldados fabricados 

por uma empresa especializada e os produzidos dentro do próprio canteiro pela empresa 

responsável pela construção das edificações de alvenaria estrutural. 

2.2.2 Objetivo secundário 

O objetivo secundário do trabalho é a descrição dos processos necessários para a implantação 

e utilização de uma central de pré-moldados para produção dos elementos dentro do canteiro 

de obras. 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Estruturas pré-moldadas: influência no custo das edificações do emprego de elementos moldados no canteiro e 

por empresa especializada 

17 

2.3 PRESSUPOSTO 

O trabalho tem por pressuposto que as duas formas de fabricação dos pré-moldados produzem 

elementos que atendem os requisitos estruturais e técnicos a eles convencionados. 

2.4 PREMISSA 

O trabalho tem por premissa que as especificações para correta fabricação e montagem dos 

elementos pré-moldados fazem parte do projeto de uma edificação e devem considerar requisitos 

técnicos que sejam válidos para assegurar o adequado comportamento da mesma. 

2.5 DELIMITAÇÕES 

O trabalho delimita-se a um conjunto habitacional, destinado à população de baixa renda, com 

edifícios de cinco pavimentos em alvenaria estrutural, com blocos cerâmicos, localizado na 

cidade de Porto Alegre. 

2.6 LIMITAÇÕES 

As limitações do trabalho são abaixo apresentadas: 

a) os elementos pré-moldados analisados são as lajes e as escadas; 

b) foi utilizada apenas uma empresa de fabricação de elementos pré-moldados 

para o comparativo do trabalho; 

c) a responsabilidade técnica pela fabricação dos elementos fora do canteiro de 

obras é totalmente da empresa especializada que os fabrica; 

d) somente acompanhamento da produção dos elementos moldados no canteiro; 

e) a variável de comparação, entre os dois processos, é o custo de 

aquisição/produção e o de montagem das lajes e escadas nas edificações, em 

cada processo, para a empresa construtora; 

f) os custos serão comparados até a conclusão do pavimento tipo considerado. 
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2.7 DELINEAMENTO 

O trabalho foi realizado através das etapas apresentadas a seguir que estão representadas na 

figura 1, e são descritas nos próximos itens: 

a) pesquisa bibliográfica; 

b) descrição dos aspectos gerais dos sistemas pré-moldados; 

c) observação da montagem dos elementos pré-moldados nas edificações; 

d) acompanhamento da implantação e funcionamento de uma central de pré-

moldados dentro do canteiro; 

e) levantamento do consumo de insumos, quantitativos e custos de serviços; 

f) cálculo dos custos para cada processo construtivo; 

g) análise e comparação dos dados coletados; 

h) considerações finais. 

Figura 1 – Diagrama das etapas do projeto de pesquisa 

Observação da montagem dos 

elementos pré-moldados nas 

edificações

Levantamento do consumo de 

insumos, quantitativos e custos de 
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Pesquisa bibliográfica

Acompanhamento da implantação e 

funcionamento de uma central de pré-

moldados dentro do canteiro

Cálculo dos custos para cada 

processo construtivo

Análise e comparação dos dados 
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sistemas pré-moldados
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(fonte: elaborada pelo autor) 
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2.7.1 Pesquisa bibliográfica 

Durante a pesquisa bibliográfica, foi realizado o aprofundamento do conhecimento sobre pré-

moldados, através de livros especializados no assunto, teses de doutorado e dissertações de 

mestrado a respeito do uso de pré-moldados na construção de edificações e normas 

relacionadas ao assunto, tudo isso com auxílio de professores com conhecimento da área. Por 

ser uma etapa de obtenção de informações, teve maior duração do que outras, estendendo-se 

de antes mesmo do início do trabalho até sua conclusão. 

2.7.2 Descrição dos aspectos gerais dos sistemas pré-moldados 

A descrição dos aspectos gerais de execução de elementos pré-moldados correspondeu à etapa 

na qual foram detalhados quais os materiais e a forma para a correta realização da produção e 

montagem dos elementos pré-moldados nos seus locais de utilização definitivos como parte 

estrutural da edificação. 

2.7.3 Observação da montagem dos elementos pré-moldados nas edificações 

O objetivo dessa etapa foi a observação de todas as etapas que se realizavam dentro do 

canteiro de obras para a montagem dos elementos pré-moldados em seus locais de utilização 

definitivos. 

2.7.4 Acompanhamento da implantação e funcionamento de uma central de 

pré-moldados dentro do canteiro 

Nessa etapa foram feitas visitas técnicas à obra com o objetivo de acompanhar a implantação 

de uma central de pré-moldados dentro do canteiro de obras e, assim, coletar os dados para 

descrição da atividade. Também foram realizadas observações e coletas de dados durante a 

produção dos elementos pré-moldados na central. 
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2.7.5 Levantamento do consumo de insumos, quantitativos e custos de 

serviço 

Primeiramente, foi realizado um levantamento dos quantitativos de serviços necessários para 

execução de cada processo, através da aquisição dos elementos pré-moldados de uma empresa 

especializada e da produção desses elementos no próprio canteiro, para o empreendimento em 

estudo. Posteriormente, foi feito o levantamento do consumo de insumos e custos de serviços 

referentes à produção dos elementos, lajes e escadas, na central de pré-moldados dentro do 

canteiro. 

2.7.6 Cálculo dos custos para cada processo construtivo 

Após a obtenção dos quantitativos de serviços e insumos, foram levantados os preços 

praticados pelos fornecedores da empresa construtora. Assim, foi possível calcular os custos 

gerados à construtora, limitados aos elementos estudados, na situação na qual a empresa 

construtora compra os elementos pré-moldados de empresa especializada na sua fabricação e 

apenas é responsável por sua colocação no local de utilização dos elementos, e, na outra 

situação em que a empresa construtora é responsável tanto pela produção quanto pela 

colocação dos elementos em seus locais de utilização definitivos. 

2.7.7 Análise e comparação dos dados coletados 

Após a observação da execução e montagem dos elementos pré-moldados foi possível 

confrontar os custos e as atividades envolvidas no canteiro para cada processo e assim 

descobrir qual o processo que resultou menor custo para execução das edificações da 

empresa. 

2.7.8 Considerações finais 

Neste último item do trabalho, foram feitas considerações a respeito dos dois processos 

comparados, confrontando com os custos estimados quando realizado o orçamento da obra, 

para a realização de um pavimento tipo do empreendimento em estudo. 
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3. PRÉ-MOLDADOS: PRINCÍPIOS GERAIS 

Segundo El Debs (2000, p. 3), “A construção civil tem sido considerada uma indústria 

atrasada quando comparada a outros ramos industriais. A razão disso está no fato de ela 

apresentar, de uma maneira geral, baixa produtividade, grande desperdício de materiais, 

morosidade e baixo controle de qualidade.”. 

Uma das alternativas criadas para mudar este cenário na construção civil foi a implantação do 

uso da alvenaria estrutural na construção de edificações, principalmente as habitacionais. O 

emprego da alvenaria estrutural trouxe grandes vantagens em relação às construções 

convencionais em concreto e alvenaria de vedação, principalmente por se tratar de um 

processo no qual o uso dos materiais para a construção tende a ser mais racionalizado, assim 

como os métodos empregados na produção dos elementos estruturais. 

Como apresenta rapidez de execução, coordenação modular e alto nível organizacional, o 

emprego de elementos pré-moldados torna-se uma opção para o aumento da racionalização 

em uma obra de alvenaria estrutural (MAMEDE, 2001, p. 6). A utilização dos pré-moldados 

traz algum nível de industrialização para dentro do canteiro de obras, tornando o processo de 

construção mais eficiente e racional. O autor completa afirmando que, “A aplicação de 

[elementos] pré-fabricados nos processos construtivos tem como objetivo proporcionar um 

aumento da racionalização construtiva e com isso, elevar a produtividade e reduzir 

desperdícios e custos.”. 

Os elementos pré-fabricados representam bem o caráter industrial da construção civil, por 

serem fabricados e utilizados através de processos e procedimentos repetitivos, ou seja, cria-

se uma padronização. Contudo, para se evitar que a repetição traga o risco de reprodução de 

erros em larga escala, os processos e procedimentos devem ser coerentes (MAMEDE, 2001, 

p. 2). 

Conforme o Manual de Sistemas Pré-Fabricados de Concreto (VAN ACKER, 2002, p. 9): 

A padronização constitui-se também num fator econômico importante no processo 

de pré-fabricação, por causa dos baixos custos das fôrmas, industrialização do 
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processo de produção com alta produtividade, larga experiência em execução, etc. A 

padronização tem também, um impacto benéfico em uma série de componentes 

idênticos, resultando em uma grande redução de trabalho por unidade produzida. 

Como indústria, a construção civil é responsável por transformar matérias-primas naturais ou 

não, em produtos que atendam as necessidades dos seres humanos. E assim, como toda 

atividade industrial, possui três estágios de desenvolvimento: manufatura, mecanização e 

industrialização. Medeiros e Sabbatini
1
 (1989 apud BRUMATTI, 2008, p. 12) indicam que 

“Evoluir no sentido de aperfeiçoar-se como indústria é o caminho natural da construção 

civil.”. 

De acordo com El Debs (2000, p. 13): 

A industrialização apresenta viabilidade econômica quando o custo dos elementos, 

constituídos pela soma dos custos fixos e variáveis, resulta menor que o custo 

correspondente à produção com manufatura. Isso ocorre a partir de um determinado 

número de elementos [...] que caracterizaria uma produção mínima para viabilizar a 

produção industrial. 

Como características desejáveis para a industrialização, El Debs (2000, p. 18) e Koncz 

(c1968, p. 14, tradução nossa) consideram que os componentes utilizados na Construção Civil 

devem possuir: facilidade de execução por meios mecânicos, possibilitarem ligações de forma 

fácil e simples e desempenharem, simultaneamente, as funções de estrutura e de fechamento. 

Para El Debs (2000, p. 18), as técnicas de pré-moldagem geralmente estão vinculadas ao 

emprego de concreto na fabricação dos elementos, principalmente o concreto junto à 

utilização de um reforço (armadura), sendo as associações mais empregadas em concreto pré-

moldado: o armado e o protendido. O concreto armado não apresenta algumas das 

características apropriadas para a industrialização, porém, ele apresenta grande parte das 

qualidades desejáveis para os materiais de construção e estas, combinadas com o custo, 

tornam-no um material bastante viável para a industrialização. 

Segundo El Debs (2000, p. 18) e Koncz (c1968, p. 14, tradução nossa), as qualidades que os 

materiais ideais para a construção civil deveriam reunir são: 

a) suficiente durabilidade; 

b) não necessitar de grandes cuidados de manutenção e conservação; 

                                                           
1
 MEDEIROS; SABBATINI. Componentes pré-moldados de concreto armado para a construção de edifícios 

habitacionais. In: INTERNATIONAL SEMINAR ON STRUCTURAL MASONRY FOR DEVELOPING 

COUNTRIES, 5th, 1994, Florianópolis. Anais… Florianópolis: UFSC, 1994. p. 491-497. 
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c) isolamento térmico, hidrófugo e resistência a putrefação; 

d) resistência ao fogo; 

e) estabilidade volumétrica; 

f) possuir resistências adequadas. 

 

Koncz (c1968, p. 14, tradução nossa) completa, “Atualmente não existe um material com 

todas as características ideais, mas deve-se pensar que [...] [um dia se chegará a obtenção de] 

um material artificial que responda a tais exigências.”. Mesmo passado mais de quarenta anos 

desde que Koncz fez referência à criação de um material artificial, ainda não se chegou a um 

material com todas essas características e que possa ser largamente utilizado nos canteiros. 

3.1 DEFINIÇÕES 

El Debs (2000, p. 3) caracteriza a pré-moldagem como “[...] um processo de construção em 

que a obra, ou parte dela, é moldada fora de seu local de utilização definitivo. 

Frequentemente, a pré-moldagem é relacionada a outros dois termos: a pré-fabricação e a 

industrialização da construção.”. 

Segundo Revel (1973, p. 15, tradução nossa): 

O termo pré-fabricação no campo da construção significa: fabricação antes da 

colocação na obra. Em seu sentido mais geral, esta denominação se aplica a toda 

fabricação de elementos de construção em uma fábrica, a partir de matérias-primas 

ou de semi-produtos cuidadosamente escolhidos e utilizados, sendo em seguida estes 

elementos transportados para a obra onde ocorre a edificação do trabalho. 

Para um melhor entendimento da diferença entre os conceitos de pré-moldado e pré-fabricado, 

a NBR 9062 faz as seguintes definições (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2006, p. 3): 

a) elemento pré-moldado é aquele executado fora do local de utilização definitiva 

da estrutura, com controle de qualidade; 

b) elemento pré-fabricado é aquele executado industrialmente, por empresas 

especializadas para este fim, sob condições rigorosas de controle de qualidade. 

 

El Debs (2000, p. 11) menciona: 
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Como se depreende dessas definições, a industrialização das construções, a pré-

fabricação e a pré-moldagem são conceitos distintos, ainda que relacionados entre si. 

A grosso modo, pode-se dizer que a pré-moldagem aplicada à produção em grande 

escala resulta na pré-fabricação, que por sua vez, é uma forma de buscar a 

industrialização da construção. 

Com a finalidade de não confundir o leitor, o trabalho irá utilizar apenas a denominação pré-

moldado nos capítulos três, quatro e cinco, quando se referir a elementos fabricados fora do 

seu local de utilização. 

El Debs (2000, p. 11) também traz diversas classificações, para os diferentes tipos de concreto 

pré-moldado. As principais são quanto ao local de produção dos elementos e em relação ao 

peso dos elementos. Assim, os pré-moldados podem ser classificados como de fábrica ou de 

canteiro, conforme seu local de produção (EL DEBS, 2000, p. 15, grifo do autor): 

a) o pré-moldado de fábrica é aquele executado em instalações permanentes 

distantes da obra. [...] A capacidade de produção da fábrica e a produtividade do 

processo dependem principalmente dos investimentos em fôrma e equipamentos, 

podem ser pequenos ou grandes, com tendência maior ao último caso. Nesse 

caso, deve-se considerar a questão transporte da fábrica até a obra, tanto no que 

se refere ao custo dessa atividade como no que diz respeito à obediência aos 

gabaritos de transporte e as facilidades de transporte; 

b) [...] o pré-moldado de canteiro é executado em instalações temporárias nas 

proximidades da obra. Essas instalações podem ser mais ou menos sofisticadas, 

dependendo da produção e da produtividade que se deseja. Em geral, há uma 

certa propensão a ter baixa capacidade de produção, e consequentemente, 

pequena produtividade. Para este tipo de elemento não se tem o transporte a 

longa distância e, portanto, as facilidades de transporte e a obediência a gabaritos 

de transporte não são condicionantes para seu emprego. Além disso, esse tipo de 

elemento não está sujeito a impostos referentes à produção industrial e à 

circulação de mercadorias. 

