
Tecnologia do concreto 
em empreendimento 
residencial de luxo

Construtores utlizam Concreto de Alto Desempenho 
(CAD) resfriado com escamas de gelo em conjunto 
de edifícios na zona sul de São Paulo. Previsto para 
ser entregue em 2009, empreendimento residencial 
deve ser o mais alto do gênero no país, com 141 m 
de altura.  
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Acreditando na melhoria 
da produtividade

Pesquisa realizada pelo IBTS, com base em mo-
nitoramento técnico de obras espalhadas por 
todo o país, comprova que é possível melhorar 
a produtividade nos canteiros de obra no que diz 
respeito ao uso de telas soldadas na montagem 
de armações de estruturas de concreto armado. 
Em uma das obras monitoradas, o condomínio 
Campos Elísios, em Jundiaí (SP), o aumento da 
produtividade foi de mais de 58%. 8
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Cresce a procura 
por fundação estaca 

hélice contínua
Cada vez mais as construtoras estão optando 
por esse tipo de fundação para empreendimen-
tos residenciais e comerciais. Para facilitar e 
uniformizar o trabalho de empresas de serviços 
de concretagem e de empresas de projeto e 
construção, entidades representativas desses 
segmentos fecharam acordo que define traços 
de concreto para esse tipo de fundação. Obras 
de condomínio, em São Paulo, já seguem com 
sucesso essas especificações.

10

Ibracon lança novo site
Com visual moderno e acesso facilitado às 
informações sobre o apoio a pesquisas e de-
senvolvimento da engenharia no segmento 
da construção, o site deve se transformar 
em referência para engenheiros, arquitetos 
e meios acadêmicos. 6

Construções brasileiras podem receber "Certificado Verde"

A obra do Eldorado Business Tower, torre 
de escritórios de alto padrão em São Pau-
lo, pode ser uma das primeiras do país a 
receber o certificado, emitido pelo Conse-
lho de Greenbuilding, dos Estados Unidos, 
para obras que se destaquem pela eficiên-
cia no uso da energia, no design ambiental 
e em responsabilidade social. 
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Brasil sedia pela primeira vez evento internacional 
sobre pavimento de concreto

Organizado pelo Ibracon o Workshop será reali-
zado em outubro, no Recife (PE), e reunirá espe-
cialistas europeus, norte-americanos e asiáticos 
para discutir as mais modernas técnicas e expe-
riências na área de pavimentos de concreto.
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Cidades

Obra comercial da Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais é executada com concreto auto-adensável

unidades do sistema. A segunda visa dar conta de 
picos de demanda, como acontece nas épocas de 
intenso calor e em período do dia em que se utiliza 
muita água ao mesmo tempo. 

O reservatório de água tratada, do tipo apoiado, é 
composto por duas câmaras. O eng. João Martins, da 
Comim Construtora, esclarece que cada câmara pos-
sui dimensões de 41 m de comprimento, por 23,5 m 
de largura e 6,5 m de altura, suportando um volume 
de aproximadamente 5.500 m3 de água (cada). “Para a 
sustentação do reservatório foi utilizado o sistema de 
tubulões a céu aberto, com blocos e cintas”, justifica.

primeira etapa a demandar esforços foi a 
execução do projeto, onde se levou em con-
ta a população a ser abastecida, a taxa de 
crescimento da cidade e suas necessidades 
industriais, além de o sistema de abasteci-

mento convencional, organizado por unidades (cap-
tação, adução, estação de tratamento, reservação, 
redes de distribuição e ligações domiciliares). 

O reservatório está sendo construído para atender a 
duas finalidades. A primeira é dar continuidade à re-
gularidade do abastecimento, principalmente quando 
houver necessidade de manutenção em qualquer das 

A

A área construída do reservatório compreende 
1.886 m2, em um terreno de aproximadamente 
3.000 m2. Toda a estrutura (lajes, pilares e vigas) 
está sendo executada em concreto dosado em 
central, moldado in loco, com especificação de 
fck 30 MPa. 

Entre os diferenciais desta obra, do ponto de 
vista construtivo, encontra-se o emprego do CAA 
(Concreto Auto-Adensável). De acordo com os 
construtores, a opção em trabalhar com o concreto 
auto-adensável se deve à alta fluidez que o mesmo 
proporciona, facilitando sobremaneira sua traba-
lhabilidade. "O concreto auto-adensável facilita a 
vibração ou compactação externa e, ainda, reduz o 
tempo de lançamento, além de oferecer economia 
com mão-de-obra de aplicação do concreto", expli-
ca o eng. João Martins. 

O concreto auto-adensável é especialmente in-
dicado para obras prediais, reservatórios de água 
e piscinas, obras com acabamento em concreto 
aparente, e peças pequenas com muitos detalhes 
ou com formato não convencional, onde é muito di-
fícil a utilização de vibradores, além de peças com 
grande concentração de ferragens, e locais de difí-
cil acesso. 

De acordo com o eng. Oswaldo R. Soares Filho, 
consultor técnico da Retech, por se tratar de um 
reservatório de água, houve uma preocupação es-
pecial com o desenvolvimento do traço do concreto 
para esta obra, a fim de que o mesmo alcançasse 
uma resistência média em corpos de prova superior 
a 50 MPa e atendesse às rígidas normas estabele-
cidas pela COPASA para concretos em contato com 
água tratada, tendo por base os critérios de durabi-
lidade e estanqueidade dos reservatórios. 

O consultor explica que essa tecnologia cons-
trutiva, baseada no uso do concreto auto-adensá-
vel, vem sendo utilizada há mais de oito anos em 
obras de reservatórios, e estações de tratamento 
de esgoto e de água da COPASA-MG, com exce-
lentes resultados.

Pelos cálculos dos construtores, a obra do reser-
vatório de água da Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais utlizará um volume de cerca de 1,7 
mil m3 de concreto. A construção foi iniciada em 
agosto de 2006 e a conclusão das obras está pre-
vista para este mês de maio de 2007. 

 ■

A elaboração de um sistema completo de abastecimento de água 
demanda estudos minuciosos e profissionais qualificados. Por essas 
características, a construção de um reservatório de água da Com-
panhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA, no bairro Jardim 
Montanhês, em Belo Horizonte (MG), está sendo viabilizada através 
do trabalho conjunto e planejado de empresas como a Comim Cons-
trutora (responsável pelas obras), e a Retech Serviços Especiais de 
Engenharia (que atuou na consultoria técnica do concreto).
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Reforma da Rodoviária de Brasília privilegia 
pavimento de concreto armado

uma impermeabilização, depois uma camada amorte-
cedora para proteger essa impermeabilização, e, por 
cima, o piso asfáltico, que, com o tempo, começou a 
apresentar imperfeições e trincas.

O engenheiro explica que, inicialmente, o projeto de 
reforma previa a simples troca do pavimento asfáltico na 
região das estruturas de concreto, ou seja, nos estacio-
namentos, nas pistas de rolamento e nas pistas transver-
sais. "Ao executarmos os serviços de reforma em um dos 
estacionamentos, verificamos que o pavimento asfáltico 
deslizava sobre a camada amortecedora e de transição 
(geotextil de poliéster de filamentos contínuos impregna-
do com emulsão asfáltica catiônica), implicando na fissu-
ração da camada asfáltica", comenta. Tal fato se repetia 
na região das juntas de dilatação devido às deformações 
do concreto face às variações térmicas.

Após as análises de vários especialistas, constatou-
se que o pavimento asfáltico mostrava-se totalmente 
inadequado, face ao projeto de impermeabilização utili-
zado, desenvolvendo-se então um projeto de pavimento 
de concreto em substituição ao projeto existente.

área em reforma é composta pela Plataforma 
Central da Rodoviária (localizada sobre o cru-
zamento entre os Eixos Monumental e Rodo-
viário) e pela Praça Norte (entre o Conjunto 
Nacional e o Teatro Nacional), atingindo pistas 
de rolamento, estacionamentos e passeios.

Os principais serviços são: remoção dos pavimentos 
existentes, recuperação estrutural do concreto (tratamen-
to de fissuras, bicheiras e brocas; reparos das juntas de 
dilatação; dentre outros), restauração do sistema de dre-
nagem, execução do sistema de impermeabilização (exe-
cução de camada de regularização, aplicação de manta 
asfáltica, etc), execução de pavimentação e passeios.

De acordo com o eng. Edalmo Soares Ferreira, coorde-
nador da Soltec Engenharia, empresa responsável pelas 
obras, a reforma foi necessária pela deterioração das 
estruturas, causada pelo efeito das intempéries e das 
solicitações de tráfego, que resultaram na falta de es-
tanqueidade do sistema.

No caso do pavimento, a composição original era for-
mada por estrutura de concreto, sobre a qual foi feita 

A

O concreto dosado em central utilizado no pavimen-
to apresenta a seguinte especificação: fck 30 MPa com 
espessura de 13 cm, composto de brita 1, com adição 
de aditivo plastificante retardador do tempo de pega e 
incorporador de ar na dosagem de 5%, armadura po-
sitiva e negativa em telas soldadas (dos tipos Q 92 e 
Q 283), com juntas devidamente protegidas, formando 
quadrados de 5,0 m x 6,0 m, e acabamento de superfí-
cies utilizando-se vassoura de piaçava.

Segundo o eng. Edalmo, a utilização da tecnologia 
das telas soldadas para armação do pavimento de 
concreto é fundamental para se atingir o grau de efici-
ência que uma obra desse tipo necessita. "Ao contrá-
rio da armação com vergalhões, a armadura com telas 
permite trabalhar com número menor de operários e 
obter maior rendimento na preparação dos panos de 
laje a concretar. Resumindo, com a utilização das telas 
soldadas, podemos agilizar a execução dos serviços, 
visando redução de prazos inicialmente estabelecidos, 
sem comprometer a qualidade do trabalho".

No cálculo dos construtores, durante a obra de re-
forma estrutural da Rodoviária de Brasília serão utili-
zados mais de 3.000 m3 de concreto e cerca de 190 t de 
telas soldadas. Participam da equipe técnica da Soltec 
Engenharia lotada na obra de Reforma Estrutural da 
Estação Rodoviária de Brasília, além do eng. Edalmo, o 
eng. residente, Paulo Henrique Jardim Thees, e o eng. 
de planejamento, Luciano Carlos dos Santos. ■

A Estação Rodoviária de Brasília está passando por amplo proces-
so de reforma. As obras foram iniciadas em setembro de 2005 e es-
tão adiantadas, mas a conclusão ainda depende de investimentos 
por parte do governo do Distrito Federal.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
(1) Demolição de pavimentação. (2) Apicoamento superficial, para remoção da camada superficial de baixa resistência. (3) Preparação da superfície compreendendo lavagem para remoção de resíduos. 
(4) Regularização através da execução de piso de concreto armado acabamento desempenado,  com os devidos caimentos com espesura de 10 cm. (5) Aplicação de sistema básico de impermeabilização 
constituído por dupla camada, a primeira de 3 mm aderida e a segunda de 4 mm com asfalto polimérico. Ambas atendendo ao tipo III da NBR 9952/98. (6) Execução de camada amortecedora e de transição. 
(7) Fornecimento e execução de forma de madeira sobre estrutura, h= 13 cm. Fornecimento e execução de tela de aço soldada Q283. (8)Fornecimento, lançamento e execução de concreto Fck 30 Mpa com 
fibra Polycon tipo HPC 20 N - HAREX na dosagem de 0,9 Kg/m³, aditivo plastificante retardador do tempo de pega e incorporador de ar na dosagem de 5%, com juntas de alívio formando quadrados de 5,0 x 
6,0m, acabamento de superfícies utilizando-se vassoura de piaçava. (9) Piso de concreto acabado. (10) Piso de concreto acabado.



Tecnologia

Alta tecnologia no condomínio de luxo mais alto do país

nheiro residente da obra, Márcio Gomes, "devido as 
cargas e os esforços serem grandes e concentrados, 
houve a necessidade de associar várias sapatas em 
um só bloco com vários pilares".  

Por se tratar de um volume muito grande de con-
creto (cerca de 500 m3 por bloco) foram necessários 
alguns diferenciais para que a execução dessa con-
cretagem pudesse ocorrer de forma rápida e eficien-
te, como explica o eng. Edson Petronilho, da Plena 
Projetos e Consultoria, que atuou como consultor na 
área tecnologia do concreto deste empreendimento: 
"como a maioria dos materiais, o concreto expande no 
aquecimento e contrai no resfriamento. Nas estrutu-
ras de grandes dimensões, como a base de fundação 
das torres do condomínio The Place, a combinação do 
calor produzido pela hidratação do cimento com a po-
bre condição de dissipação de calor dos agregados, 
resultam em um grande aumento na temperatura do 
concreto poucos dias após o lançamento, e o seu res-
friamento à temperatura ambiente faz com que ocorra 
um processo de fissuração".

Por conta disso, adotou-se o procedimento de res-
friamento do concreto de alto desempenho (fck 50 
MPa) com escamas de gelo, aproveitando a sinergia 

novo condomínio compreenderá área total de 
49.814,70 m2, de um terreno com 6.217 m2, 
onde serão construídas duas torres de 39 pavi-
mentos, atingindo altura total de 141 metros, 
que o transformará no condomínio de luxo 

mais alto do Brasil, permitindo uma vista privilegiada 
de boa parte da cidade e, principalmente, do vizinho 
Parque do Ibirapuera.

Cada torre será composta por três subsolos, térreo, 
mezanino, 36 pavimentos tipo e uma cobertura duplex. Os 
apartamentos (um por andar) terão áreas que variam entre 
402 m2 e 471 m2, 4 suites e 5 a 8 vagas de garagem. O pre-
ço de cada apartamento varia entre R$ 2,5 milhões e R$ 8 
milhões. As obras estão a cargo da Tricury Construções e 
Participações e os empreendedores estimam que o inves-
timento total será da ordem de R$ 250 milhões.

Logicamente, um empreendimento deste porte terá 
as mais modernas tecnologias construtivas e isto fica 
claro desde as fundações. Para dar conta dessa estru-
tura das duas torres, as fundações compreenderam a 
construção de dois grandes blocos de concreto. O bloco 
da torre  Inhambu tem a dimensão de 16,50 m x 10,60 
m x 2,80 m, Já o bloco da torre Canário tem dimensão 
de 15,00 m x 10,20 m x 2,80 m. De acordo com o enge-

O

da sílica ativa e do gelo, para o controle da evolução 
adiabática da temperatura, a fim de impedir que o ca-
lor gerado por essa grande massa causasse fissuras 
no interior da peça, o que poderia gerar danos estru-
turais. A opção pelo gelo deveu-se aos bons resulta-
dos proporcionados e ao menor custo em comparação 
com outras técnicas.

Para que essa técnica alcançasse os resultados espe-
rados foram tomados cuidados especiais, como a reali-
zação dos cálculos das tensões provenientes da carga 
térmica instalada com emprego de um modelo que leva 
em consideração o comportamento viscoelástico line-
ar com o envelhecimento do concreto. "Além disso, a 
base concretada foi monitorada termicamente através 
de termopares acoplados a um aparelho field logger, 
com leituras realizadas em intervalos de 30 minutos, 
pelos 10 dias possíveis, em função do cronograma da 
obra", explica o consultor.