 

Em relação ao peso, o mesmo autor divide os elementos pré-moldados em dois tipos (EL 

DEBS, 2000, p. 15-16, grifo do autor): 

a) [...] o elemento é um pré-moldado pesado quando necessitar de equipamentos 

especiais para o transporte e a montagem; 

b) [...] o pré-moldado leve é aquele que não necessita de equipamentos especiais 

para o transporte e montagem, podendo-se improvisar os equipamentos ou até 

mesmo atingir a situação em que a montagem possa ser manual. 
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3.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS NO USO DE ELEMENTOS PRÉ-

MOLDADOS NA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

O emprego correto na construção da pré-moldagem, quando comparada aos métodos de 

construção tradicionais, ou seja, estruturas concretadas no local de utilização de maneira 

convencional, possui algumas vantagens e desvantagens. As vantagens surgem, 

principalmente, na maior facilidade dos métodos de fabricação e economia de materiais. Já as 

desvantagens aparecem mais nos custos com transporte e equipamentos de içamento. Essas 

vantagens e desvantagens são detalhadas nos próximos itens. 

3.2.1 Vantagens 

As principais vantagens oferecidas pelo uso da pré-moldagem estão relacionadas à execução 

de parte da estrutura fora do local de utilização definitivo, facilitando a produção dos 

elementos e reduzindo o cimbramento. Desta forma, “Considerando o caso atípico do 

emprego da pré-moldagem [...] em que a construção é feita com um único elemento pré-

moldado, as vantagens seriam a redução do cimbramento, [...] e as facilidades da execução da 

fôrma, da armação e da moldagem, no nível do solo.” (EL DEBS, 2000, p. 27). O autor 

acrescenta que: 

No caso da produção em grandes séries, em fábricas, as vantagens decorrentes das 

facilidades de execução são bem mais significativas. Entre outras, essas vantagens 

seriam possibilitar: grande reutilização das fôrmas, emprego de protensão com 

armadura pré-tencionada, emprego de seções com melhor aproveitamento dos 

materiais, maior produtividade da mão de obra e maior controle de qualidade. 

Van Acker (2002, p. 2-5) cita como vantagens: 

a) produtos feitos na fábrica: a forma mais efetiva de industrializar o setor da 

construção civil é transferir o trabalho realizado nos canteiros para fábricas 

permanentes e modernas. A produção numa fábrica possibilita processos de 

produção mais eficientes e racionais, trabalhadores especializados, repetição de 

tarefas, controle de qualidade [...]; 

b) uso otimizado de materiais: a pré-fabricação possui um maior potencial 

econômico, desempenho estrutural e durabilidade do que as construções 

moldadas no local, por causa do uso altamente potencializado e otimizado dos 

materiais [...]; 

c) menor tempo de construção: menos da metade do tempo necessário para a 

construção convencional moldada no local [...]; 
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d) qualidade: [...] o sistema de controle de produção da fábrica consiste de 

procedimentos, instruções, inspeções regulares, testes e utilização dos resultados 

dos equipamentos de controle, matéria-prima, outros insumos, processos de 

produção e produtos. Os resultados da inspeção são registrados e ficam 

disponíveis aos clientes [...]; 

e) adaptabilidade: futuramente, haverá muito menos demolição de edificações 

inteiras e mais demandas para adaptar as construções existentes para as novas 

exigências do mercado. 

 

El Debs (2000, p. 27) completa a idéia de adaptabilidade citando que “[...] com o emprego da 

pré-moldagem pode-se prever o desmonte da construção [...] [o que] viria a reduzir ou 

eliminar, uma das desvantagens das estruturas de concreto que é a dificuldade de desmonte e 

reciclagem do material.”. A idéia de reciclar materiais de construção ou poder adaptar as 

edificações com o passar do tempo a novas formas, faz da construção com pré-moldados uma 

atividade menos agressiva ao meio ambiente. 

3.2.2 Desvantagens 

As desvantagens que a pré-moldagem possui estão relacionadas, principalmente, ao transporte 

e içamento, originadas da colocação dos elementos pré-moldados nos locais definitivos e, 

também, a necessidade de prover a ligação entre os vários elementos que compõe a estrutura. 

El Debs (2000, p. 27) acrescenta: 

As desvantagens decorrentes da colocação dos elementos nos locais definitivos de 

utilização estariam relacionadas aos custos e às limitações do transporte e da 

montagem dos elementos. As limitações no caso do transporte seriam, de maneira 

geral, os gabaritos de transporte e no caso da montagem seriam a disponibilidade e 

as condições de acesso de equipamentos para a sua realização. 

Revel (1973, p. 12, tradução nossa) cita ainda como desvantagens: 

a) necessidade de equipamentos de transporte e elevação que limitam os pesos dos 

elementos pré-fabricados; 

b) planejamento das atividades para montagem dos elementos estruturais pré-

moldados, é mais importante que a logística das atividades, para concretagem 

dos elementos in loco, pois há a necessidade de prever com precisão o tempo 

de montagem; 

c) restrição à liberdade de concepção dos projetos pelos projetistas, 

principalmente no que se refere às formas das peças. 
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3.3 ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS 

Nesse trabalho serão analisados os elementos de concreto pré-moldados, produzidos dentro do 

canteiro de obras, assim como os fabricados em fábricas especializadas fora do canteiro. Os 

dois elementos, examinados nesse trabalho, serão as escadas e lajes pré-moldadas, que são 

detalhadas a seguir. 

3.3.1 Escadas pré-moldadas 

De acordo com Mamede (2001, p. 49), “Escadas são elementos da edificação projetados para 

que o ser humano, com pequeno dispêndio de energia, consiga ir andando de um nível a 

outro.”. Melo (c2004, p. 367) afirma que as escadas, por se localizarem, principalmente, nas 

áreas de circulação condominial, possuem um grande valor arquitetônico. Por isso seu projeto 

deve ser muito bem desenvolvido pelos projetistas, os quais devem sempre atender às 

recomendações do corpo de bombeiros no requisito segurança. 

Na maioria dos casos, as fôrmas das escadas são metálicas, o que faz com que as dimensões 

das escadas sejam bastante rígidas (MELO, c2004, p. 367). A escolha por fôrmas metálicas 

resulta em um melhor acabamento para os degraus das escadas. Além de possibilitarem um 

alto grau de acabamento, quando bem fabricadas, a produção de escadas pré-moldadas difere 

da produção daquelas moldadas no local, principalmente por consumirem menos mão de obra 

(VAN ACKER, 2002, p. 76). Outra vantagem das escadas pré-moldadas é que estas, 

geralmente, não necessitam de escoramento no local, e após montadas já podem ser utilizadas 

normalmente. 

As escadas pré-moldadas apresentam dois diferentes modelos (BRUMATTI, 2008, p. 21-26): 

a) escadas de peças grandes (figura 2): são escadas que possuem grandes 

dimensões, as quais são compostas de um elemento único, apoiado diretamente 

em vigas ou lajes, podendo ter ou não o patamar incorporado. O procedimento 

usado para o dimensionamento deste tipo de escada é semelhante ao usado para 

as escadas de concreto armado moldadas no local, havendo somente um 

acréscimo nas considerações referentes às situações transitórias, içamento das 

peças, em que são consideradas solicitações diferentes das que ocorrem na 

situação final de utilização; 
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b) escadas compostas por vários elementos (figura 3 e 4): constituem-se de vários 

elementos pré-moldados de concreto armado, os quais cada um pode ser 

manuseado sem o auxílio de equipamentos especiais de içamento. O modelo 

mais comum deste tipo de escada é a jacaré. Os componentes pertencentes à 

escada jacaré são as vigas dentadas do tipo jacaré, os degraus e o espelho pré-

fabricado, e quando necessário os patamares pré-fabricados. A montagem da 

escada no seu local de utilização ocorre com os elementos pertencentes à 

escada sendo assentados e colados sobre as vigas dentadas, previamente 

fixadas com parafusos ou outro tipo de ancoragem às paredes laterais da caixa 

de escada. O projetista pode optar pelo uso ou não de acabamentos. 

Figura 2 – Escada de peças grandes 

 

(fonte: BRUMATTI, 2008, p. 21) 
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Figura 3 – Elementos constituintes da escada jacaré 

 

(fonte: BRUMATTI, 2008, p. 25) 

Figura 4 – Escada jacaré 

 

(fonte: cedida por Ruy Alberto Cremonini) 
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3.3.2 Lajes pré-moldadas 

Figueiredo Filho (1989, p. 1) define laje como uma folha plana sujeita a ações fora do seu 

plano médio, sendo esta fabricada com concreto armado ou protendido, podendo ser armada 

em uma ou mais direções. As lajes pré-moldadas têm como objetivo vencer grandes vãos com 

um dimensionamento de espessura pequeno. 

O emprego das lajes pré-moldadas nas edificações visa minimizar a utilização de fôrmas nas 

obras, diminuir a perda de concreto, racionalizar as armaduras, assim como tornar menor o 

tempo de montagem das lajes e, por consequência, reduzir o tempo de ciclo de cada 

pavimento. Para que essas vantagens sejam conseguidas, é necessário que todos os projetos da 

edificação, tanto estruturais quanto arquitetônicos, sejam compatibilizados para o uso das 

lajes pré-moldadas na edificação (MELO, c2004, p. 449). 

As lajes pré-moldadas podem ser do tipo vigotas pré-moldadas, pré-lajes ou lajes 

completamente pré-moldadas. As vigotas pré-moldadas e as pré-lajes são as que necessitam, 

após sua montagem no local de utilização definitivo, uma capa de solidarização de concreto, 

geralmente armado com tela metálica soldada, realizada no local de utilização do elemento. Já 

as lajes completamente pré-moldadas não necessitam de qualquer tipo de reforço no local de 

montagem, pois são totalmente fabricadas fora do local de utilização, necessitando apenas ser 

içadas e colocadas no seu local definitivo. 

As vigotas pré-moldadas tem sua execução realizada industrialmente fora do seu local de 

utilização definitivo. Segundo a NBR 14859-1 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2002a, p. 2), as vigotas pré-moldadas “[...] englobam total ou 

parcialmente a armadura inferior de tração, integrando parcialmente a seção de concreto da 

nervura longitudinal.”. De acordo com a mesma Norma, as vigotas pré-moldadas (figura 5) 

podem ser dos tipos: 

a) de concreto armado: geralmente são compostas por uma seção de concreto no 

formato de um T invertido, com armadura passiva totalmente englobada pelo 

concreto da vigota. Essas vigotas são utilizadas para compor as lajes de 

concreto armado; 

b) de concreto protendido: possuem como seção de concreto mais comum o 

formato de um T invertido, com armadura ativa pré-tensionada totalmente 

englobada pelo concreto da vigota. São empregadas na composição de lajes de 

concreto protendido; 
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c) treliçadas: com seção de concreto formando uma placa, possuem armadura 

treliçada, a qual é parcialmente englobada pelo concreto da vigota. Quando 

necessário, são complementadas com armadura passiva inferior de tração 

totalmente englobada pelo concreto da nervura. São utilizadas para compor as 

lajes treliçadas. 

Figura 5 – Tipos de vigotas pré-moldadas 

 

(fonte: PINHEIRO, 2007, p. 253) 

Como material de enchimento das vigotas, a NBR 14859-1 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 2002a, p. 3) cita “Os materiais inertes diversos, sendo maciços ou 

vazados, intercalados entre as vigotas em geral, com a função de reduzir o volume de 

concreto, o peso próprio da laje e servir como fôrma para o concreto complementar.”. O 

restante da laje é composto pelo concreto complementar que tem como função realizar a 

complementação das vigotas, formando a capa da laje, as nervuras longitudinais, e, para o 

caso das lajes treliçadas, formando as nervuras transversais. 

Os tipos mais comuns de pré-lajes encontradas no Brasil são (NAKAMURA, 2009, p. 149): 

a) treliçadas (figura 6): geralmente produzidas em usinas dentro do próprio 

canteiro de obras possuem armadura interior e apresentam uma superfície 

rugosa, que tem como função garantir a aderência do concreto na parte 

superior. Dependendo do projeto, podem possuir nichos no seu interior para a 

passagem de tubulações e dutos; 

b) treliçadas com EPS. (figura 7): possuem as mesmas funções estruturais que os 

painéis treliçados comuns, mas apresentam como vantagem serem mais leves, 

devido ao uso de EPS (poliestireno expandido), também conhecido por 

isopor®, como elemento de enchimento na superfície de concretagem; 

c) protendidas: são pré-lajes que necessitam ser produzidas em pistas de 

protensão. Têm como limitação o cobrimento de vãos de até 7,0 metros. Essas 
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lajes possuem a face inferior acabada, o que permite receber pintura sem 

acabamento. Sua face superior, assim como as demais pré-lajes é rugosa o que 

garante a aderência entre o concreto pré-fabricado e o moldado no local. As 

lajes protendidas contem chanfros nos apoios, o que garante grande resistência 

ao cisalhamento. 

Figura 6 – Pré-laje treliçada 

 

(fonte: BRUMATTI, 2008, p. 28) 

Figura 7 – Pré-laje treliçada com EPS 

 

(fonte: foto do autor) 
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As lajes completamente pré-moldadas têm como representantes mais habituais dois modelos, 

ou seja, lajes (BRUMATTI, 2008, p. 31): 

a) alveolares (figura 8): produzidas com concreto protendido, possuem seção 

transversal com altura constante e alvéolos longitudinais, responsáveis pela 

redução do peso da peça. Sua fabricação é feita em pistas metálicas, o que 

garante uma superfície inferior lisa, eliminando a necessidade de revestimento. 

Na face superior, quando necessário, é especificado capeamento com tela 

soldada para melhor distribuir as cargas; 

b) lisas maciças (figura 9): consistem de elementos que variam sua espessura entre 

10 cm e 12 cm, possuindo vãos de até 2,5 metros de largura e 8,00 metros de 

comprimento. Têm como limitação, vencer apenas pequenos vãos, dependendo 

do dimensionamento dado pelo calculista. Seu dimensionamento é feito para 

que suportem os vãos com apenas malhas de tela soldada e reforços pontuais 

nos ganchos de içamento para movimentação e montagem das mesmas no seu 

local de utilização. 

Figura 8 – Laje alveolar 

 

(fonte: foto do autor) 
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Figura 9 – Laje lisa maciça 

 

(fonte: BRUMATTI, 2008, p. 32) 
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4. PRODUÇÃO DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS 

Os elementos pré-moldados podem ser fabricados fora do canteiro de obra ou produzidos 

dentro do próprio canteiro. Para o primeiro caso, a produção envolve as seguintes etapas: 

execução dos elementos, transporte da fábrica até a obra, montagem e realização das ligações. 