A viabilização desse trabalho de concretagem exi-
giu planejamento e logística. Quando o caminhão-be-
toneira chegava ao local, era retirada uma amostra do 
concreto e com um termômetro verificasse se a tem-
peratura limite tinha sido alcançada (até 18º C). 

Depois da concretagem, oito sensores térmicos, 
controlados por computadores, foram colocados sobre 
o concreto para verificar se a temperatura permane-
cia, a fim de evitar problemas futuros. Esses sensores 
permaneceram sobre o concreto por 15 dias.

Em termos logísticos, por se tratar de uma área 
nobre e densamente ocupada, e cujo acesso se faz 
somente por corredores que sofrem com o trânsito 
de São Paulo, optou-se por lançar o concreto com a 
utilização de bombas-lança, com a definição de dois 
pontos estratégicos (nas zonas sul e oeste da cidade), 
onde ficavam as centrais dosadoras de onde partiram 
as betoneiras que abasteceram esses equipamentos.

O planejamento incluiu ainda a autorização da CET 
(Companhia de Engenharia de Tráfego) para que os vá-
rios caminhões pudessem ficar estacionados nas ruas 
que circundam o empreendimento e, assim, tornassem 
possível a concretagem de cada bloco em apenas um 
dia. Na concretagem dos dois blocos de fundação fo-
ram utilizados cerca de 170 caminhões betoneira.

Toda a estrutura do condomínio The Place está 
sendo executada em concreto armado com telas 
soldadas, tendo fechamento em alvenaria em bloco 
cerâmico. O concreto apresenta as seguintes caracte-
rísticas: fck de 50MPa, com módulo de elasticidade Eci 
= 30GPa (fundação ao 6º pavimento) e fck de 40MPa, 
com módulo de elasticidade Eci = 30GPa (a partir do 
7º pavimento). O projeto de estrutura está a cargo da 
empresa Pasqua e Graziano Associados.

A expectativa dos construtores é que no total sejam 
utilizados na obra cerca de 17 mil m3 de concreto. As 
obras do condomínio The Place foram iniciadas em 
agosto de 2006 e o empreendimento deve ser entre-
gue em março de 2009. ■

Um dos bairros mais valorizados de São Paulo, o Ibirapuera deve ga-
nhar nos próximos anos um empreendimento que promete chamar mui-
ta atenção: o condomínio The Place, cujos números impressionam.

Fundações têm CAD resfriado com escamas de gelo
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São Paulo deve ter edifício com 
"Certificado Verde"

kgf/m2, em toda a laje, e 1.000 kgf/m2, em áreas 
específicas, a Construtora está utilizando telas sol-
dadas nas armaduras positivas das lajes a partir do 
23º pavimento.

Segundo a engenheira, a utilização das telas traz 
uma série de vantagens no canteiro de obras em 
comparação com as armações com vergalhão, com 
destaque para a praticidade, que gera ganho de pro-
dução, além da redução do número de armadores na 
equipe e maior organização e limpeza nas fases de 
armação e concretagem.

Fernanda Marmo esclarece que, tendo em vista as 
características do edifício, "foram utilizados diver-
sos tipos de tela soldada, quase todos com cortes 
especiais para facilitar o armazenamento e agilizar 
o processo de montagem. Todos os panos vieram 
recortados no tamanho exato que necessitávamos, 
o que facilita bastante a montagem".

Outro destaque do emprendimento será a facha-
da, feita de caixilhos de última geração, com tec-
nologia alemã (semelhante ao sistema Schuco, 
utilizado no Centro Tecnológico da McLaren, em 
Woking, Grã-Bretanha), solução especialmente 
encomendada para o Eldorado Business Tower. 
Chamado de sistema unitizado, reúne vidros im-
portados da Holanda e Bélgica, que diminuem a 
incidência de calor dentro do conjunto, mantendo 
a luminosidade.

Iniciadas há três anos, as obras do Eldorado Bu-
siness Tower devem consumir cerca de 37.000 m3 
de concreto.  ■

No próximo mês de outubro, a cidade de São Paulo pode ganhar primeiro edifício com certificação nor-
te-americana de construção sustentável. O empreendimento terá o nome de Eldorado Business Tower. 
Trata-se de uma torre de escritórios de padrão Triple A, ou seja, equivalente aos edifícios mais modernos 
e eficientes do mundo

três superiores, proporcionando espaço para 1.815 
vagas. A área construída totaliza 128.645 m2. O 
projeto de estruturas está a cargo do escritório 
França e Associados.

O sistema construtivo utilizado no Eldorado Busi-
ness Tower prevê pilares e pré-vigas em concreto 
convencional, com especificação de fck 45 MPa, com 
lajes maciças, com 20 cm de espessura, protendidas 
nos dois sentidos. De acordo com a eng. Fernanda 
Moraes Alves Marmo, coordenadora da obra, a op-
ção por esse tipo de laje se deve a necessidade de re-
dução da quantidade de pilares, aumentando os vãos 
livres nos pavimentos. "Teremos aproximadamente 
11,5 m de vão livre em relação ao núcleo e 46,5 m de 
perímetro com vão livre (periferia)", explica.

Para aumentar a eficiência e dar conta da sobre-
carga a que essas lajes estarão sujeitas, de até 500 

eficiência no uso de energia (até mesmo 
com geração própria e aproveitamento de 
água da chuva) e no design ambiental, além 
de compromisso com a responsabilidade 
social, são as principais características que 

dão nome à sigla LEED, que é uma certificação para 
edifícios considerados sustentáveis, concedida pelo 
Conselho de Greenbuilding ("Construção Verde"), 
nos Estados Unidos. A Construtora Gafisa seguiu as 
regras da cartilha norte-americana no canteiro de 
obras, na expectativa de conquistar para o Eldorado 
Business Tower esse certificado.

Situado numa área de 10.379 m2, em parte do ter-
reno do Shopping Eldorado, um dos mais tradicio-
nais de São Paulo, na zona oeste da cidade, o novo 
edifício terá 141 m de altura e 35 pavimentos. A 
área de garagens ocupará quatro níveis inferiores e 

A
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Visando manter a atratividade e facilitar o acesso às diversas informações que 
oferece, o site do Instituto Brasileiro do Concreto foi inteiramente reformulado.

A nova homepage apresenta uma reestruturação no conteúdo, que passa a ser 
disponibilizado através de diversos links, proporcionando ao internauta acesso direto 
ao assunto de interesse.

Os principais links referem-se à atuação do Ibracon no apoio à pesquisa e desenvolvi-
mento da engenharia nacional na área da construção. Entre os destaques podemos citar:
•  Institucional: aborda os aspectos estrutural e organizacional do Instituto, sua his-

tória nestes 35 anos de existência. Disponibiliza documentos históricos e outros 
que demarcam o desempenho do Ibracon como entidade sem fins lucrativos, volta-
da para o aperfeiçoamento dos agentes da cadeia do concreto; 

•  Certificados: enfatiza o empenho do Ibracon junto a atividades de aperfeiçoamen-
to de mão-de-obra na área da construção civil, visando oferecer aos participantes 
certificados de conclusão dos cursos que oferece;

•  Comitês Técnicos: espaço destinado a apresentar os diversos comitês que compõem 
o Instituto, suas estruturas, membros e estatutos adequados para o funcionamento;

•  Eventos: enfatiza os cursos, workshops, congressos, palestras e debates  promo-
vidos e apoiados pelo Ibracon. Também, divulga seus parceiros e conveniados que 
patrocinam várias ações realizadas pela entidade;

•  Educação Continuada: traz a programação dos cursos MasterPEC, que têm como 
objetivo qualificar e atualizar profissionais já atuantes na área da construção civil;

•  Regionais: pelo fato de o Ibracon ser uma instituição de atuação nacional, este 
link mostra as localizações das sedes nos estados brasileiros, seus representantes, 
contatos e as notícias sobre atividades realizadas em todo o Brasil;

•  P & D: banco de dados destinado às pesquisas de mestrado e doutorado sobre a 
tecnologia do concreto, realizadas nos institutos de universidades brasileiras. To-
dos os interessados podem cadastrar seus trabalhos para contribuir com a difusão 
do conhecimento para o mercado nacional da construção civil;

•  Login: área restrita aos associados, para participação em fóruns on line, atualiza-
ções de dados, recebimento de mensagens do Instituto e emissões de boletos para 
pagamento de anuidades;

•  Loja Virtual: espaço para a compra de publicações;
•  Busca: o internauta encontra todos os artigos publicados nas edições do Congres-

so Brasileiro do Concreto, além de outras publicações divulgadas desde a fundação 
do Ibracon e também diversas matérias referentes à tecnologia do concreto.

 
Para ter acesso a todo esse conteúdo, basta acessar o site do Ibracon:

www.ibracon.org.br.

Ibracon apresenta novo site

o inicio de abril já foi oferecido o curso “Patologia e Terapia 
das Estruturas de Concreto”, sob coordenação do eng. José 
Eduardo Granato, e do presidente do Ibracon, eng. Paulo He-
lene. A escolha do tema surgiu da preocupação em analisar 
se as obras de construção civil em concreto continuavam sen-

do apropriadas para as utilizações e exigência segundo as quais foram 
projetadas, uma vez que, com o passar do tempo, o suporte das cargas 
impostas no projeto inicial pode apresentar sérios problemas de manu-
tenção, caso nunca tenham sido avaliados. 

Segundo o eng. Granato, o evento foi de grande valia porque inspe-
cionar, avaliar e diagnosticar as patologias da construção, são tarefas 
que devem ser realizadas sistemática e periodicamente, de modo  que 
os resultados e as ações de manutenções devem cumprir efetivamente 
a reabilitação da construção, sempre que necessária. “Em meio a  dife-
rentes parâmetros que contribuem para a degradação das construções 
aparecem inúmeros fatores, como variações de temperatura, reações 

N

ntre os dias 21 a 23 de outubro deste ano, o Ibracon promoverá, 
pela primeira vez no Brasil, o Workshop Internacional sobre as 
Melhores Práticas para Pavimentos de Concreto, realizado pela 
International Society for Concrete Pavements (ISCP).

O maior objetivo do evento, que acontecerá em Recife (PE), 
é oferecer à comunidade da construção, como projetistas, 

acadêmicos, operadores públicos e privados de rodovias, universitários, 
consultores e industriais relacionados à cadeia da produção de pavi-
mentos em concreto, uma oportunidade para trocar experiências e in-
formações de sucesso com os melhores especialistas norteamericanos, 
europeus e asiáticos, os quais são reconhecidos e respeitados no mun-
do inteiro. Esses especialistas participarão de seis palestras, cada uma 
com duração de 1h30.

Segundo o diretor do ISCP no Brasil, eng. José Balbo, o evento coincide 
com um momento importante para o segmento rodoviário do Nordeste. 

E

Evento

Especialistas discutem evolução na área de pavimentos de concreto
Evento internacional será 
realizado pela primeira 

vez no Brasil

Programa Masterpec difunde conhecimento na área de estrutura de concreto
Em virtude do sucesso alcançado com o Programa 
MasterPec, o Ibracon está ampliando a oferta de cur-
sos que visam difundir conhecimento em projetos, 
materiais, diagnóstico, inspeção e reabilitação de es-
trutura de concreto a profissionais da área da cons-
trução civil. Além disso, o programa busca trabalhar a 
proteção ao meio ambiente, ética, e a responsabilida-
de social junto ao desenvolvimento tecnológico.
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químicas, vibrações, erosão, e - um dos mais sérios 
- o fenômeno da corrosão das armaduras do concreto 
armado, que constitui um importantíssimo fenômeno 
patológico, contribuindo sobremaneira para a deterio-
ração da construção”.

Durante o curso, o eng. Granato explicou que os sin-
tomas e as causas da corrosão não são habitualmente 
conhecidos e, quando se tornam visíveis, é necessário 
a adoção de métodos e procedimentos de correção 
bem definidos, de modo que as intervenções sejam 
eficazes. Essa abordagem foi um sucesso entre os 
participantes que atuam na área da construção civil.

Dando continuidade ao Programa MasterPec, já 
está previsto para os dias 24 e 25 de abril, o curso 
"Práticas de Projeto e Execução de Edifícios Proten-
didos", sob orientação dos engenheiros, Eugênio Luiz 
Cauduro, Marcelo Silveira, e também, do presidente 
do Ibracon, Paulo Helene.

De acordo com o eng. Cauduro, a decisão de se 
aprofundar as informações sobre o tema da protensão 
prende-se ao fato de que esta já é uma especialidade 
da engenharia, e que edifícios protendidos, apesar 
de existirem há mais de 30 anos no Brasil, ainda fa-
zem parte de uma concepção de projeto e execução 
diferentes das do concreto armado. “Antigamente, a 
construção da parte protendida dos edifícios era fei-
ta com o processo aderente, com bainhas metálicas e 

injeção de pasta de cimento. Com a introdução no 
Brasil da protensão, com cordoalhas engraxadas e 
plastificadas - uma técnica de implementação que 
tive a oportunidade de buscar nos Estados Unidos 
em 1996 e começar a divulgá-la em nosso país - o 
processo ficou extremamente simplificado”, explica 
Cauduro.

O eng. Silveira ressalta que o principal objetivo 
de projetar edifícios protendidos está relacionado 
à execução das lajes planas (lisas), ou seja, sem 
vigas, apoiadas diretamente sobre os pilares. Esta 
técnica proporciona diversas vantagens para a 
construção, por reduzir custos com formas e material 
para executá-la; além da mão-de-obra e o tempo de 
término do mesmo. “Outro beneficio é a otimização 
dos pés-direitos dos edifícios, visto que a não uti-
lização das vigas amplia o espaço vertical interno, 
possibilitando o aumento de vãos com baixo custo. 
São reduzidos os riscos com fissuras nas lajes e, con-
seqüentemente, tem  um aumento na vida útil das 
estruturas e diminui-se problemas com deformações 
e trincas nas paredes”, avalia.

Neste curso serão apresentados alguns projetos 
realizados com lajes planas, maciças ou nervura-
das, em edifícios residenciais e comerciais, os 
quais são mais freqüentes no dia-a-dia de proje-
tistas de estruturas. Estes profissionais, quando se 

utilizam desse tipo de técnica, devem ficar atentos 
quanto à estabilidade lateral das edificações sob a 
ação do vento: a mesma exige cuidados especiais 
para as estruturas de contraventamento do edifício. 
Também, será explicado como é a escolha e o dimen-
sionamento da cablagem lançada nas lajes e os crité-
rios para esta definição.