Em relação à produção dentro do canteiro de obra ocorrem duas situações. A primeira 

corresponde à produção dos elementos nos primeiros pavimentos da edificação que está sendo 

construída, tendo, assim, as etapas de execução e montagem. A segunda situação é aquela em 

que a produção é feita em local apropriado, como em uma central de pré-moldados, 

comparável à fábrica, apenas não incluindo a etapa de transporte da fábrica até a obra (EL 

DEBS, 2000, p. 22). 

Conforme El Debs (2000, p. 33), “A produção das estruturas de concreto pré-moldado 

engloba todas as atividades compreendidas entre a execução dos elementos pré-moldados e a 

realização das ligações definitivas.”. Para Mamede (2001, p. 16), tanto os elementos pré-

moldados de canteiro quanto os de fábrica necessitam de um canteiro organizado, com 

definições de espaço previamente destinados a estes elementos, visando, assim, uma 

otimização do fluxo de suprimentos e pessoas e, consequentemente, o fluxograma da 

produção. 

Para a produção dos elementos pré-fabricados é necessário que os encarregados pela produção 

e controle de qualidade possuam, de fácil acesso e entendimento, manuais técnicos que 

contenham os seguintes procedimentos e especificações (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2006, p. 31): 

a) fôrmas, montagem, desmontagem, limpeza e cuidados; 

b) armadura, diâmetro dos pinos para dobramento das barras, manuseio, transporte, 

armazenamento, estado superficial, limpeza e cuidados; 

c) concreto, dosagem, amassamento, consistência, descarga da betoneira, transporte, 

lançamento e adensamento; 

d) protensão, forças iniciais e finais, medidas das forças e alongamentos, manuseio, 

transporte, armazenamento, estado superficial, limpeza e cuidados com fios, 

barras ou cabos de protensão; 
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e) liberação da armadura pré-tracionada, método de liberação da armadura de seus 

apoios independentes e de seccionamento da armadura exposta entre elementos 

dispostos em linha, no caso de pistas de protensão na produção de elementos de 

concreto pré-fabricados por pré-tração, cuidados e segurança contra acidentes; 

f) manuseio e armazenamento dos elementos, utilização de cabos, balancins ou 

outros meios para suspensão dos elementos, pontos de apoio, métodos de 

empilhamento, cuidados e segurança contra acidentes; 

g) tolerâncias dimensionais e em relação a defeitos aparentes das fôrmas e da 

armadura, tolerâncias quanto à variação da consistência e defeitos aparentes do 

concreto fresco, tolerâncias quanto à discrepância entre a medida do 

alongamento e da força aplicada à armadura protendida, tolerância em relação às 

resistências efetivas do concreto, tolerâncias de abertura de fissuras, tolerâncias 

dimensionais e em relação a defeitos aparentes dos elementos pré-fabricados 

acabados. 

4.1 PRODUÇÃO DOS ELEMENTOS 

El Debs (2000, p. 33-34) divide a produção dos elementos pré-moldados de fábrica em três 

fases: atividades preliminares, execução propriamente dita e atividades posteriores: 

Atividades preliminares: 

a) preparação dos materiais: incluem-se nesta fase o armazenamento das matérias-

primas, a dosagem e a mistura do concreto, o preparo da armadura (corte e 

dobramento) e a montagem da armadura, quando for o caso; 

b) transporte dos materiais ao local de trabalho: transporte do concreto misturado até 

a fôrma, normalmente feito por meio mecânico, e transporte da armadura, 

montada ou não. 

Execução propriamente dita: 

a) preparação das fôrmas e da armadura: limpeza da fôrma, aplicação de 

desmoldante, colocação da armadura montada, ou montagem da armadura, 

colocação de peças complementares, como, por exemplo, insertos metálicos, 

fechamento de fôrma, aplicação da pré-tração na armadura quando for o caso; 

b) colocação do concreto (moldagem): lançamento e adensamento do concreto, 

eventuais acabamentos; 

c) cura do concreto: operação correspondente ao período em que o elemento 

moldado fica na fôrma até atingir a resistência adequada; 

d) desmoldagem: liberação da força de protensão, quando for o caso, e retirada do 

elemento da fôrma. 

Atividades posteriores: 

a) transporte interno: transporte dos elementos do local da desmoldagem até a área 

de armazenamento ou área de acabamento, em certos casos; 
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b) acabamentos finais: inspeção, tratamentos finais, eventuais remendos e 

maquiagem; 

c) armazenamento: período em que os elementos permanecem em local apropriado 

até o envio à obra. 

Para a execução, propriamente dita, do processo de fabricação dos elementos pré-moldados, 

El Debs (2000, p. 34) apresenta três procedimentos distintos: 

a) com fôrma estacionária: as fôrmas permanecem paradas, e os trabalhos de 

execução dos elementos se desenvolvem ao seu redor; 

b) com forma móvel (carrosel): as fôrmas se movimentam e os trabalhos de 

execução dos elementos são realizados em estações por equipes estacionárias; 

c) em pista de concretagem: a execução dos elementos ocorre ao longo de uma 

linha de montagem, onde os elementos são produzidos sequencialmente, de 

forma contínua e descontínua. 

 

As pistas de concretagem podem apresentar dois tipos de superfície, como fundo de fôrma 

(REVEL, 1973, p. 35-36, tradução nossa): 

a) prancha de madeira ou metal; 

b) superfície de concreto convencional alisada, sobre a qual as peças são 

concretadas e aguardam ali até ganharem resistência adequada para serem 

removidas das fôrmas. 

 

Segundo El Debs (2000, p. 36), “A escolha do processo de execução depende, entre outros 

fatores, dos seguintes aspectos: produtividade desejada, investimentos, especialização da 

produção, emprego ou não da pré-tração da armadura e da forma do elemento, se é linear ou 

superficial.”. Para a escolha do tipo de superfície das pistas de concretagem, deve-se levar em 

conta que tipo de acabamento se quer para a face de baixo das lajes, sendo os fundos de 

fôrmas metálicos os que apresentam melhor acabamento superficial. 

4.1.1 Fôrmas 

A NBR 9062 determina que “As fôrmas devem adaptar-se às formas e dimensões das peças 

pré-moldadas projetadas [...]” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2006, p. 34). Além das fôrmas adaptarem-se aos pré-moldados, Revel (1973, p. 29-33, 

tradução nossa) acrescenta: “Destinadas em geral a um grande número de reutilizações, 

devem ser concebidas para durar.”. El Debs (2000, p. 37) cita “As fôrmas são de fundamental 
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importância na execução dos pré-moldados, pois são elas que determinam a qualidade do 

produto e a produtividade do processo.”. 

Como qualidades desejáveis para as fôrmas, El Debs (2000, p. 37) menciona: 

a) estabilidade volumétrica, para que as dimensões dos elementos obedeçam às 

tolerâncias especificadas; 

b) possibilidade de serem reutilizadas diversas vezes sem gastos excessivos de 

manutenção; 

c) serem de fácil manejo e que facilitem tanto a colocação e fixação da armadura em 

seu interior quanto dos elementos especiais, se for o caso; 

d) apresentar pouca aderência com o concreto e fácil limpeza; 

e) facilidade de desmoldagem, sem apresentar pontos de presa; 

f) estanqueidade, para que não ocorra fuga de nata de cimento, com prejuízo na 

resistência e no aspecto do produto; 

g) versatilidade, de forma a possibilitar seu uso em várias seções transversais; 

h) transportabilidade, no caso de execução com fôrma móvel. 

 

A NBR 9062 define que as fôrmas podem ser feitas de diversos materiais como 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006, p. 34): 

a) aço; 

b) alumínio; 

c) concreto ou madeira, revestidos ou não de chapas metálicas; 

d) fibra; 

e) plástico ou outros materiais. 

 

De acordo com El Debs (2000, p. 37), deve-se levar em conta na hora de escolher o material 

para fabricação das fôrmas os seguintes fatores: 

a) acabamento superficial; 

b) tolerância; 

c) dimensões e formas dos elementos; 

d) tipo de adensamento e cura; 

e) número de reutilizações. 
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Conforme El Debs (2000, p. 38), “Os materiais mais empregados [na concepção das fôrmas] 

são a madeira e o aço.”. As fôrmas de aço têm um custo mais elevado que as de madeira, mas 

possuem uma maior capacidade de reutilização. Já as fôrmas de madeira têm como vantagem, 

possuir principalmente em casos de urgência, uma facilidade maior para adaptá-las a novas 

características, ou seja, novos formatos de elementos (REVEL, 1973, p. 34, tradução nossa). 

4.1.2 Montagem das armaduras 

A montagem das armaduras dos elementos pré-fabricados ocorre de forma usual, da mesma 

maneira que as das peças em concreto moldado no local, sendo montadas junto à fôrma ou 

perto delas. Contudo, uma das vantagens da montagem dos pré-moldados é que esta ocorre de 

maneira mais racionalizada e fácil, por ser realizada em série e, quase sempre, em local mais 

apropriado que o da montagem in loco. 

O manuseio e o transporte das armaduras devem ser feitos de forma a garantir a integridade e 

o correto posicionamento das armaduras dentro da fôrma. No que se refere ao armazenamento 

a NBR 9062 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006, p. 32) afirma 

“[...] que deve ser efetuado de forma a evitar a formação de pilhas que prejudiquem a 

conformação das armaduras pré-montadas.”. 

Sobre a montagem das armaduras no interior das fôrmas, a NBR9062 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006, p. 33) indica: 

A armadura deve ser colocada no interior das fôrmas, de modo que, durante o 

lançamento do concreto, mantenha-se na posição indicada no projeto, conservando-

se inalteradas as distâncias das barras entre si e as faces internas das fôrmas. É 

permitido para isso o uso de arame e de tarugos de aço ou espaçadores de concreto, 

argamassa ou de material plástico de alta densidade [...] 

Ainda, sobre o correto posicionamento das armaduras na fôrma, Revel (1973, p. 40-41, 

tradução nossa) faz a seguinte observação, sobre a utilização de espaçadores: 

O estudo mais [...] importante consiste em assegurar, por meios apropriados, a 

posição correta da armadura na fôrma, conseguindo um calço perfeito que garanta a 

correta posição da armadura com relação às paredes das fôrmas. Durante muitos 

anos, este calço não era feito e resultava que as barras de aço da armadura se 

encontravam com a superfície externa do concreto. Como consequência dessa 

anomalia, as armaduras não ficavam protegidas contra a corrosão, e depois de certo 
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tempo, começavam a sofrer processos de corrosão, aumentando de volume e 

fissurando o concreto. 

Para auxiliar no içamento e movimentação dos elementos pré-moldados, junto às armaduras 

antes da concretagem são colocados dispositivos auxiliares como laços, chapas chumbadas, 

argolas rosqueadas ou outros dispositivos auxiliares. Todos esses dispositivos devem ser 

dimensionados de modo à suportar a movimentação dos elementos, mesmo nas resistências 

iniciais do concreto. 

4.1.3 Instalações prediais 

As instalações prediais, como dutos e caixas elétricas ou tubos de passagem da hidráulica e 

esgoto, podem ser parcialmente integrados aos elementos pré-moldados, desde que tenham 

sido previstos nos estágios de planejamento e cálculo dos elementos (VAN ACKER, 2002, p. 

10). Uma das principais vantagens de se colocar as instalações prediais, como a furação da 

hidráulica nos elementos pré-moldados, principalmente nas lajes, são que estas acabam por 

garantir o prumo das furações, não sendo necessários maiores ajustes na obra (MELO, c2004, 

p. 455). 

4.1.4 Concreto 

O concreto usado nos elementos pré-moldados deve ser capaz de garantir o perfeito 

preenchimento das fôrmas, mesmo ante a presença de armaduras e elementos embutidos. Para 

conseguir essa consistência, o concreto deve possuir uma plasticidade compatível com sua 

utilização, sendo que a quantidade de água adicionada ao concreto deve ser suficiente para 

amassar, mas não tão grande a ponto de diminuir a resistência deste e limitar sua fluidez 

(REVEL, 1973, p. 46, tradução nossa). 

4.1.5 Adensamento 

O correto adensamento, durante ou imediatamente após o lançamento do concreto, é 

importante, pois faz com que o concreto ocupe todos os espaços das fôrmas e envolva bem a 

armadura, proporcionando uma qualidade ao concreto e a produtividade do processo de pré-
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fabricação. As principais formas de adensamento, segundo a NBR 9062 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006, p. 33-34) são: 

a) vibração; 

b) centrifugação; 

c) prensagem. 

 

A utilização de mais de um tipo de método simultaneamente também é permitida 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006, p. 33-34). Ao se utilizar a 

vibração, dependendo da forma e das dimensões que os elementos pré-moldados possuírem 

ela poderá ser realizada sobre a fôrma, sobre a armadura ou no interior da massa de concreto 

(REVEL, 1973, p. 47, tradução nossa). 

Conforme El Debs (2000, p. 41): 

Em princípio, na execução de elementos pré-moldados procura-se utilizar concreto 

de resistência mais alta que o das estruturas de concreto moldadas no local. Assim, é 

comum se trabalhar com concretos com menor relação água/cimento e, portanto, 

com melhores índices de consistência, salvo casos especiais, comentados 

oportunamente. Em face disto, faz-se necessários maiores cuidados para adensar 

adequadamente, de forma a garantir a qualidade do concreto. 

4.1.6 Endurecimento e cura 

Uma das principais exigências, para que a execução de pré-moldado tenha grande produção 

em pequena escala de tempo, é a necessidade de aproveitamento o mais rápido possível das 

mesmas fôrmas. Quanto mais rápido o concreto do elemento pré-moldado adquirir resistência, 

mais rápido poderá ser retirado das fôrmas, garantindo uma maior quantidade de reutilizações 

das mesmas. 

Segundo El Debs (2000, p. 44), o endurecimento do concreto pode ser acelerado através do 

uso de cimentos de alta resistência, aumento da temperatura ou através do uso de aditivos. 

Atualmente, os tipos de aditivos para concreto de cimento Portland regulados pela NBR 

11768 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011, p. 5) são: 

a) plastificante; 

b) superplastificante; 
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c) incorporador de ar; 

d) acelerador de pega; 

e) acelerador de resistência; 

f) retardador de pega. 

 

Para esses aditivos poderem ser utilizados no concreto, a NBR 6118 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002b, p. 15), proíbe que haja a presença de íons 

cloreto em suas composições. Para a mesma Norma, são considerados mecanismos 

preponderantes de deterioração da armadura nas estruturas de concreto armado materiais que 

contenham teor de cloro em sua estrutura. Todos estes aditivos para serem considerados 

isentos de íons cloreto devem, conforme a NBR 11768 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2011, p. 5), possuir em sua composição teor de cloreto solúveis em 

água ≤ 0,15% em massa ou não maior que o valor fixado pelo fabricante no caso de aditivos 

para uso de concreto simples. 