Quanto à execução será avaliada a técnica de apli-
cação da protensão não aderente, com cordoalhas 
engraxadas e plastificadas, devido aos diferentes ti-
pos de ancoragens, suportes dos cabos, nichos, aca-
bamento e conferência dos alongamentos obtidos. 
Esse  assunto, também, contará com outros subtítu-
los, como:
• Materiais, equipamentos e operação; 
• Tampa plástica de vedação e proteção;
• Cadeiras-suporte para cabos;
• Fabricação e instalação dos cabos; 
•  Concretagem, características do concreto, lança-

mento, adensamento e locais especiais;
•  Acabamentos, necessidades, tipos, grau de prote-

ção e tipos de ancoragens.
Os interessados em participar do Programa Master 

em Produção de Estrutura de Concreto podem se ins-
crever no Ibracon, através do site www.ibracon.org.br, 
ou pelo telefone (11) 3735-0202. ■

“Em virtude da modernização e duplicação da BR-101, que será totalmente executada em pavimentos de concreto, 
podemos utilizar esse projeto, também, como tema de discussão”, acrescenta. 

Ainda de acordo, com o engenheiro, uma prova de que o assunto gera muito interesse em todo o país é o fato 
de o comitê editorial do Ibracon ter recebido 35 artigos completos (de várias partes do mundo), referentes às me-
lhores práticas atuais sobre pavimentos de concreto, aliados a modernas tecnologias. "Algumas dessas técnicas 
são, inclusive, pouco difundidas em nosso meio, como, por exemplo, a restauração de pavimentos com placas de 
concreto pré-fabricadas, os grandes experimentos com pavimentos de concreto armado e o uso de concreto de 
liberação ultra-rápida e espessuras reduzidas”, explica o diretor do ISCP.

Os workshops a serem apresentados durante o evento são os seguintes:
•  Novas Tecnologias para Concretos em Pavimentação, com o Prof. Dr. Dan Zollinger, Texas AM University. Presidente da 

Sociedade Internacional de Pavimentos de Concreto;
•  Modernas Técnicas de Projeto de Pavimentos de Concreto, com a Dra. Katheleen Teresa Hall, Consultora FHWA e vice-pre-

sidente da Sociedade Internacional de Pavimentos de Concreto;
•  Evolução da Construção Mecanizada de Pavimentos de Concreto na Europa, com o Prof. Dr. Willy Wilk, do Swiss Federal 

Institute of Technology, ex-presidente do Comitê de Rodovias de Concreto da PIARC e ex-presidente da Associação Suíça 
de Cimento Portland;

•  Técnicas de Avaliação e Análise Estrutural de Placas por Elementos Finitos, Prof. Dr. Lev Khazanovich, University of Minne-
sota e autor principal do Programa ISLAB de Elementos Finitos;

•  Modelos de Desempenho e Gerência dos Pavimentos de Concreto, Prof. (Emeritus) Dr. Michael Darter, University of Illinois 
e pesquisador e consultor da ARA-ERES;

•  Técnicas de Manutenção e Restauração de Pavimentos após Longo Uso, Dr. Mark Snyder, Consultor, PERC, Pittsburg, USA e 
secretário-geral da Sociedade Internacional de Pavimentos de Concreto.

Durante o evento serão debatidos outros temas como: 
• Modernas técnicas de construção;
• Tecnologias sofisticadas para misturas de concreto;
•  As questões mais atuais sobre projeto e análise estrutural 

de pavimentos em concreto armado e simples; 
•  Gerenciamento de pesquisa e técnicas de monitoração e 

análise de desempenho; 
• A restauração dos pavimentos após longos anos de serviço.

Além dos workshops ocorrerão paralelamente mini-
cursos, além de sessões técnicas. Dentre os trabalhos 
inscritos, uma comissão julgadora escolherá as duas 
melhores experiências em pavimentação em concreto, 
as quais serão apresentadas no final do evento, em uma 
sessão especial. Os interessados em participar podem 
obter informações ou inscrever-se no Ibracon, através 
do site www.ibracon.org.br. ■

Especialistas discutem evolução na área de pavimentos de concreto

Programa Masterpec difunde conhecimento na área de estrutura de concreto



Expansão

Tecnologia construtiva tilt-up chega  ao Espírito Santo

vedação e também como muro de arrimo para a área de 
docas, foram moldados em concreto dosado em central 
e armados com telas soldadas (tipo Q 92) na própria 
obra, e, posteriormente, deslocados prontos até o ponto 
definitivo. Algumas paredes chegaram a medir 4 m de 
largura, por até 15,70 m de altura, atingindo um peso 
de 28 t.

No caso do muro, os painéis foram instalados 1,20 
m abaixo do nível do piso, juntamente com as funda-
ções, tendo apoio da terra deste desnivelamento. “De-
vido às dimensões do galpão, a logística de montagem 
dos painéis ficou muito confortável e ágil, por conta do 
içamento com guindaste de 200 t”.

De acordo com os construtores, a obra apresenta 
padrões internacionais e ressalta a propagação de no-
vas tecnologias de construção por todo o país. “É um 
empreendimento seguro, com telhas zipadas garan-
tindo completa estanqueidade, e em razão da altura 
do pé direito, foi possível proporcionar total conforto 
térmico. Além disso, os prêmios de seguradoras são 
mais econômicos devido à qualidade de segurança 
dos painéis”, avalia o engenheiro.

Para viabilizar a execução do projeto (entre paredes 
tilt-up, fundações, pavimentos industriais e pilares) 
serão utilizados aproximadamente 15.000 m3 de con-
creto dosado em central. O concreto armado também 
será o material usado nos pavimentos externos para 
as docas, que foram projetados para acesso dos ca-
minhões.

Em virtude de a cidade de Serra estar rodeada por 
concreteiras não houve a necessidade de se desenvol-
ver uma logística especial para a entrega do concreto, 
o que garantiu a qualidade dos volumes diários de 
concretagem, dentro dos cronogramas fixados. ■

empreendimento está localizado no município 
de Serra (limítrofe à cidade de Vitória, capital do 
estado). O terreno conta com área total de cerca 
de 85.000 m2, e nele serão erguidos o galpão, 
com área construída de 30.000 m2 e mais 6.000 

m2 de prédios anexos, como portaria e prédio administra-
tivo, entre outros departamentos. O galpão será utilizado 
por empresa do setor têxtil como entreposto logístico 
para atender ao porto local. O inicio das obras se deu em 
setembro de 2006.

O galpão terá pé direito de 12 m e a estrutura do prédio 
é sustentada por 6 pilares de concreto moldados in loco. 
Internamente, o espaço foi subdividido em 4 módulos de 
7.500 m2 de área cada um, fechados com paredes executa-
das no sistema tilt-up. “Esse processo eliminou a necessi-
dade de vigas e também de instalações de sprinklers para 
combate a incêndio, uma vez que as paredes funcionam 
como barreira antichamas. No geral, isso resultou numa 
economia significativa”, ressalta o eng. Carlos Carbone, 
da Carbone Construtora, empresa responsável pela obra.

O processo construtivo dessa obra prevê a execução 
de pavimento industrial na área interna, para dar conta 
de uma sobrecarga prevista de até 10 t/m2. Para tanto, o 
piso terá 18 cm de espessura de concreto, mais 12 cm 
de sub base de bica corrida, totalizando 30 cm. Para o 
acabamento do mesmo, foi empregado um endurecedor 
de superfície e aplicado impermeabilizante após sua lim-
peza, além do tratamento das juntas com epóxi. Os pila-
res pré-moldados no próprio canteiro foram executados 
utilizando-se o piso como fôrma.

O concreto usado nos pisos e pilares apresenta espe-
cificação de fck 30 MPa. Com relação às paredes, a tec-
nologia do sistema tilt-up permitiu uma grande agilidade 
na construção. Os painéis, que serviram como paredes de 

O
Neste mês de abril, o estado do Espírito Santo receberá o primeiro galpão execu-
tado no sistema tilt-up, moderna tecnologia para a área da construção civil, que 
alia alta qualidade, economia com mão-de-obra e agilidade construtiva. 
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m 2006 o IBTS deu início a uma pesquisa 
com o objetivo de traçar um diagnóstico 
da produtividade proporcionada pelas 
telas soldadas na montagem das arma-
ções de estruturas de concreto armado, 

em obras executadas em todas as regiões do 
país. Exemplo dessa iniciativa é o monitoramento 
realizado no condomínio residencial Campos Elí-
sios, em Jundiaí (SP), e no edifício comercial The 
City, no bairro do Itaim, capital paulista.

Nestes dois casos foi possível aferir aumento 
na produtividade com o uso das telas. Na obra 
da capital, a diferença positiva chegou a 28,7% e 
em Jundiaí o índice de melhoria da produtividade 
alcançou impressionantes 58,4%. Segundo o eng. 
João Batista Rodrigues, diretor do IBTS, é preciso 
salientar que esses bons resultados justificam-se 
em função das características das obras, tipologia 
das lajes, tipo de equipamento de transporte verti-
cal, mão-de-obra, entre outros fatores.

Voltado ao público de alto poder aquisitivo, o 
condomínio Campos Elísios, em Jundiaí, é for-
mado por três edifícios residenciais (com 18 pa-
vimentos) e um comercial (17 pavimentos), que 
ocupam área construída de cerca de 80 mil m2, 
num terreno de 14.570 m2. O empreendimento 
ainda prevê um espaço de 11 mil m2 com toda 
a infra-estrutura voltada ao lazer. O projeto de 
estruturas foi responsabilidade do eng. Arnoldo 
Wendler, da Wendler Projetos.

O processo construtivo prevê alvenaria estrutural 
nos pavimentos tipo, cobertura, casa de máquinas 
e caixa d´água. Na estrutura dos subsolos, as lajes 
são do tipo nervurada. Já a laje do pavimento tipo 
é maciça, de concreto moldado in loco. De acordo 
com o eng. Vicente Paulo de Souza, coodenador de 
obras da Incorporadora F. A. Oliva, "esse processo 
construtivo gera, entre outras vantagens, maior 
velocidade na execução, redução de desperdício, 
e maior limpeza no canteiro".

Nesta obra ocorreu uma mudança no projeto 
das armações, uma vez que inicialmente estava 
prevista a utilização de vergalhões para a monta-
gem das armações. "Na primeira torre, armamos 
as lajes do pavimento tipo até o 10º andar, da for-
ma convencional. Depois, recebemos um projeto 
das armações em telas soldadas e percebemos 
que essa mudança otimizou a organização do can-
teiro, contribuiu no controle do processo, além de 
nos proporcionar um custo satisfatório e reduzir o 
tempo de execução, permitindo o remanejamento 
da equipe excedente para a execução de serviços 
em outras áreas", avalia o eng. Vicente Souza.

O acompanhamento técnico da obra e o mo-
nitoramento que estão sendo realizados pelo 

E
Melhoria
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da produtividade ao alcance de todos

IBTS, consistem, inicialmente, na coleta de dados 
por um técnico, cuja função era acompanhar o pro-
cesso no canteiro, aferindo horas de mão-de-obra, 
consumos de aço e telas soldadas, entre outros 
parâmetros. Posteriormente, se procurou agrupar 
esses dados, que geraram informações sobre os 
indicadores de produtividade.

"Comparando, pudemos conhecer um pouco mais 
sobre o uso da tela soldada, seus custos e vantagens, 
o que nos possibilitou, inclusive, adotar esse tipo de 
armação para as duas outras torres que estamos exe-
cutando no mesmo conjunto residencial", explica o 
coordenador de obras.

Segundo o eng. Vicente Paulo de Souza, a inicia-
tiva de realizar acompanhamento de obras é muito 
importante para o desenvolvimento do segmento da 
construção: "todo o aprendizado, principalmente no 
ambiente de obra, que possa nos ajudar a controlar 
melhor nosso serviço é válido. O IBTS nos orientou e 
controlou todo o processo de transição e implantação 
do uso da tela soldada. Num mercado tão competitivo 

como atualmente, reduzir custos e prazos manten-
do um padrão de qualidade é fundamental".

Nas obras do Residencial Campos Elísios, a In-
corporadora F. A. Oliva deve utilizar aproximada-
mente 20.000 m3 de concreto, com especificação 
de fck variando entre 20 e 30 MPa. Também devem 
ser empregados aproximadamente 250 t de telas 
soldadas dos tipos Q 92 e Q 138. A obra foi iniciada 
em agosto de 2004 e a entrega da última torre está 
prevista para abril de 2010.

Sofisticação em edifício comercial

Dotado das mais modernas tecnologias, o em-
preendimento comercial The City vai ocupar 52.428 
m2 de área construída num terreno de 5.257 m2, na 
av. Juscelino Kubitschek, uma das áreas mais valo-
rizadas da cidade de São Paulo.

O edifício de escritórios corporativos terá 13 pavi-
mentos tipo, dois mezaninos técnicos, térreo, cober-
tura, heliponto, mais cinco subsolos, com cerca de 

800 vagas de garagem. Um dos destaques em termos 
construtivos são as grandes dimensões das lajes, que 
alcançam 1.721,43 m2, projetadas para suportar uma 
sobrecarga de 500 kgf/m2, na área de escritórios, e 
1.000 kgf/m2, em áreas especiais de serviço. A cons-
trução está sendo realizada pela Cyrela e o projeto 
de estruturas ficou a cargo da empresa Julio Kassoy 
e Mário Franco.

O processo construtivo prevê estrutura em concreto 
armado, lançamento estrutural dos andares tipo em 
"grelha", com espaçamento entre vigas de 3,20 m, la-
jes de 10 cm de espessura e vãos livres de até 15 m. O 
fechamento de paredes será em alvenaria com blocos 
de concreto, revestidas com argamassa.

O projeto previa as armações com vergalhão, mas 
os construtores, depois de receberem informações 
sobre os resultados oferecidos pelas telas soldadas, 
optaram por utilizar essa técnica em cinco pavimen-
tos tipo, para estudo de viabilidade.

De acordo com os engenheiros residentes Marcio 
Akira Taka e Sidney Charf, a tela proporciona uma ex-
celente qualidade na distribuição da armadura, aliado 
a economia de tempo na montagem, características 
potencializadas nesta obra devido à repetitividade no 
dimensionamento da armadura (bitola e espaçamento 
entre as barras iguais entre os diversos panos de laje).

"Comparadas com a armação de vergalhões, as telas 
soldadas oferecem ganho de produtividade na monta-
gem da armação, qualidade final da armação (espaça-
mento e alinhamento entre barras, recobrimento da 
armadura, comprimento de ancoragens nas vigas, etc), 
e economia de arame para amarração (existente nos 
vergalhões)", avalia o eng. Márcio Akira.

Esta obra também teve acompanhamento e monito-
ramento do uso das telas soldadas pelo IBTS. Nesse 
processo, um técnico da entidade monitorou em pe-
ríodo integral todas as atividades do ciclo de concre-
tagem da laje tipo, dando atenção maior ao momento 
da armação.

Segundo o engenheiro, esse processo oferece dados 
extremamente precisos sobre os tempos produtivos e 
improdutivos, medição precisa da produtividade da ar-
mação com comparativos entre vergalhão e tela solda-
da, e o custo apurado sobre os dois tipos de armação, 
o que certamente será levado em consideração por 
parte da construtora ao definir o sistema de armação 
em obras futuras.

Os construtores esperam consumir, na obra do edifí-
cio The City, cerca de 19.000 m3 de concreto, com espe-
cificação de fck 40 MPa para toda a estrutura. Também 
deve se utilizar 43 t de telas soldadas. As obras do 
empreendimento tiveram início em janeiro de 2005 e a 
conclusão está prevista para janeiro de 2008.