Em relação à cura, El Debs (2000, p. 44) cita quatro diferentes formas: 

a) cura por aspersão: na qual as superfícies expostas são mantidas úmidas; 

b) cura por imersão: corresponde à colocação dos elementos em tanques de água; 

c) cura térmica: corresponde a aumentar a temperatura do concreto; 

d) cura com película impermeabilizante: corresponde a aplicar pinturas que 

impeçam a saída de água pela superfície exposta. 

4.1.7 Desmoldagem 

Após o concreto ter atingido uma resistência suficiente para ser içado, as fôrmas podem ser 

retiradas do entorno dos elementos pré-moldados. Como resistência mínima à compressão 

para que ocorra a desmoldagem, El Debs (2000, p. 45) aconselha 10 MPa. Os procedimentos 

para desmoldagem dos elementos pré-moldados, como as lajes e escadas, se dão de forma 

direta, ou seja, quando a retirada do elemento das fôrmas ocorre através de içamento, sendo as 

partes laterais da fôrma retiradas ou não. 

Para ajudar na desmoldagem, podem-se utilizar produtos desmoldantes, que tornam mais fácil 

o processo de desforma das peças de concreto pré-moldada. A NBR 9062 (ASSOCIAÇÃO 
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BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006, p. 34) faz a seguinte observação sobre o uso 

de desmoldantes: 

No caso em que as superfícies das fôrmas sejam tratadas com produtos 

antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, esse tratamento deve ser feito 

antes da colocação da armadura. Os produtos empregados não devem exercer 

nenhuma ação química sobre o concreto fresco ou endurecido, nem devem deixar, 

na superfície deste, resíduos que sejam prejudiciais, ou possam dificultar a ligação 

do concreto lançado in situ ou aplicação de revestimento, quando for o caso. Os 

produtos antiaderentes não devem atingir a armadura; caso isto aconteça, as barras, 

fios ou cabos devem ser substituídos ou adequadamente limpos com solventes. 

4.1.8 Transporte interno 

Para o transporte dentro da fábrica, os equipamentos mais empregados são os pórticos 

rolantes, carrinhos de rolamento, pontes rolantes e monotrilhos. Destes, as pontes rolantes e os 

pórticos rolantes têm maior utilização devido ao fato de poderem ser utilizados em diversas 

atividades como, desmoldagem, transporte interno, empilhamento e carregamento de 

elementos (EL DEBS, 2000, p. 51). 

Os elementos devem ser movimentados, segundo a NBR 9062 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006, p. 35), “[...] por intermédio de máquinas, 

equipamentos e acessórios apropriados em pontos de suspensão localizados nas peças de 

concreto, perfeitamente definidos em projeto, evitando-se choques e movimentos abruptos.”. 

O Manual Munte (MELO, c2004, p. 369) acrescenta que, para o transporte de escadas, “[...] 

devem ser previstas no projeto quatro alças por peça, alinhadas duas a duas, distantes da 

extremidade em 10% do vão. No sentido transversal, as alças devem estar à distância de no 

mínimo 30 cm da borda.”. 

4.1.9 Armazenamento 

A armazenagem dos elementos pré-moldados deve ser feita de forma a se evitar que ocorram 

deformações excessivas, devido a pouca idade do concreto. Para isso, deve-se levar em conta 

a correta forma de empilhamento das peças e posicionamento dos dispositivos de apoio, como 

cavaletes, caibros ou vigotas. Os dispositivos de apoio são essenciais, pois de acordo com a 
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NBR 9062 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006, p. 35), “[...] 

[evitam] o contato das superfícies de concreto de dois elementos superpostos.”. 

O armazenamento, conforme El Debs (2000, p. 51), “[...] ocorre pelas seguintes razões: a) por 

uma questão de planejamento da produção; e b) para que aumente a resistência do concreto, 

até atingir, preferencialmente, a resistência de projeto.”. O autor ainda recomenda que no 

armazenamento não seja efetuado mais que duas linhas de apoio e que as peças sejam 

posicionadas conforme sua utilização definitiva. 

4.1.10 Montagem dos elementos pré-moldados 

A montagem dos elementos pré-moldados, em suas posições definitivas na obra, ocorre 

através do içamento das peças, através dos dispositivos auxiliares para o manuseio, por 

equipamentos apropriados. Os dispositivos mais comuns, encontrados dentro dos canteiros de 

obras, são as gruas e autogruas. 

Feita a colocação dos elementos pré-moldados em seus locais definitivos, segundo a NBR 

9062 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006, p. 36): 

Pode eventualmente ser previsto escoramento provisório para auxílio no 

posicionamento das peças e garantia de estabilidade até que a ligação definitiva seja 

efetuada. Este escoramento deve ser projetado de modo a não sofrer, sob a ação de 

seu peso, do peso dos elementos pré-moldados e das cargas acidentais que possam 

atuar durante a execução da montagem, deformações ou movimentos prejudiciais ao 

concreto ou introduzir esforços secundários não previstos no projeto. 

Após montados em seus locais definitivos, os elementos pré-moldados podem apresentar 

pequenas diferenças entre as dimensões especificadas e as dimensões reais dos componentes e 

da construção final. Essas variações devem ser analisadas pelos engenheiros projetistas, os 

quais possuem conhecimento da real variabilidade dimensional, sendo estes responsáveis por 

permitir ou não a permanência dos elementos no local. 
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5. FÁBRICAS DE ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS 

A fabricação de elementos pré-moldados caracteriza-se por ser um conjunto de diversas 

atividades, que envolvem desde o pedido das matérias-primas até o transporte dos elementos 

pré-moldados prontos para o canteiro de obras onde serão utilizados. Todas essas atividades 

requerem um planejamento muito detalhado, para resultar em uma perfeita execução dos 

elementos. De acordo com El Debs (2000, p. 52), “No desenvolvimento e na otimização do 

processo [de execução em fábricas], bem como no dimensionamento das instalações físicas, 

aplicam-se os procedimentos relativos à organização das fábricas em geral.”. 

Assim como a localização do terreno que deve possuir uma ligação boa com estradas e vias 

públicas, a forma e o tamanho do terreno também devem ser considerados na hora da 

implantação. O terreno deve possuir formas que facilmente se adaptem ao processo de 

execução da fábrica, o qual quase sempre necessita uma extensão alargada. O terreno também 

deve ser grande o suficiente para se ter um espaço de armazenagem dos materiais para 

fabricação e principalmente para os elementos depois de retirados das fôrmas, poderem ter um 

tempo de cura para adquirir uma resistência maior até serem transportados para seus locais de 

utilização (KIEHNE; BONATZ, 1954, p. 338-339, tradução nossa). 

A implantação de uma fábrica de pré-moldados requer um planejamento muito bem feito da 

localização do terreno, assim como um estudo de logística apropriado, para poder tanto 

receber materiais para fabricação, como escoar a produção facilmente. Segundo Kienhne e 

Bonatz (1954, p. 332, tradução nossa), “O mais importante na implantação de uma fábrica se 

refere à possibilidade de transporte, matérias-primas e zonas de fornecimento.”. 

O transporte tem um impacto importante sobre os custos de produção. Segundo o Manual de 

la Construccion Prefabricada (KONCZ, c1968, p. 63, tradução nossa), “As peças pré-

fabricadas somente resultam econômicas quando podem ser transportadas e montadas com um 

custo, que junto com o custo de fabricação, seja muito menor que o da construção realizada 

pelos métodos tradicionais.”. 

Com influência direta sobre os custos de transporte, El Debs (2000, p. 52) classifica as 

fábricas de pré-moldados em: 
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a) fábricas fixas: são aquelas previstas para tempo indeterminado, para as quais o 

planejamento é feito a longo prazo e pode se tirar maior proveito da 

racionalização dos trabalhos; 

b) fábricas semi-fixas: são [aquelas] previstas para um tempo determinado, para 

atender determinadas situações, limitando assim, os investimentos para melhoria 

da produtividade; 

c) fábricas móveis: constituem-se em fábricas instaladas nos canteiros, visando 

atender uma obra. 

 

Conforme Kiehne e Bonatz (1954, p. 331, tradução nossa), “As fábricas fixas tem que contar 

com um trajeto de transporte longo, para o qual as fábricas móveis não necessitam.”. Desta 

forma, as fábricas móveis possuem vantagem em relação ao transporte sobre as fábricas fixas. 

Ainda, sobre o peso que o custo do transporte tem, em relação à escolha do local de 

implantação da fábrica, El Debs (2000, p. 55) afirma que: 

Em relação à distância máxima em que o transporte ainda é viável, é difícil 

estabelecer valores, pois os custos dependem dos mais variados fatores e 

circunstâncias. Em situações normais, os valores indicados para custos envolvidos 

com o transporte são de 5% a 15% do custo total. 

 

As fábricas fixas, geralmente, são melhor construídas que as móveis, tendo em vista, que são 

feitas para durar, logo necessitam um investimento muito maior que as fábricas móveis. Os 

trabalhadores das fábricas móveis geralmente são menos qualificados que os das fábricas 

fixas, pois a maioria da mão de obra dessas fábricas são funcionários do próprio canteiro onde 

a fábrica esta instalada, que acabam sendo improvisados para trabalhar na produção dos pré-

moldados. Como resultado, o trabalho de execução dos elementos pré-moldados em uma 

fábrica fixa é feito em melhores condições que os realizados em canteiro. Isso acontece, pois 

em uma fábrica fixa, os materiais quase sempre podem ser armazenados em locais protegidos 

das intempéries, mantendo-os limpos e em bom estado permanentemente (REVEL, 1973, p. 

25, tradução nossa). 

De acordo com Kiehne e Bonatz (1954 , p. 331, tradução nossa): 

As fábricas fixas constituem uma empresa que, não somente fornece peças pré-

fabricadas a uma obra determinada, mas a uma região mais ou menos limitada pelas 

facilidades de transporte. 

Ao que, uma fábrica móvel fornece as peças unicamente e com caráter transitório a 

uma grande obra, dependendo da magnitude desta obra, as peças serão fabricadas ao 

ar livre próximas ao ponto de montagem ou então em uma fábrica especialmente 

construída que possua os equipamentos necessários para ela. Essas últimas 
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instalações irão amortizar-se, bem como a obra, se sua fabricação puder ser 

aproveitada posteriormente, em outras obras da empresa construtora. 

A tendência da direção de uma empresa fixa será a de ampliar constantemente sua 

zona de influência, aproveitando todas as possibilidades para reduzir o peso das 

peças pré-fabricadas. 

A tendência de uma fábrica móvel é, pelo contrário, uma redução do maior número 

possível de peças pré-fabricadas, para obter um aumento do peso dos elementos, 

acelerando o trabalho de montagem da obra, que depende principalmente do número 

de peças pré-fabricadas a colocar. 

 

Para a escolha do processo de fabricação a ser usado na execução dos elementos pré-

moldados, Koncz (c1968, p. 44, tradução nossa) faz referência aos seguintes fatores: 

a) o tamanho das séries e o lugar onde [...] os elementos são fabricados, ao pé da 

obra ou em uma fábrica; 

b) o tamanho das peças a fabricar; 

c) classe e tipo dos elementos [...]; 

d) a armadura dos elementos (pré-tensionado ou não); 

e) a estrutura dos elementos e seu material [...]. 

 

Em relação aos investimentos, que devem ser realizados pelos donos das fábricas, para a 

implantação delas, El Debs (2000, p. 52-53) cita quatro categorias: 

a) fábrica de produção artesanal: uma central de concreto simples, barracão de obra, 

cobertura na área de moldagem, fôrmas simples, pórtico rolante, adensamento 

por vibração de imersão, cura natural (por aspersão ou imersão), corte de aço por 

guilhotina; 

b) fábrica de média mecanização: dosagem do concreto por peso, galpões de 

moldagem, execução de armadura em oficinas, silos de matérias-primas, cura 

térmica, laboratório de materiais, pontes rolantes, instalações de ar comprimido; 

c) fábrica de alta mecanização: classificação de agregados, central automática de 

concreto, distribuição do concreto por meios semi-automáticos, oficinas de 

armaduras com solda, laboratório de materiais bem equipado e os outros 

equipamentos do caso anterior; 

d) fábrica automatizada: comando à distância, circuito fechado de TV, além dos 

outros equipamentos dos casos anteriores. As fábricas automatizadas são raras 

devido aos altos investimentos necessários e se caracterizam pelo emprego de 

pouca mão de obra e pela especialização de produção. 

 

A fabricação de elementos pré-moldados dentro dos canteiros de obras possui características 

de produção que se assemelham a fábricas de produção artesanal chegando até a fábricas de 
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média mecanização. A execução dos elementos dentro do canteiro de obras, geralmente é 

recomendada quando os elementos a serem fabricados são de grandes dimensões e peso 

elevado, tornando-os difícil de ser transportados por longas distâncias ou mesmo por vias 

públicas (EL DEBS, 2000, p. 53). 
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6. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS CONSTRUTIVOS 

A pesquisa deste trabalho teve como objetivo, levantar os custos referentes à utilização de 

dois diferentes processos construtivos, pré-fabricados e pré-moldados, dos elementos 

estruturais, lajes e escadas, necessários às edificações em alvenaria estrutural estudadas. A 

pesquisa obteve os custos que a empresa construtora teve quando utilizou em suas 

edificações, os elementos fabricados por uma empresa especializada fora do canteiro de obras, 

fábrica fixa, e os comparou com os custos que ela passou a ter quando implantou uma fábrica 

móvel, central de pré-moldados, dentro do próprio canteiro para produção desses elementos 

pré-moldados. 

O trabalho levantou todas as etapas e custos, da compra até a montagem na edificação, que o 

processo de utilização de lajes e escadas adquiridas de uma fábrica fixa ocasionou à empresa 

construtora. Para comparação, foram levantadas todas as etapas realizadas pela empresa 

construtora, para implantação de uma fábrica móvel no próprio canteiro de obras, e posterior 

produção e utilização destes elementos pré-moldados nos seus edifícios, e com isso obter os 

custos relacionados a cada uma destas etapas. Estes levantamentos possibilitaram realizar uma 

análise de custos, para apresentar qual dos dois processos utilizados pela empresa construtora 

foi o mais vantajoso para a construção das edificações do empreendimento em estudo. 

As composições de custos foram consideradas conforme observações feitas no canteiro de 

obras, sendo considerados todos os materiais utilizados mais a mão de obra necessária. Os 

preços aplicados no comparativo foram os mesmos praticados pelos fornecedores da empresa 

construtora, a qual disponibilizou as tabelas de custos para realização do trabalho. 