 ■
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Entrevista

Fundada em 1990, a Tecnum Construtora conseguiu num curto espa-
ço de tempo consolidar-se como uma das mais importantes empre-
sas do segmento da construção em São Paulo. Já são mais de 2.500 
unidades entregues, que correspondem a mais de 300.000 m2 cons-
truídos. Além disso, a Construtora já obteve diversos certificados in-
ternacionais: ISO 9002, ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.

Nesta entrevista, o eng. Jorge Batlouni Neto - diretor da Tecnum 
Construtora e coordenador do Grupo de Estruturas do Comitê de 
Tecnologia e Qualidade do SindusCon-SP, fala um pouco mais sobre 
a empresa e o segmento da construção civil no Brasil.

ticipar de cursos de especialização e pós-graduação, ler 
as revistas técnicas, para tomar contato com as tecno-
logias mais eficientes. Só assim, estarão se mantendo 
capacitados para os desafios que a profissão exige.

Recentemente, o Sinduscon-SP firmou uma parce-
ria com a ABESC para se chegar a um modelo de 
contrato entre construtoras e concreteiras, para a 
entrega de concreto. Como se deu esse processo?

Cada vez mais as construtoras têm percebido que a 
compra de concreto deve ser técnica. E, para tanto, a 
requisição deste material para as empresas de serviço 
de concretagem deve contemplar as informações ad-
vindas do projeto, mas também informações sobre o 
concreto fresco, normalmente definidas conforme as 
necessidades executivas da obra. O nível de exigência 
das construtoras tem aumentado muito, e o trabalho 
que a ABESC tem feito com seus associados está na 
mesma direção. Nada melhor que um contrato-padrão  
para unir esforços no sentido de melhorar a prestação 
dos serviços de concretagem, levando em considera-
ção os aspectos técnicos e o aprimoramento da rela-
ção de consumo construtora-concreteira.

Quais os benefícios que esse modelo de contra-
to trará para o setor construtivo?

Os benefícios são muitos, mas o principal é ter uma 
relação clara das responsabilidades de cada uma das 
partes. Além disto, ele serve como um roteiro da ca-
racterização completa do concreto a ser adquirido, na 
medida em que são preenchidas as lacunas previstas 
no contrato. Há muitos aspectos considerados, carac-
terísticos desta prestação de serviços: descarga do 
caminhão, possíveis multas de trânsito envolvidas, e 
assim por diante.

Qual a representatividade dessa iniciativa de duas 
entidades de setores significativos da cadeia da 
construção de se unirem para solucionar questões 
que afetam o dia-a-dia de seus associados?

É assim que devemos tratar questões importantes. 
O diálogo entre as partes envolvidas é muito enrique-
cedor. É esta a visão do Comitê de Tecnologia e Qua-
lidade do Sinduscon-SP, que foi recebida de maneira 
muito positiva pela diretoria da ABESC. O trabalho 
conjunto tem gerado bons frutos e esperamos que isto 
seja apenas o começo de uma profícua parceria.

Na sua opinião qual a importância do concreto 
para o segmento da construção civil?

As estruturas de concreto representam cerca de 
20% do custo de um edifício. Se analisarmos somente 
o material concreto, utilizado nas estruturas e em con-
trapisos, ele pode representar aproximadamente 5 % 
do custo de uma obra. Então, toda vez que falamos em 
concreto, estamos discutindo um material de grande 
importância para o custo total de uma obra.

A Tecnum privilegia as novas tecnologias do con-
creto em suas obras? De que forma?

Toda tecnologia que venha a melhorar o desempenho 
do edifício ou aumentar a produtividade da obra é muito 
bem-vinda. A Tecnum, por muitas vezes, adotou novas 
tecnologias como o uso de concreto colorido, concreto 
de alto desempenho, aplicação de aditivos de última 
geração, etc.

Em que patamar o sr. acredita que está o segmen-
to de construção civil brasileiro em relação ao 
restante do mundo?

A construção civil evoluiu muito nos últimos anos. A 
partir da década de 90, com o início da implantação dos 
programas da qualidade, com a certificação ISO 9000, 
com a melhoria da segurança e higiene nos canteiros 
de obra, buscando a atender a NR-18 do Ministério do 
Trabalho, e com a abertura do país às importações, per-
mitindo o acesso a novas tecnologias, novos materiais 
e novos equipamentos. Hoje, a construção civil nacional 
está próxima, em termos de tecnologia, aos países de-
senvolvidos, com a ressalva de que no exterior utilizam-
se muito mais equipamentos.

Quais são os principais entraves que precisamos 
superar?

Sem dúvida, aumentar a produtividade da mão-de-
obra, e isto inclui a utilização mais intensiva de equipa-
mentos e o treinamento de obra, além de alteração dos 
projetos de modo que contemplem sistemas construti-
vos mais industrializados. 

Em termos de território nacional, a falta de informa-
ção ainda é um dos principais obstáculos para que 
sejam adotadas as novas tecnologias construtivas?

Concordo. Os profissionais da nossa área, principal-
mente os engenheiros, precisam estar atentos ao que 
vem ocorrendo no setor. Eles precisam se atualizar, par-

perceptível no segmento da construção 
civil o crescimento, nos últimos anos, da 
opção pelas estacas hélice contínua nas 
fundações de empreendimentos residen-
ciais e comerciais. Essa preferência se 

deve, em grande parte, pelo fato de essa técnica 
ter acompanhado a evolução tecnológica, ofere-
cendo grandes vantagens para os construtores, 
principalmente nas grandes cidades.

Exemplo dessa tendência é o condomínio Páteo 
Pompéia, em construção na zona oeste da cidade 
de São Paulo. O empreendimento será formado por 
quatro torres, tendo cada uma dois subsolos, térreo 
e 25 pavimentos. As obras estão sendo realizadas 
pela empresa Mac Investimentos e Participações 
em parceria com a Construtora Cyrela, e ocupam 
área construída de cerca de 60.000 m2, em terreno 
de aproximadamente 17.500 m2.

Os trabalhos de projeto e direção técnica das 
fundações ficaram a cargo da empresa Zaclis, 
Falconi e Engenheiros Associados. As fundações 
foram executadas entre os meses de julho e se-
tembro de 2006. Além das estacas hélice contínua 
monitorada, poderiam ser utilizadas na obra outras 
técnicas de fundação, como estacas pré-moldadas 
de concreto armado ou metálicas, estacas escava-
das com o uso de lama betonítica ou ainda estacas 
tipo Franki, como comenta o eng. Celso Nogueira 
Correa, da Zaclis Falconi: "no caso das estacas pré-
moldadas, o prazo de execução seria maior e a va-
riedade nos comprimentos poderia ser grande, em 
função das características do solo, levando a alto 
índice de quebra. No caso das estacas escavadas 
de grande diâmetro com uso de lama betonítica, as 
cargas não justificavam a utilização desse tipo de 
fundação e, em relação às estacas tipo Franki, tam-
bém levariam a prazos maiores de execução".  

A definição dos construtores pelas estacas hélice 
contínua deveu-se em função da grande vantagem 
em termos de velocidade de execução, por adequar-
se melhor às características do solo (camada super-
ficial de aterro, sobre solo sedimentar com camadas 
alternadas de argilas e areias com, respectivamente, 
consistência e compacidade crescente com a profun-
didade), pelas cargas atuantes e pelo retorno no as-
pecto econômico.

"Essa técnica oferece agilidade na execução, 
controle do método executivo por meio de sis-
tema de monitoração, gerando dados que per-
mitem a avaliação do andamento das fases de 
execução da estaca, além de não gerar alívio de 
escavação", explica o engenheiro.

É

Fundação 
monitorada: cr
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em estaca hélice contínua 
esce o uso em grandes cidades

Mas, sem dúvida, uma das principais vantagens 
da fundação estaca hélice contínua em relação às 
demais técnicas são os baixos níveis de vibração e 
ruídos, requisito fundamental quando se pensa em 
grandes obras realizadas em espaços densamente 
ocupados, como nas principais cidades do país.

A execução das fundações do condomínio Páteo 
Pompéia também é emblemática porque foi uma das 
primeiras a seguir a especificação de traços padrão 
para o concreto utilizado em estacas hélice contínua, 
definida através de uma parceria entre ABESC, ABEF 
e ABEG (vide boxe abaixo). O concreto utilizado nas 
fundações segue as especificações do código HC, 
com a resistência fck ≥ 20 MPa.

Na avaliação do eng. Celso, essa definição de pa-
râmetros foi bastante positiva. “Especificamos esse 
concreto desde que foi elaborado e desenvolvido 
pelas três entidades e não temos enfrentado qual-
quer problema".

A estrutura das torres do condomínio residencial 
Páteo Pompéia está sendo executada de forma con-
vencional, com concreto armado com telas soldadas 
e fechamento em alvenaria. O projeto de estrutura 
está a cargo da empresa França & Associados En-
genharia. De acordo com o eng. Luciano Cavalcanti 
de Lima, engenheiro residente da obra, o concreto 
utilizado na estrutura apresenta especificação de fck 
35 MPa (até o 1º andar) e 30 MPa (nos demais pavi-
mentos). No total, serão utilizados na obra cerca de 
13 mil m3 de concreto.

As obras do Páteo Pompéia foram iniciadas em 
maio de 2006 e a expectativa dos construtores é que 
a entrega do empreendimento, dividida em fases, 
ocorra entre os meses de setembro de 2008 e setem-
bro de 2009. ■

pós várias reuniões entre suas equipes 
técnicas, as entidades ABESC (Associa-
ção Brasileira das Empresas de Serviços 
de Concretagem), ABEF (Associação Bra-
sileira de Empresas de Engenharia de 

Fundações e Geotecnia) e ABEG (Associação Bra-
sileira das Empresas de Projeto e Consultoria em 
Engenharia Geotécnica) produziram em parceria 
um documento com toda a especificação do con-
creto a ser utilizado em fundações dos tipos estaca 
escavada hélice contínua (que passa a ser classifi-
cado com o código "HC"), e para os demais tipos de 
fundação (que recebeu o código "SB").

A idéia de reunir as entidades para se discutir pa-
râmetros para esse concreto surgiu em 2004 e desde 
então as entidades têm se empenhado em chegar a 
uma definição conjunta desses dados que balizarão 
o fornecimento de concreto para fundações.

A De acordo com o eng. Arcindo Vaquero y Mayor, 
consultor da ABESC, essas especificaçoes são muito 
claras e objetivas, e valem para todo o Brasil, facili-
tando sobremaneira o trabalho tanto das empresas 
de serviços de concretagem quanto das empresas 
de projeto e construção. As entidades já divulgaram 
extensivamente os novos traços para que seus asso-
ciados passem a utilizá-los rotineiramente.
Os traços padrões para estaca hélice contí-
nua (HC) são:
• Fator água/ cimento ≤ 0.60;
• Resistência fck ≥ 20 MPa;
•  Pedra 0 (dimensão máx. característica 12.5 mm);
• Slump na nota fiscal: 220 ± 30 mm;
• Consumo mínimo de cimento: 400 kg/m³;
•  A colocação da ferragem na estáca hélice deve 

ser de no máximo 2 horas após a chegada do ca-
minhão Betoneira na obra, respeitando a NBR 
7212 - % de Argamassa em massa ≥ 55 %;

• Traço tipo bombeado;
• Podem ser usados aditivos plastificantes;
•  Permitido o uso de agregados miudos artificiais 

conforme a NBR 7211;
•  Especificar na nota fiscal a quantidade máxima 

de água a ser adicionada na obra considerando 
a água retida na central mais uma estimativa de 
água perdida por evaporação.
Na avaliação do eng. Celso Nogueira Correa, que 

seguiu rigorosamente os traços definidos pelas en-
tidades nas fundações com estaca hélice contínua 
do condomínio residencial Páteo São Paulo, "a partir 
do momento que passamos a trabalhar com esses 
parâmetros, os problemas de concretagem dimi-
nuiram, assim como os problemas de colocação de 
armadura". O engenheiro ressalta que a única pre-
ocupação deve ser que o cliente, na hora de pedir o 
concreto, esteja atento para essa especificação.

 ■

Entidades definem traços de concreto para fundações
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Versatilidade

A opção pelas telas soldadas não é nossa... são os clien-
tes que cada vez mais nos pedem que as armações sejam 
executadas com essa técnica". Assim o eng. Paulo de Tar-
so Rossetti explica sua relação com a tecnologia das telas 
soldadas. Paulo atua num segmento pouco convencional 
para os profissionais de engenharia: ele é empreiteiro na 
área de armações de estruturas.

Atuando há mais de seis anos como engenheiro coor-
denador na empresa J. C. Heleno Amorim Construções, o 
profissional já prestou serviços para renomadas empre-
sas de construção, como InPar, Rossi, João Fortes, Bueno 
Netto, Even, Gafisa, Mac, Masa, Sociedade Comercial & 
Construtora, ZKF, RMA.

Para dar conta dessa responsabilidade de oferecer arma-
ções para obras prediais de todos os tipos para o mercado 
privado: residenciais, comerciais, industriais e institucionais, 
o engenheiro avalia que é fundamental estar atento a todas 
as tecnologias que são incorporadas ao segmento da cons-
trução civil.  "A utilização de telas soldadas, por exemplo, 
veio trazer uma série de vantagens e avanços para a enge-
nharia nacional, oferecendo um nível superior de qualidade 
para as estruturas de concreto armado, notadamente das 
lajes. Os espaçamentos da armadura são precisos e firmes e 
os recobrimentos são mais fáceis de se garantir", avalia.

O empreiteiro também ressalta que em termos de 
importância para seu ramo de atividade, as telas são 
ainda mais importantes quando se fala de armaduras 

OS BONS RESULTADOS DE UM 
ENGENHEIRO NA ÁREA DE ARMAÇÕES

negativas. "Os 'negativos' sempre sofreram com as 
condições da concretagem, que empurra a armadura 
perigosamente para longe de sua posição de projeto. A 
armadura negativa em tela soldada apoiada sobre tre-
liças não deixa de necessitar de cuidados, mas oferece 
um conjunto bem mais rígido durante a concretagem, 
com qualidade inquestionável".

Mas na opinião do eng. Paulo, não é somente a qua-
lidade que torna a tecnologia das telas soldadas uma 
tendência em termos de armação; para isso também 
contribuem os bons resultados em termos de segurança, 
qualidade de ambiente de trabalho e custos. Segundo 
ele, "a utilização de telas soldadas nos convida a rees-
tudar os canteiros e a própria frente de trabalho, tornan-
do-os mais limpos e organizados. Além disso, você pode 
otimizar sua mão-de-obra, graças a facilidade de posicio-
namento da armação".

A incorporação de novas técnicas como as armações 
em telas soldadas fazem parte de um processo maior, 
que é a industrialização na área da construção civil. O 
eng. Paulo Rossetti analisa que esse caminho é irrever-
sível e tende a se ampliar nos próximos anos: "as empre-
sas de construção estão permanentemente em busca de 
eficiência. Toda a tecnologia que puder deixar o processo 
mais simples, enxuto, ágil, seguro e limpo, certamente 
será incorporado e acabará se tornando popular".  

 ■