A análise de custos deste trabalho é referente aos pavimentos tipo (segundo, terceiro, quarto e 

quinto andares). O pavimento térreo não foi considerado, pois as lajes e escadas foram 

construídas de forma convencional, com a montagem das fôrmas e a concretagem nas 

edificações. As lajes de cobertura, não foram consideradas na descrição dos processos de 

produção dos elementos pré-moldados neste trabalho, por possuírem formatos diferentes das 

lajes dos pavimentos tipos e também por terem sido produzidas somente no canteiro, sendo 

estes modelos de elementos considerados apenas para os custos atribuídos as lajes. 
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6.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

O empreendimento escolhido para realização da etapa prática desta pesquisa pertencia a uma 

construtora, com sede na cidade de Porto Alegre, RS. A empresa atua no segmento da 

construção de unidades habitacionais, tendo como público-alvo a população de baixa renda. 

Fundada em 2000, a construtora começou construindo e incorporando lofts em bairros nobres 

de Porto Alegre. Posteriormente, vislumbrou o potencial de crescimento no segmento de 

baixa renda, abandonando a construção de lofts e dando início a obras de grande porte. Um 

loteamento construído em 2007, com 1.200 apartamentos, localizado na zona norte de Porto 

Alegre e totalmente financiado pela Caixa Econômica Federal foi sua primeira grande obra, 

tendo sido empreendido em parceria com outras importantes empresas da região. A área de 

atuação da empresa concentra-se na região Sul do País, sendo parceira das Superintendências 

Regionais da CEF e Prefeituras de outras regiões do país, além da empresa participar de 

programas da qualidade como o PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 

– Habitação). 

6.2 APRESENTAÇÃO DA OBRA 

O empreendimento observado consiste de um condomínio residencial de interesse social 

financiado pelo Programa Minha Casa, Minha Vida e é totalmente voltado para famílias que 

moram na região do empreendimento, em habitações precárias. A renda máxima por família 

que adquiria o imóvel devia ser de três salários mínimos. O empreendimento é constituído por 

edifícios com baixa em formato H, construídos em alvenaria estrutural utilizando blocos 

cerâmicos, sendo as lajes e escadas compostas por elementos pré-moldados do tipo pesado. 

As escadas eram do tipo de peças grandes e as lajes lisas maciças. 

O condomínio residencial é composto por 540 unidades habitacionais distribuídas num total 

de 27 blocos de cinco pavimentos cada (térreo + quatro pavimentos) com quatro apartamentos 

por andar, conforme a figura 10. Os apartamentos, representados pela planta baixa da figura 

11, possuem área útil de 42 m², dividida em dois dormitórios, estar/jantar, banheiro e cozinha. 

O projeto propõe também a inserção de áreas abertas de convívio e lazer, playground, salão de 

festas, quiosque e quadras esportivas. 
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Figura 10 – Implantação do empreendimento 

 

(fonte: adaptada do site da empresa estudada) 

Figura 11 – Planta baixa arquitetônica dos apartamentos 

 

(fonte: adaptada do site da empresa estudada) 
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6.2.1 Execução do pavimento tipo: alvenaria estrutural 

A produção da alvenaria estrutural, nas edificações em estudo, apresentava as seguintes 

características: 

a) todas as equipes de alvenaria das edificações eram empreiteiras terceirizadas 

contratadas pela construtora; 

b) as equipes de alvenaria eram compostas por quatro pedreiros funcionários de 

empreiteiras, sendo auxiliados por um total de dois serventes funcionários da 

construtora; 

c) as edificações possuíam projeto de alvenaria estrutural completo, com a 

paginação das paredes, mostrando as diferentes dimensões dos blocos, a 

posição das treliças, utilizadas na cinta de amarração e nas contravergas das 

janelas, posicionamento das instalações elétricas e hidráulicas, dimensões dos 

vãos de janelas e portas e disposição dos blocos nas fiadas; 

d) os blocos, utilizados nas edificações, eram os cerâmicos da família 14x19x29 

cm. A última fiada das paredes era composta pelos blocos calha, em formato U, 

onde posteriormente eram posicionadas treliças metálicas dentro e então estes 

eram preenchidos com graute, o qual era produzido na obra, com o uso de 

betoneira; 

e) a argamassa utilizada na alvenaria era misturada no pavimento térreo, e 

transportada para os andares superiores, através de baldes, pelo guincho de 

coluna; 

f) a área de alvenaria, de cada pavimento tipo, correspondia a 292,2 m², sendo o 

pé direito dos pavimentos de 2,40 m. A elevação de cada pavimento tipo era 

realizada no prazo de cinco dias de trabalho; 

g) depois de terminada a alvenaria, o mestre da obra era responsável pela 

conferência do prumo, da execução da alvenaria conforme o projeto de vistas, 

das medidas de vãos, e do aspecto de limpeza das paredes. O estagiário tinha a 

responsabilidade de conferir o posicionamento, conforme projeto, e a fixação 

dos pontos elétricos e hidráulicos nas alvenarias. 

 

As edificações eram construídas de duas a três torres juntas uma ao lado da outra, conforme as 

figuras 12 e 13. No dia anterior à colocação das lajes e escadas nas edificações, conforme 

citado no item d, era de responsabilidade dos funcionários da empresa construtora, dois 

pedreiros com a ajuda de três serventes, a colocação de treliças metálicas e o preenchimento 

com graute das cintas de amarração das paredes de alvenaria, para que estas funcionassem 

como vigas que pudessem sustentar as estruturas colocadas acima. Esta etapa é mostrada na 

figura 14. 
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Figura 12 – Planta baixa do pavimento tipo com duas torres 

 

(fonte: elaborada pelo autor) 

Figura 13 – Planta baixa do pavimento tipo com três torres 

 

(fonte: elaborada pelo autor) 
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Figura 14 – Cintas de amarração preenchidas com graute 

 

(fonte: foto do autor) 

6.2.2 Execução do pavimento tipo: lajes e escadas 

Com a conclusão da alvenaria, a etapa seguinte para construção das edificações era a 

colocação das lajes e escadas nos pavimentos tipo. Os pavimentos tipo das edificações eram 

constituídos, conforme a figura 15, por um jogo de 23 lajes mais uma escada. A área total do 

pavimento tipo correspondia a 186,09 m², sendo as dimensões de cada peça apresentadas na 

figura 16. Todos os apartamentos apresentavam as mesmas dimensões, sendo as lajes dos 

apartamentos numeradas de um a cinco. A letra R, depois do número das lajes significava que 

a laje possuía o formato espelhado da laje com o mesmo número sem a letra R. Cada laje, de 

acordo com o número dela, possuía dimensões variadas, conforme o quadro 1. O quadro 2, 

apresenta as lajes da circulação, sendo estas numeradas de seis a oito. 
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Figura 15 – Disposição dos elementos pré-moldados nos pavimentos tipo 

 

(fonte: elaborada pelo autor) 

Figura 16 – Disposição das áreas dos pavimentos tipo 

 

(fonte: elaborada pelo autor) 
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Quadro 1 – Dimensões das lajes dos apartamentos dos pavimentos tipo 

 
Laje Altura (cm)

L1/L1R 10

L2/L2R 10

L3/L3R 10

L4/L4R 10

L5/L5R 10

Dimensões (cm)

 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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Quadro 2 – Dimensões das lajes de circulação dos pavimentos tipo 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 
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6.3 UTILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS E PRÉ-

MOLDADOS NAS EDIFICAÇÕES 

A primeira parte deste trabalho consistiu-se no levantamento e observação das etapas e custos 

necessários para utilização dos elementos pré-fabricados (elementos fabricados por uma 

empresa especializada) nas edificações. Nesta parte, foi observado como eram realizados os 

pedidos de elementos pré-fabricados pela construtora para a empresa especializada, e 

posteriormente, como se realizava os procedimentos de entrega no canteiro e colocação destes 

elementos nas edificações onde seriam utilizados em definitivo. 

A segunda parte do trabalho analisou a utilização dos elementos pré-moldados (produzidos no 

próprio canteiro de obras) nas edificações. Nesta parte, foi acompanhado desde a implantação 

de uma central de pré-moldados dentro do canteiro, até a produção e armazenagem destes 

elementos na obra e a posterior montagem nas edificações. 

6.3.1 Utilização de elementos pré-fabricados 

Os estudos de planejamento, para a implantação do empreendimento observado, foram 

realizados com o intuito de utilizar lajes e escadas pré-fabricadas em todos os pavimentos das 

edificações, menos nos pavimentos térreos, onde seriam utilizadas fundações do tipo radier 

com vigas baldrames. Com isto, foi realizado um contrato com uma empresa especializada em 

pré-fabricados para a fabricação de jogos completos de lajes para os pavimentos tipo mais 

uma escada por pavimento. 

O processo para instalação dos elementos nas edificações era realizado com as seguintes 

etapas: 

a) pedido; 

b) entrega; 

c) armazenagem; 

d) aluguel de guindaste; 

e) movimentação do guindaste; 

f) montagem das peças pré-fabricadas nas edificações; 

g) acabamento. 
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6.3.1.1. Pedido 

A encomenda inicial, feita à empresa especializada, foi para que fossem fabricados vinte 

jogos de pavimentos tipos, incluindo lajes e escadas, sendo que estes deveriam ser entregues 

em até três pavimentos por vez no canteiro. Isto foi feito, devido ao formato das edificações, 

serem blocos de dois ou três edifícios lado a lado, fazendo com que as alvenarias desses 

edifícios fossem erguidas simultaneamente. Assim no momento de montagem dos pré-

fabricados nas edificações o guindaste necessitava, geralmente, posicionar-se uma vez só para 

o içamento dos elementos pré-fabricados e colocação nas edificações vizinhas. Depois de 

realizado o contrato entre a empresa especializada e a construtora, foi criado um cronograma 

constando as datas que deveriam ser entregues os elementos no canteiro.  

Os pedidos para entrega dos elementos pré-fabricados eram confirmados, pelo engenheiro da 

obra, com sete dias de antecedência, para que a empresa especializada pudesse fabricar os 

elementos. Este tempo era devido ao fato de que a empresa especializada fabricava por dia um 

jogo e meio de lajes e duas escadas e como as peças necessitavam de um tempo de cura, para 

posterior transporte até o canteiro, esse período de sete dias tinha que ser respeitado. 

6.3.1.2 Entrega 

As entregas foram programadas conforme o cronograma criado. Os elementos eram 

fabricados e então estocados no local de armazenagem da empresa especializada, que 

solicitava com três dias de antecedência da entrega das peças na obra, uma nova confirmação 

de entrega pela empresa construtora, para requisição do frete. Os caminhões de entrega 

sempre chegavam pelo turno da manhã na obra, para que, assim, as peças fossem retiradas dos 

mesmos e estes fossem liberados ainda no mesmo dia. 

6.3.1.3 Armazenamento 

A etapa de armazenamento no canteiro de obras acabava por não acontecer nesse processo de 

elementos pré-fabricados. Os caminhões ao chegarem à obra, já eram posicionados ao lado 

das edificações onde seriam montadas as peças, não havendo necessidade de um local de 

armazenagem das peças no próprio canteiro. 
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6.3.1.4 Aluguel de guindaste 

Para o içamento e montagem das peças pré-fabricadas nas edificações, a empresa construtora 

necessitava alugar um guindaste. O aluguel do guindaste era solicitado com um dia de 

antecedência. A capacidade para içamento do guindaste era de sessenta toneladas. 

6.3.1.5 Movimentação do guindaste 

O guindaste chegava à obra de manhã, e era posicionado no seu local de içamento antes que 

os caminhões com as peças pré-fabricadas chegassem à obra, isso para não comprometer a 

logística de montagem das peças nas edificações. O guindaste era posicionado em frente ao 

prédio onde seriam montadas as peças pré-fabricadas, e sua posição deveria ser tal, que 

pudesse içar e montar todas as lajes e a escadas, necessitando apenas movimentar o braço e a 

lança do equipamento. 

6.3.1.6 Montagem das peças pré-fabricadas nas edificações 

A colocação das peças pré-fabricadas, nos seus locais de utilização definitivos é mostrada na 

figura 17. Esta etapa envolvia o içamento das peças pré-fabricadas pelo guindaste, retirando-

as do caminhão e movimentando-as até seu local definitivo na edificação. 

Figura 17 – Içamento dos elementos pré-fabricados 

 

(fonte: foto do autor) 
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No dia da montagem das peças pré-fabricadas nas edificações, a mesma equipe, de pedreiros e 

serventes, que preenchia as cintas de amarração da alvenaria com graute, tinha a função de 

aplicar em cima das cintas de amarração, filetes de argamassa industrializada para que 

pudesse ocorrer a ligação das peças pré-fabricadas com a edificação de alvenaria, conforme 

esquema da figura 18. Esta equipe também realizava a montagem dos escoramentos embaixo 

das peças pré-fabricadas.  

Figura 18 – Esquema para colocação de treliças metálicas, preenchimento com 

graute e colocação de argamassa industrializada nas cintas de amarração 

 

(fonte: elaborada pelo autor) 

O escoramento das peças pré-fabricadas não era solicitado no projeto estrutural, tendo em 

vista os elementos serem autoportantes. Por segurança e para auxiliar no nivelamento das 

peças, o engenheiro responsável pela obra, solicitou a colocação de uma escora metálica 

tubular sob o centro de cada laje. As lajes maiores como as da sala, da circulação do 

pavimento e a escada recebiam duas escoras sob elas, colocadas em linha, sendo o maior lado 

da peça como referência, ficando as escoras localizadas a uma distância de um quarto do eixo 

central das peças. Os elementos permaneciam escorados durante o tempo em que o processo 

de produção da alvenaria do pavimento superior às lajes era realizado. 
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6.3.1.7 Acabamentos 

Após os elementos pré-fabricados estarem posicionados na estrutura (figura 19), a etapa de 

acabamento ocorria com a ligação das instalações elétricas, pelos eletricistas da obra, e a 

conferência do nivelamento das lajes e escada, por parte do mestre de obras da empresa 

construtora. Na ocorrência de desencontro das emendas dos eletrodutos, que impedisse a 

ligação deles entre as lajes, era necessária o uso do martelete para corrigir o problema, 

quebrando as lajes até que fosse possível realizar a emenda dos mesmos. Caso uma das peças 

estivesse desnivelada, a mesma era içada novamente para que fossem colocadas mais escoras 

de metal, as quais por possuírem regulagem de altura, auxiliavam na função de nivelamento 

da peça escorada. 

Figura 19 – Lajes posicionadas nos seus locais definitivos da edificação 

 

(fonte: foto do autor) 

O acabamento para cobrir as juntas entre as lajes pré-fabricadas e os ganchos de içamento das 

mesmas, era realizado nas etapas de revestimento de teto e colocação do piso cerâmico, esse 

realizado em todas as áreas dos apartamentos e também na circulação do pavimento, o qual 

era assentado com argamassa industrializada. Por possuírem bom acabamento, na face 

inferior, as lajes recebiam apenas o revestimento de teto, realizado com argamassa 

industrializada, nas juntas entre as lajes L3 e L4, L3R e L4R, L6 e L7, L7 e L8, pois o restante 

das juntas não ficavam aparentes, visto que estavam sob paredes de alvenaria. Para ajudar a 
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fixar o revestimento de teto, estava prevista a utilização uma resina sintética, que tinha como 

função proporcionar uma maior aderência à argamassa de revestimento. 

As escadas, depois de colocadas no seu local definitivo, tinham seus ganchos de içamento 

retirados e os orifícios dos ganchos preenchidos com argamassa industrializada. Para entrega 

da obra aos clientes, as escadas teriam como acabamento, apenas pintura com tinta PVA na 

cor branca na parte inferior. 

6.3.2 Utilização de elementos pré-moldados 

A empresa construtora pretendia utilizar os elementos pré-fabricados em todos os 27 prédios 

do empreendimento em estudo, mas isso não foi possível, devido à construtora possuir dois 

empreendimentos de igual tamanho sendo construídos simultaneamente. Por esta situação 

estar ocorrendo, a empresa fornecedora dos pré-fabricados não conseguia atender a demanda 

das duas obras, fazendo com que a diretoria da empresa construtora optasse em uma das obras 

por produzir as lajes e escadas necessárias ao empreendimento dentro do próprio canteiro de 

obras. O empreendimento escolhido para a implantação da central de pré-moldados foi a obra 

estudada neste trabalho. Esta escolha ocorreu devido ao canteiro de obras do empreendimento 

estudado ser maior, e assim poder abrigar tanto a central de produção dos pré-moldados como 

um espaço para armazenamento e estocagem das peças produzidas e dos materiais necessários 

para confecção das mesmas.  

A escolha pela utilização dos elementos pré-moldados nas edificações necessitou da 

implantação de uma central de pré-moldados no canteiro, abrangendo as seguintes etapas: 

a) produção dos elementos pré-moldados; 

b) estocagem na central de pré-moldados; 

c) armazenamento e movimentação no canteiro; 

d) montagem e acabamento das peças pré-moldadas nas edificações. 

6.3.2.1 Implantação da central de pré-moldados 

Um estudo de viabilidade para implantação de uma central de pré-moldados dentro do 

canteiro de obras foi realizado pela empresa construtora. Após este estudo, a construtora 
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optou por produzir os elementos pré-moldados que necessitava, ficando determinado que 

encerrado o contrato com o último pedido de pré-fabricados com a empresa fornecedora, a 

qual totalizou a entrega de 52 jogos de pavimentos tipo de lajes e 31 escadas ao 

empreendimento em estudo, o restante das lajes e escadas necessárias para a conclusão da 

obra seriam todas produzidas pela empresa construtora. Isso totalizou 83 jogos de lajes e 

cinquenta escadas. Para produção das lajes e escadas no próprio canteiro, a empresa 

construtora necessitou contratar uma empreiteira especializada na produção de elementos pré-

moldados e também precisou alugar um guindaste que ficasse todos os dias no canteiro de 

obra a disposição da empreiteira, tendo seu aluguel pago mensalmente. 

A central de pré-moldados começou a ser construída no início do mês de maio de 2011, 

ocupando uma área de aproximadamente 1500 m² do canteiro. A área ocupada era afastada 

das edificações e ficava onde no futuro seria uma rua asfaltada. Como a rua tinha sua 

construção e pavimentação planejada para ser feita somente no final da obra, em nada 

atrasaria o empreendimento, conforme figura 20. 

Figura 20 – Implantação do canteiro de obras 

 

(fonte: adaptada da empresa estudada) 
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A central de pré-moldados tinha sua área dividida da seguinte forma (figura 21): 

a) pista de concretagem; 

b) área de armazenamento dos materiais; 

c) área de estocagem dos elementos pré-moldados; 

d) área de movimentação de veículos. 

Figura 21 – Distribuição das áreas do canteiro de obras 

 

(fonte: foto do autor) 

6.3.2.1.1 Pista de concretagem 

A pista de concretagem ocupava uma área de 300 m² da central de pré-moldados. Para sua 

construção foi realizado um trabalho de terraplenagem para regularização do terreno. Após 

esta etapa, foi espalhada uma camada de brita de vinte centímetros de altura, colocando sobre 

ela lonas e então posicionando as armaduras, que eram malhas (telas soldadas do modelo 

Q138), com espaçadores plásticos colocados junto a elas. 

Para a confecção da pista, foram produzidas fôrmas de madeira, para realizar a concretagem 

de uma camada de dez centímetros de espessura. Após espalhado o concreto nas fôrmas, o 

mesmo foi desempenado e então se utilizou uma alisadora de piso de concreto, do tipo 

helicóptero, para fazer o polimento do piso. 

6.3.2.1.2 Área de armazenamento dos materiais 

A área de armazenagem dos materiais (figura 22) ocupava um espaço de 200 m². A área 

servia para que os ferreiros pudessem cortar e armazenar as malhas, utilizadas como armadura 
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das lajes. Também neste espaço, os ferreiros armazenavam as armaduras das escadas, que 

utilizavam barras de aço ao invés de malhas. Cada laje tinha uma armadura diferenciada, e 

cada armadura era armazenada em pilhas, separadas por modelos de lajes. 

Os materiais mais leves, como os elétricos, mangueiras e caixas, assim como os espaçadores, 

as espumas, para vedação de esperas das instalações elétricas e hidráulicas, os arames e o 

desmoldante, eram guardados junto ao almoxarifado do canteiro, o qual se localizava próximo 

a central de pré-moldados. Estes materiais eram armazenados neste local para facilitar o 

controle das quantidades estocadas, visto que era de responsabilidade do almoxarife da obra 

fazer o pedido da compra de tais materiais. 

Figura 22 – Armazenamento dos materiais 

 

(fonte: foto do autor) 

6.3.2.1.3 Área de estocagem dos elementos pré-moldados 

Os elementos pré-moldados após serem içados, com o auxilio do guindaste, e retirados da 

pista de concretagem eram armazenados em uma área de aproximadamente 500 m². A área de 

estocagem das lajes (figura 23) era composta por quatro vigas de 54 cm de altura e largura de 

30 cm, feitas de concreto armado. A área de estocagem das escadas era constituída por um 

piso de concreto armado. Nesta área, as escadas eram armazenadas de lado, pois logo que 

tiradas das fôrmas, as mesmas não podiam ser viradas e colocadas na sua posição de 
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utilização, devido ao fato de o concreto delas ainda não possuir resistência à compressão 

suficiente para esta movimentação. 

As peças pré-moldadas eram armazenadas na área de estocagem, para que o concreto das 

mesmas chegasse à resistência necessária. O concreto, conforme projeto estrutural, devia 

possuir de resistência a compressão 15 MPa, para que as peças pudessem ser içadas e 

colocadas nos seus lugares de utilização definitivos. O projeto estrutural também previa o 

valor de 12 MPa, de resistência à compressão, para que as peças pré-moldadas pudessem ser 

içadas e retiradas da pista de concretagem. Para que os elementos pré-moldados possuíssem 

concreto com resistência à compressão de 15 MPa após 24 horas de concretagem, foi feito um 

estudo junto à concreteira, que aconselhou o uso de um concreto com resistência à 

compressão de 35 MPa aos 28 dias para produção dos elementos. Assim os elementos 

apresentariam, segundo a concreteira, resistência suficiente no período de dezessete horas 

após a concretagem para serem içados e estocados na área de armazenamento, não sendo 

verificados através de ensaios, durante este período, esses valores. 

Figura 23 – Área de estocagem dos elementos pré-moldados 

 

(fonte: foto do autor) 
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6.3.2.1.4 Área de movimentação de veículos 

A área de movimentação de veículos ocupava o restante da área destinada a central de pré-

moldados. Nesta área, circulavam os veículos que transportavam materiais para produção das 

lajes, assim como os caminhões de concreto que eram posicionados junto à pista de 

concretagem para descarga do concreto. Esta área também era utilizada pelo guindaste que 

realizava o içamento das peças pré-moldadas em um primeiro momento da pista de 

concretagem para a área de armazenamento, e depois, em um segundo momento, da área de 

armazenamento para o caminhão responsável por levar os elementos produzidos da central de 

pré-moldados para perto das edificações onde estes seriam utilizados. 

6.3.2.2 Produção dos elementos pré-moldados 

A produção dos elementos pré-moldados, sob responsabilidade da empresa construtora, foi 

realizada com a contratação de uma empreiteira, especializada na produção destes tipos de 

elementos. A empreiteira possuía um efetivo de oito funcionários, os quais dividiam todas as 

tarefas de forma a revezar as atividades. O projeto estrutural continuou de responsabilidade do 

mesmo escritório de projetos, o qual forneceu as plantas tanto para a empreiteira responsável, 

quanto, anteriormente, para a empresa especializada que fornecia os pré-fabricados. 

A produção dos elementos pré-moldados (figuras 24 a 26) foi realizada segundo as seguintes 

etapas: 

a) preparação das fôrmas, com limpeza e aplicação do desmoldante; 

b) preparação da armadura de cada painel, introdução dos espaçadores plásticos 

para cobrimento das armaduras, dos tubos para as esperas de hidráulica, dos 

eletrodutos e das caixas de elétrica; 

c) verificação da conformidade das armaduras e seus cobrimentos com 

especificações de projeto; 

d) fechamento e travamento das fôrmas; 

e) chegada dos caminhões da concreteira e lançamento do concreto nas fôrmas; 

f) espalhamento e adensamento do concreto nas fôrmas e desempeno das lajes; 

g) polimento das lajes; 

h) desforma dos elementos (figura 27) após dezessete horas de concretagem, para 

serem içados e estocados; 

i) conferência da qualidade dos elementos pré-moldados, conforme procedimento 

específico, e içamento para armazenamento na área de estocagem. 
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Figura 24 – Montagem da laje pré-moldada 

 

(fonte: foto do autor) 

Figura 25 – Montagem da escada pré-moldada 

 

(fonte: foto do autor) 
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Figura 26 – Concretagem dos elementos pré-moldados 

 

(fonte: foto do autor) 

Figura 27 – Desforma das lajes pré-moldadas 

 

(fonte: foto do autor) 

A conferência para a liberação do içamento dos elementos pré-moldados era realizada pelo 

engenheiro na manhã seguinte à concretagem, conforme figura 28. Após conferir visualmente 

as peças, este avisava o empreiteiro responsável, o qual iniciava o processo de desforma e 

liberava o operador do guindaste para iniciar a retirada dos elementos da pista de concretagem 
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e armazenamento na área de estocagem, tendo em vista que, conforme a concreteira passado, 

o período de 17 horas após a concretagem, os elementos já podiam ser içados. 

Figura 28 – Conferência dos elementos pré-moldados na pista de concretagem 

 

(fonte: foto do autor) 

6.3.2.3 Estocagem na central de pré-moldados 

A quantidade de peças produzidas no canteiro era controlada pelo engenheiro responsável da 

obra. Para poder ter um controle da quantidade de jogos de lajes e escadas de pavimentos tipo 

que a obra necessitava a curto prazo, a cada duas semanas era realizada uma reunião com os 

empreiteiros de alvenaria, os quais informavam o número de pavimentos com alvenaria pronta 

que seriam entregues nas duas semanas seguintes. Desta forma, o engenheiro podia aumentar 

ou diminuir a quantidade de elementos a serem produzidos, tendo em vista que a alvenaria de 

um pavimento tipo demorava cinco dias para ser executada e o jogo de lajes e escada para um 

pavimento tipo levava um dia para ser produzido. 

A área de armazenamento das escadas (figura 29) suportava estocar até quinze peças. Já as 

lajes eram armazenadas em pilhas, dispostas uma laje em cima da outra, separadas por tacos 

de madeira, evitando o contato entre elas. Cada pilha representava um modelo de laje. As 

lajes tinham como limite, segundo projeto estrutural, o empilhamento máximo de dez lajes, o 
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que acarretava um controle rígido para liberação da produção dos elementos pré-moldados 

por parte do engenheiro da obra. 

Figura 29 – Escadas pré-moldadas estocadas 

 

(fonte: foto do autor) 

6.3.2.4 Armazenamento e movimentação no canteiro 

Os elementos pré-moldados eram produzidos no período da tarde, sendo que, no período da 

manhã, o guindaste alugado pela obra removia as peças produzidas da pista de concretagem, 

como mostrado na figura 30. No período da tarde o guindaste era utilizado para movimentar 

as peças da área de armazenamento da central de pré-moldados para uma área em frente à 

edificação onde aqueles elementos seriam utilizados em definitivo. Para esta movimentação, 

além do guindaste, era utilizado um caminhão alugado pela construtora. 
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Figura 30 – Movimentação dos elementos pré-moldados 

 

(fonte: foto do autor) 

A movimentação ocorria da seguinte maneira: 

a) o guindaste era posicionado junto à área de estocagem da central de pré-

moldados; 

b) o caminhão se posicionava próximo ao guindaste; 

c) o guindaste içava os elementos pré-moldadas e os colocava dentro da carroceria 

do caminhão; 

d) o caminhão então saia da área de estocagem da central de pré-moldados e se 

posicionava junto à edificação onde seriam utilizados os elementos pré-

moldados nele contido; 

e) o guindaste saia da área de estocagem da central de pré-moldados e se 

posicionava em frente à edificação próxima ao caminhão; 

f) o guindaste içava os elementos do caminhão e os colocava em uma área situada 

em frente à edificação (figura 31), para que no dia que eles fossem ser usados, 

só houvesse a necessidade de posicionamento e movimentação do guindaste no 

canteiro de obras. 
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Figura 31 – Armazenamento dos elementos pré-moldados junto às edificações 

 

(fonte: foto do autor) 

As etapas citadas anteriormente eram realizadas duas vezes para cada pavimento tipo, tendo 

em vista a limitação de peso por parte do caminhão. Como muitas vezes as alvenarias, eram 

finalizadas em dois prédios vizinhos de mesmo pavimento, as etapas citadas eram reduzidas 

para três repetições, sendo duas repetições para as lajes e uma para a escada. 

6.3.2.5 Montagem e acabamento das peças pré-moldadas nas edificações 

A colocação das peças pré-moldadas nas edificações era equivalente à montagem descrita no 

item 6.3.1.6. A única diferença era que esta etapa não envolvia movimentação de caminhões 

no canteiro de obras no dia do içamento, devido às peças pré-moldadas já estarem localizadas 

em frente à edificação onde seriam utilizadas em definitivo, necessitando apenas o guindaste 

içá-las dessa área e posicioná-las na edificação. A etapa de acabamento era semelhante à 

descrita no item 6.3.1.7. 

6.4 CUSTOS DA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS 

Os custos envolvidos na utilização do primeiro processo pela empresa construtora foram os 

seguintes: 
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a) compra dos elementos pré-fabricados; 

b) aluguel de guindaste; 

c) mão de obra para a colocação e fixação dos elementos nas edificações. 

6.4.1 Compra dos elementos pré-fabricados 

A compra dos elementos pré-fabricados foi feita através de um contrato com a empresa 

especializada em pré-fabricados, o qual estipulava uma produção inicial de vinte jogos de 

pavimento tipo, sendo lajes e escada. No total foram comprados 52 jogos de lajes e 31 escadas 

de pavimento tipo pela construtora, sendo os restantes produzidos pela mesma no canteiro. 

O custo de cada jogo de pavimento tipo, apresentado na tabela 1, já considera as despesas 

com frete e impostos relativos a produtos industrializados. O frete era considerado de uma 

diária por caminhão. Como eram feitas reuniões com os empreiteiros de alvenaria antes de 

confirmar a vinda das peças pré-fabricadas para o canteiro, ficou acertado que caso os 

caminhões de entrega tivessem que ficar mais que um dia dentro do canteiro de obras para 

serem descarregados, por atraso na alvenaria da edificação, a empreiteira responsável pela 

alvenaria teria descontado da medição de seus serviço, o valor de R$ 500,00 por diária de 

caminhão. 

Tabela 1 – Custo compra dos elementos pré-fabricados por pavimento tipo 

INSUMO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Lajes m² 186,09 108,00 20.097,72

Escada peça 1 1.685,00 1.685,00

21.782,72

CUSTO ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS POR PAVIMENTO TIPO

Total  

(fonte: elaborado pelo autor) 

6.4.2 Aluguel de guindaste 

Um guindaste com capacidade de 60 t (figura 32) era locado pela empresa construtora todos 

os dias em que havia entrega de peças pré-fabricadas no canteiro de obras. As datas já eram 

previamente agendadas, conforme cronograma criado para entrega dos elementos pré-
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fabricados no canteiro de obras pela empresa especializada em sua fabricação, sendo 

necessária apenas a confirmação no dia anterior a necessidade do guindaste na obra, por parte 

da empresa construtora. 

Figura 32 – Guindaste com capacidade para 60 toneladas 

 

(fonte: foto do autor) 

O contrato de aluguel do guindaste tinha como tempo mínimo a utilização estipulada em dez 

horas, sendo que a contagem do tempo considerava os tempos de deslocamento do 

equipamento da garagem até a obra e o tempo de retorno à garagem. Este tempo de dez horas 

era suficiente para a colocação de até três pavimentos tipos. Para tanto, será considerado que 

como o mínimo de recebimento dos elementos pré-fabricados pela construtora era de duas 

escadas e dois pavimentos tipo de lajes por entrega, então o aluguel da diária do guindaste 

será dividido por dois, sendo considerada metade do valor da diária para a colocação de um 

pavimento. A tabela 2 demonstra o valor da diária do aluguel de um guindaste com 

capacidade de 60 toneladas. 

Tabela 2 – Custo aluguel de guindaste de 60 toneladas 

INSUMO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Guindaste 60 Toneladas h 10 75,00 750,00

750,00

CUSTO ALUGUEL DE GUINDASTE COM CAPACIDADE PARA 60 TONELADAS

Total  

(fonte: elaborado pelo autor) 
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6.4.3 Mão de obra para a colocação e fixação dos elementos nas edificações 

A mão de obra utilizada na montagem das peças pré-fabricadas era composta por funcionários 

da própria empresa construtora, que além do salário recebiam como tarefeiros uma 

remuneração pela função. O escoramento dos elementos pré-fabricados era realizado com 

escoras metálicas tubulares de propriedade da empresa construtora. Como esta etapa era 

semelhante para os dois processos estudados no trabalho, seu valor não foi considerado no 

comparativo de custos. 

6.5 CUSTOS DA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS 

Os custos para fabricação e utilização dos elementos pré-moldados pela empresa construtora 

foram os seguintes: 

a) implantação da central de pré-moldados no canteiro de obras; 

b) compra dos materiais para produção dos elementos pré-moldados; 

c) mão de obra para produção dos elementos pré-moldados; 

d) aluguel de guindaste; 

e) concretagem e controle tecnológico; 

f) aluguel de caminhão; 

g) mão de obra para a colocação e fixação dos elementos nas edificações; 

h) desmontagem da central de pré-moldados. 

 

Os custos com água não foram considerados, tendo em vista que essa foi utilizada apenas para 

limpeza dos caminhões da concreteira e dos equipamentos da obra após a concretagem dos 

elementos pré-moldados. As despesas com energia elétrica também não foram consideradas, 

pois essa era usada apenas como iluminação da pista de concretagem no caso de eventual 

necessidade de estender a concretagem até a noite. 

6.5.1 Implantação da central de pré-moldados no canteiro de obras 

A central de pré-moldados levou aproximadamente duas semanas para ser implantada no 

canteiro de obras. A parte que necessitou maior tempo foi à etapa de adensamento do solo, 
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espalhamento da camada de brita e colocação das armaduras nas fôrmas. Como o local onde a 

central se instalou receberia no futuro a locação de uma rua pavimentada, o serviço de 

terraplenagem que havia sido realizado para implantar a central, servirá no futuro para a 

construção da rua, por isso esta atividade não teve seu valor incluído na composição de custos 

da tabela 3. 

As fôrmas utilizadas para concretar tanto a pista de concretagem como as vigas e a laje da 

área de armazenamento, foram confeccionadas em madeira. Este material foi escolhido, 

devido ao fato de ser mais barato que os demais materiais utilizados para este fim, e mesmo 

tendo como característica a durabilidade baixa, este não seria um problema visto que só 

seriam utilizadas uma vez. Já as fôrmas metálicas foram escolhidas para serem utilizadas na 

concretagem das peças pré-moldadas, devido ao fato de possuírem um grande número de 

reaproveitamentos, tanto é que foi utilizado apenas um jogo de fôrmas para todas as 

concretagens realizadas na central de pré-moldados. Após o término da produção das lajes e 

escadas pré-moldadas necessárias ao empreendimento em estudo, as fôrmas metálicas 

utilizadas na concretagem dessas peças foram levadas para outro canteiro de obras da empresa 

construtora, onde tiveram suas medidas ajustadas para serem utilizadas na produção de 

elementos pré-moldadas com dimensões semelhantes a da obra em estudo. 

As fôrmas metálicas para a produção das lajes tiveram sua durabilidade estimada, pelo 

proprietário da empresa construtora, em duzentas utilizações para produção de um jogo de 

pavimento tipo e as da escada em cem utilizações. O custo das fôrmas metálicas para a 

empresa construtora foi de R$ 9.000,00 para os materiais, sendo R$ 5.000,00 para os das lajes 

e R$ 4.000,00 para os da escada, e R$ 8.000,00 a mão de obra.  

Para este trabalho, o custo dos materiais das fôrmas foi dividido pelo número total de vezes 

que as fôrmas podem ser utilizadas e multiplicado pelo número de vezes que as fôrmas foram 

utilizadas na obra, incluindo as utilizações para a produção das lajes de cobertura. O valor da 

mão de obra foi considerado integral, devido ao fato que para serem utilizadas em outro 

empreendimento, as fôrmas necessitaram ter suas medidas ajustadas, o que resultou em um 

novo custo de mão de obra. As fórmulas 1 e 2, mostram os cálculos para consideração do 

valor das fôrmas metálicas. 
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Fôrmas metálicas (laje) = R$ 4.000,00 / (200) x 83 = R$ 1.660,00 (fórmula 1) 

Fôrmas metálicas (escada) = R$ 5.000,00/ (100) x 50 = R$ 2.500,00 (fórmula 2) 

Tabela 3 – Custo implantação da central de pré-moldados no canteiro de obras 

INSUMO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Brita m³ 60 44,11 2.646,60

Malha Q138 peça 15 145,60 2.184,00

Fôrma de Madeira m² 372 18,06 6.718,32

Fôrma de Metal para as Lajes jogo pavimento 1 1.660,00 1.660,00

Fôrma de Metal para as Escadas peça 1 2.500,00 2.500,00

Mão de Obra Produção Fômas Metálicas - 1 8.000,00 8.000,00

Lona Plástica m² 300 1,58 474,00

Concreto m³ 37,2 268,00 9.969,60

Espaçadores plásticos peça 2000 0,07 140,00

Mão de Obra Empreiteira m² 300 29,00 8.700,00

42.992,52

CUSTO IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE PRÉ-MOLDADOS

Total  

(fonte: elaborado pelo autor) 

6.5.2 Compra dos materiais para produção dos elementos pré-moldados 

Os materiais que constituíam as lajes e escadas eram: 

a) malhas tipo Q; 

b) barras de aço CA 50; 

c) materiais elétricos: mangueiras, caixas octogonais e metálicas; 

d) espaçadores; 

e) ganchos metálicos; 

f) arame; 

g) desmoldante; 

h) espuma. 
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A quantidade de cada material utilizado para a confecção de um jogo de pavimento tipo de 

elementos pré-moldados é apresentada na tabela 4 para as lajes e na tabela 5 para a escada. Os 

preços dos materiais também são apresentados no mesmo quadro, sendo estes referentes aos 

preços praticados pelos fornecedores da empresa construtora. 

O desmoldante utilizado na produção dos pré-moldados era óleo diesel, mesmo este não 

sendo o mais adequado, pois podia causar manchas à superfície do concreto e, em caso de 

excesso, causar falta de aderência, tornando-se prejudicial à aplicação posterior de 

revestimentos. A escolha do óleo diesel ocorreu pelo fato deste ser um material relativamente 

barato, comparado a outros desmoldantes, e de fácil acesso à compra pelos funcionários que 

trabalhavam na central de pré-moldados. 

Tabela 4 – Custo compra dos materiais para produção das lajes pré-moldadas 

INSUMO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Malha Q246 peça 7 260,00 1.820,00

Malha Q138 peça 12 145,60 1.747,20

Aço CA 50 - 6.3 mm peça 11 6,70 73,70

Aço CA 60 - 5.0 mm peça 24 2,87 68,88

Mangueira Lisa 1" m 50 1,18 59,00

Mangueira Lisa 3/4" m 164 0,77 126,28

Espaçadores Plásticos peça 1000 0,07 70,00

Caixa Octogonal peça 26 1,21 31,46

Caixa Metálica peça 5 13,00 65,00

Gancho peça 96 2,04 195,84

Arame Q. 18 kg 2 5,29 10,58

Desmoldante litro 2,5 1,95 4,87

Espuma kg 1 10,00 10,00

4.282,81

CUSTO MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DAS LAJES PRÉ-MOLDADAS

Total  

(fonte: elaborado pelo autor) 

Tabela 5 – Custo compra dos materiais para produção das escadas pré-moldadas 

INSUMO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Armadura Corte e Dobra peça 1 400,00 400,00

400,00

CUSTO MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DAS ESCADAS PRÉ-MOLDADAS

Total  

(fonte: elaborado pelo autor) 
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O número de ganchos, desmoldantes e espaçadores utilizados para auxiliar no içamento das 

escadas, foi computado junto com os utilizados nas lajes, sendo 96 o número total de ganchos 

utilizados para produção de um pavimento tipo. As armaduras utilizadas para confecção das 

escadas, já chegavam prontas ao canteiro, devido à utilização por parte da empresa 

construtora, do serviço de corte e dobra disponibilizado por seu fornecedor de aço. 

6.5.3 Mão de obra para produção dos elementos pré-moldados 

A mão de obra utilizada para a produção dos elementos pré-moldados no canteiro ficou toda a 

cargo da empreiteira contratada para essa atividade. As atividades de conferência e 

verificação dos serviços de produção dos pré-moldados ficaram de responsabilidade da equipe 

de engenharia da obra. Os custos com a equipe de engenharia da obra não serão considerados 

neste trabalho, tendo em vista que esta era uma atividade comum às responsabilidades do 

engenheiro e não uma tarefa que onerasse um extra a empresa construtora. 

Os funcionários da empreiteira eram responsáveis pelas etapas a, b, d, e, f, g e h mencionadas 

no item 6.3.2.2. As etapas c e i do mesmo item eram de responsabilidade da equipe de 

engenharia. A tabela 6 mostra os custos da mão de obra para produção dos elementos de um 

pavimento tipo. 

Tabela 6 – Custo mão de obra para produção dos elementos pré-moldados 

INSUMO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Lajes m² 186,09 17,00 3.163,53

Escada peça 1 350,00 350,00

3.513,53Total

CUSTO MÃO DE OBRA PARA PRODUÇÃO DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

6.5.4 Aluguel de guindaste 

Como equipamento para içamento dos elementos pré-moldados foi utilizado um guindaste 

com capacidade para 45 t, tendo em vista que o único motivo da empresa construtora utilizar 
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anteriormente o guindaste com capacidade de sessenta toneladas era por que a empresa de 

guindaste só tinha disponibilidade de oferecer esse. O equipamento de 45 t, mostrado na 

figura 33, por não possuir chassi emplacado, não tinha permissão para circular em ruas e 

avenidas fora do canteiro de obras, diferente do que acontecia com os equipamentos de 

içamento utilizados na colocação dos elementos pré-fabricados. Por este motivo, a empresa de 

guindastes fez um contrato de aluguel mensal do equipamento, ficando o equipamento e seu 

controlador disponíveis para utilização todo o período de trabalho diário da obra. 

Figura 33 – Guindaste com capacidade para 45 toneladas 

 

(fonte: foto do autor) 

Atividades de içamento de materiais, como palets de blocos e de argamassas, para os andares 

dos prédios também eram realizadas pelo guindaste. Estas atividades não foram levadas em 

consideração na composição do custo do aluguel do equipamento, pois não faziam parte da 

atividade principal do guindaste que era o içamento dos pré-moldados, e sim atividades 

secundárias realizadas nos instantes de ociosidade do mesmo. A tabela 7 mostra o custo da 

mensalidade do aluguel de um guindaste com capacidade de 45 t. 
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Tabela 7 – Custo aluguel de guindaste 45 toneladas 

INSUMO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Guindaste (45 Toneldas) mês 1 35.000,00 35.000,00

35.000,00

CUSTO ALUGUEL GUINDASTE COM CAPACIDADE PARA 45 TONELADAS

Total  

(fonte: elaborado pelo autor) 

6.5.5 Concretagem e controle tecnológico 

Após os elementos pré-moldados estarem montados na pista de concretagem e conferidos pela 

equipe de engenharia da obra, o engenheiro responsável pelo empreendimento ligava para a 

empresa concreteira e liberava a vinda de três caminhões de concreto que totalizavam 19 m³ 

de concreto, sendo 17 m³ utilizados nas lajes e 1,8 m³ na escada. Os caminhões tinham um 

intervalo de trinta minutos entre a descarga de um e outro. Este tempo era suficiente para 

descarregar o caminhão e espalhar o concreto pelas fôrmas. 

O controle tecnológico do concreto era de responsabilidade de uma empresa terceirizada, 

especializada neste tipo de atividade. A empresa de controle tecnológico era responsável por 

buscar os corpos de prova no canteiro e ensaiá-los em laboratório, sendo de responsabilidade 

da empreiteira que produzia os elementos pré-moldados, realizar o abatimento de tronco de 

cone e confeccionar os corpos de prova. Para a realização dos ensaios de resistência à 

compressão eram confeccionados dois corpos de prova por caminhão de concreto. 

Os custos com concretagem e controle tecnológico são apresentados na tabela 8. O 

rompimento à compressão dos corpos de prova era realizado somente aos 28 dias. 

Tabela 8 – Custo concretagem e controle tecnológico 

INSUMO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Concreto Lajes 35 MPa m³ 19 274,00 5.206,00

Concreto Escada 35 MPa m³ 1,8 274,00 493,20

Controle Tecnológico amostra 6 12,10 72,60

5.771,80

CUSTO CONCRETAGEM E CONTROLE TECNOLÓGICO

Total  

(fonte: elaborado pelo autor) 
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6.5.6 Aluguel de caminhão 

Como mencionado no item 6.3.2.4, o caminhão alugado era utilizado para fazer o transporte 

dos elementos pré-moldados dentro do canteiro de obras, levando-os da central de produção 

dos pré-moldados até a edificação onde estes seriam utilizados. O aluguel do caminhão foi 

realizado através de um contrato de mensalidade com uma empresa de locação de maquinário, 

mostrado o custo na tabela 9. 

Tabela 9 – Custo aluguel de caminhão 

INSUMO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Caminhão Truck mês 1 4.000,00 4.000,00

4.000,00Total

 CUSTO ALUGUEL DE CAMINHÃO

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

6.5.7 Mão de obra para a colocação e fixação dos elementos nas edificações 

Assim como no item 6.4.3 a mão de obra utilizada na montagem das peças pré-fabricadas não 

tem seu valor considerado no comparativo de custos. O mesmo é valido para o custo do 

material de escoramento. 

6.5.8 Desmontagem da central de pré-moldados 

O custo para a desmontagem da central de pré-moldados teve seu valor considerado neste 

comparativo, exposto na tabela 10, pois a central ocupa uma área que será utilizada 

futuramente pelo empreendimento. Como ainda não foi desmontada a central de pré-

moldados do canteiro em estudo, o custo para realização desta atividade foi estimado, 

conforme consulta com empreiteira especializada nesse tipo de atividade, em quatro diárias de 

aluguel de uma retroescavadeira, mais dez fretes de um caminhão caçamba (capacidade de 

cinco m³) para entulho e mais quatro diárias de dois serventes.  
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Tabela 10 – Custo desmontagem da central de pré-moldados 

INSUMO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Aluguel Retroescavadeira dia 4 381,50 1.526,00

Frete Recolhimento de Entulho viagem 10 76,30 763,00

Mão de Obra Servente dia 8 66,24 529,92

2.818,92

CUSTO DESMONTAGEM DA CENTRAL DE PRÉ-MOLDADOS

Total  

(fonte: elaborado pelo autor) 

6.6 COMPARATIVO DE CUSTOS ENTRE PRÉ-FABRICAODS E PRÉ-

MOLDADOS 

Na tabela 11, é apresentado o comparativo com as atividades e os custos que se fizeram 

necessários para a utilização de um jogo de lajes e uma escada, referente a um pavimento tipo, 

nas edificações observadas. Os custos dos itens, da coluna de pré-moldados, referentes à 

implantação da central de pré-moldados e desmontagem da central tiveram seus valores 

proporcionais ao número total de jogos de lajes pré-moldadas produzidas no canteiro. O 

número total de jogos de lajes (83), leva em consideração também as lajes produzidas para 

serem utilizadas na cobertura dos edifícios (56 tipo + 27 cobertura). Os custos dos itens, da 

coluna pré-moldados, referentes a aluguel de guindaste e aluguel de caminhão, tiveram os 

custos mensais divididos pelo total de lajes produzidas e multiplicados pelo número de meses 

que esses equipamentos prestaram serviço à empresa construtora para a realização das etapas 

de produção dos elementos pré-moldados. Estes custos são mostrados nas fórmulas 3 a 6. 

O custo da implantação da central de pré-moldados no canteiro da obra para um pavimento 

tipo foi: 

Implantação = R$ 42.992,52 / 83 = R$ 517,98 (fórmula 3) 

O custo do aluguel de guindaste para um pavimento tipo utilizando pré-moldados foi: 
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Guindaste 45 toneladas= R$ 35.000,00 / 83 x 5 = R$ 2.108,43 (fórmula 4) 

O custo do aluguel de caminhão para um pavimento tipo totalizou: 

Caminhão = R$ 4.000,00 / 83 x 5 = R$ 240,96 (fórmula 5) 

O custo da desmontagem da central de pré-moldados para um pavimento tipo resultou em: 

Desmontagem = R$ 2.818,92 / 83 = R$ 23,96 (fórmula 6) 

Tabela 11 – Comparativo de custos entre pré-fabricados e pré-moldados                       

referentes a um pavimento tipo 

ATIVIDADE PRÉ-FABRICADOS (R$) PRÉ-MOLDADOS (R$)

Implantação da Central de Pré-Moldados no Canteiro de Obras - 517,98

Compra dos Materiais para Produção dos Elementos Pré-Moldados - 4.282,81

Mão de Obra para Produção dos Elementos Pré-Moldados - 3.513,53

Compra dos Elementos Pré-Fabricados 21.782,72 -

Aluguel de Guindaste 750,00 2.108,43

Concretagem e Controle Tecnológico - 5.771,80

Aluguel de Caminhão - 240,96

Desmontagem da Central de Pré-Moldados - 33,96

Total 22.532,72 16.469,47

RESUMO DOS CUSTOS PARA UM PAVIMENTO TIPO

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

6.7 PRODUTIVIDADE DAS LAJES E ESCADAS NAS EDIFICAÇÕES 

Os prédios, executados em alvenaria estrutural, tinham seu ritmo de construção dependentes 

da produtividade das equipes de alvenaria contratadas pela empresa construtora em estudo, e 

não da produtividade das lajes e escadas nos diferentes processos de fabricação desses pela 

construtora. Ao perceber antecipadamente que a empresa especializada em pré-fabricados não 
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conseguiria atender a demanda das lajes e escadas necessárias às edificações, a empresa 

construtora decidiu produzir os elementos no próprio canteiro, mantendo sempre a 

dependência do tempo de produtividade das edificações para as equipes de alvenaria. 

As equipes responsáveis pela execução das alvenarias tiveram, como tempo médio observado 

para realização de um pavimento tipo, cinco dias de serviço. A fabricação e entrega dos 

elementos pela fábrica especializada em pré-fabricados para o canteiro, podia ser realizada em 

no mínimo três dias da data de pedido. Já a equipe que produzia os elementos pré-moldados 

tinha a produção, de um jogo de lajes e uma escada para um pavimento tipo, realizada em um 

dia. Com isso, sempre que houve necessidade das lajes e escadas nas edificações, os dois 

processos avaliados ofereciam estoque para atender a demanda das edificações. 

A tabela 12 mostra a quantidade de lajes e escadas que foram utilizadas por mês no 

empreendimento, considerando os pavimentos tipo do segundo, terceiro, quarto e quinto 

andares e mais as lajes de cobertura. 

Tabela 12 – Produtividade mensal de lajes e escadas nas edificações 

março-11 abril-11 maio-11 junho-11 julho-11 agosto-11 setembro-11 outubro-11

Lajes 7 18 22 0 19 18 15 9

Escadas 0 13 22 16 15 11 4 0  

(fonte: elaborado pelo autor) 

Como pode ser observado na tabela 12, logo no início das entregas pela empresa especializada 

em pré-fabricados, houve um atraso no recebimento das escadas. Isto ocorreu, devido ao fato 

dessas fôrmas terem sido confeccionadas de maneira errada pela empresa especializada. Nos 

mês seguinte as entregas se normalizaram. No mês de maio a obra começou a produzir suas 

próprias escadas no canteiro e assim foi possível adequar os edifícios que haviam ficado sem 

escadas. Mesmo sem escadas, as alvenarias das edificações seguiram sendo produzidas, para 

dessa forma não atrasar a construção do empreendimento. Os edifícios que não possuíam 

escadas tiveram escadas provisórias confeccionadas em madeira para haver acesso aos 

andares superiores pelos funcionários da obra. 

O mês de junho foi marcado pelo início da produção de lajes no canteiro, e também pelo 

empreendimento em estudo ter sido embargado pela Superintendência Regional do Trabalho e 
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Emprego. Como a central de pré-moldados não foi incluída no embargo, esse período serviu 

para produção de um estoque de lajes e escadas no canteiro. A produção de escadas foi 

realizada de forma intensa, sendo produzidas neste mês vinte escadas, completando assim 

todos os pavimentos tipo que haviam ficado incompletos. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao término do trabalho, acredita-se que os objetivos foram alcançados. O objetivo principal 

que era comparar, para a constituição do empreendimento habitacional em estudo, os custos 

entre a utilização nas edificações de lajes e escadas fabricadas por uma empresa especializada 

e os custos quando utilizados esses elementos produzidos dentro do próprio canteiro pela 

empresa construtora das edificações, foi realizado. Assim como a descrição dos processos 

necessários para a implantação e utilização de uma central de pré-moldados. 

Com o comparativo de custos foi possível observar que a escolha pela utilização de elementos 

pré-moldados produzidos no próprio canteiro de obras tornou menor o valor dos elementos 

em comparação aos comprados de uma empresa especializada em sua fabricação. Como 

mostrado na tabela 13, o valor dos elementos pré-moldados ficou abaixo até mesmo do preço 

estimado no orçamento da obra. 

Tabela 13 – Comparativo de custos para um pavimento tipo 

INSUMO ORÇADO (R$) PRÉ-FABRICADOS (R$) PRÉ-MOLDADOS (R$)

Jogo de 23 lajes e uma escada para um pavimento tipo 18.419,01 22.532,72 16.469,47

Diferença de valores 0,00% 22,30% -11,70%

COMPARATIVO DE CUSTOS PARA UM PAVIMENTO TIPO

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

A escolha pela produção dos elementos no canteiro resultou em um controle maior do estoque 

de lajes e escadas para utilização nas edificações, evitando assim o problema que ocorreu no 

início da construção das edificações, que, por um erro de concepção da fôrma das escadas, 

forçou o uso em alguns edifícios de escadas provisórias de madeira, para não atrasar as 

atividades de construção do empreendimento. Além disso, a escolha pelo uso dos pré-

moldados eliminou a movimentação de caminhões de grande porte dentro do canteiro de 

obras nos dias de içamento das lajes e escadas nas edificações. 

Salienta-se que a produção dos pré-moldados no canteiro de obras da empresa somente foi 

possível devido ao canteiro de obras em estudo possuir grandes dimensões e também por que 
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o local onde instalou-se a central de pré-moldadas necessitava ser utilizado pelo 

empreendimento somente no final da obra. Ou seja, o local onde a central de pré-moldados foi 

implantada em nada atrapalhava a construção das edificações do canteiro, o que pode não ser 

válido para outros tipos de construções semelhantes, que dependendo das características do 

canteiro, esse pode não suportar o aumento de atividades que o funcionamento de uma central 

de pré-moldados dentro do mesmo desenvolve. 

A entrega dos elementos fabricados pela empresa especializada acabava por não necessitar de 

área de estocagem dos elementos no próprio canteiro de obras, visto que os elementos eram 

içados direto dos caminhões e montados nas edificações. Quando implantada a produção dos 

elementos pré-moldados no canteiro, houve a necessidade da criação de áreas em frente às 

edificações para que os elementos que seriam utilizados nelas ficassem ali armazenados até 

serem içados e montados nos seus locais definitivos. Isto acabou diminuindo a área de 

movimentação de veículos dentro do canteiro, dificultando em certos momentos a entrega de 

materiais nas áreas próximas às edificações. 

Produzindo os elementos dentro do canteiro, a empresa construtora eliminou sua dependência 

em ter que locar um guindaste todos os dias em que necessitava do içamento dos pré-

fabricados nas edificações. Porém, a empresa precisou da disponibilidade diária de um 

guindaste, o que gerou um aumento de 81% no custo do item aluguel de guindaste, se 

comparado à utilização dos elementos fabricados por empresa especializada. A 

disponibilidade de um guindaste residente, acabou eliminando atrasos na construção das 

edificações devido a indisponibilidade de se poder alugar um guindaste para içamento das 

lajes e escadas, situação esta que ocorreu duas vezes quando a construtora utilizava pré-

fabricados, necessitando reagendar a entrega dos elementos da fábrica fixa para o canteiro de 

obra, atrasando assim a produtividade das edificações. 

A escolha das fôrmas metálicas para produção dos pré-moldados foi eficiente, pois 

possibilitou que o mesmo jogo de fôrma fosse utilizado para a construção do empreendimento 

inteiro, evitando assim problemas como falta de materiais para construção de fôrmas ou então 

o custo pela produção de novas fôrmas. A utilização do óleo diesel pela construtora foi um 

dos processos que poderia ter sido modificado, devido ao material poder manchar ou até 

prejudicar a aderência no caso do uso de materiais à base de aglomerantes hidráulicos na 

superfície do concreto dos elementos pré-moldados. A escolha por desmoldantes oleosos a 
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base vegetal ou animal, por produzirem um filme homogêneo e contínuo na superfície das 

fôrmas, seria o mais adequado. 

Através deste estudo comparativo comprovou-se que para empreendimentos com as mesmas 

características que o estudado neste trabalho, a produção de elementos pré-moldados dentro 

do canteiro de obras possibilita a redução dos custos de construção das edificações. Também 

se percebeu que tanto os elementos produzidos por fábricas fixas (pré-fabricados) quanto os 

realizados em fábricas móveis (pré-moldados) apresentavam características semelhantes, em 

termos de acabamento superficial e resistência, suficientes para atender o empreendimento em 

estudo, sendo que a troca de modelo de produção desses elementos não prejudicou a 

qualidade das edificações estudadas. Pôde-se compreender, desta forma, o interesse da 

empresa construtora em estudo em implantar a escolha pela produção das lajes e escadas 

dentro do próprio canteiro em novos empreendimentos por ela lançados. 
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