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do que, agora, a tecnologia já está
sendo executada em todas as obras
da construtora.

Contudo, o que mais chama atenção
na obra não são os aspectos referen-
tes aos materiais utilizados, mas sim à
concepção estrutural adotada. A exi-
gência arquitetônica permitia vigas
com no máximo 80 cm de altura e vãos
de eixo a eixo entre pilares de 11,20 m.
Para vencer tal problemática, o eng.
Andolfato lançou mão de modelar a
estrutura dentro de um programa de
elementos finitos deixando a laje "tra-
balhar" na condução de parte dos es-
forços até os pilares, tendo a outra
parte dos esforços suportada pelas vi-
gas. "É como se a estrutura trabalhas-
se em parte convencionalmente e em
parte formada por lajes apoiadas dire-
tamente em pilares", explica.

Em virtude da flexibilização das vi-
gas por sua altura reduzida, muitos es-
forços foram exacerbados nesses pon-
tos, devido ao momento de engasta-
mento da laje nos pilares, permitindo
assim um alívio de cargas nas vigas e
conseqüente acumulo de esforços nas
lajes nos pontos sobre os pilares. As
telas utilizadas nas ‘cabeças’ dos pila-
res centrais foram as Q636, em razão
dos esforços bastante pronunciados
por conta dos momentos negativos.

No total, foram utilizados na obra do centro de convenções e
garagem cerca de 300 m3 de concreto, com especificação de fck
de 35 MPa, além de 25 t de aço, sendo 10 t de telas soldadas.

Um fato curioso relacionado à obra é que os mesmos
armadores, que no início tiveram dificuldade para entender
o projeto e aceitar as armações com telas soldadas, pas-
saram não só a executar seu trabalho com mais eficiência e
agilidade, como também criaram um modo bastante peculiar
de armar a malha positiva, dando continuidade entre essas
armaduras através dos painéis.

No projeto havia uma linha de corte entre as telas positi-
vas que entravam na viga. No entanto, os armadores dis-
pensaram essa linha de corte, armando as vigas logo depois
da colocação das malhas positivas. "Isso mostra como a
difusão de novas tecnologias vem não só trazer benefícios à
obra em si, como também à própria tecnologia", comenta o
eng. Andolfato. ■

reconhecido que o concreto
armado, quando solicitado
a vencer vãos relativamen-
te grandes, tem seu desem-

penho melhorado por meio da pro-
tensão de suas peças, que sofrerão
grandes esforços de flexão. No en-
tanto, o emprego das técnicas de
protensão, fora dos grandes centros,
ainda esbarra em questões de ordem
econômica e na falta de conhecimen-
to aprofundado dessa tecnologia.

Por conta disso, muitos empresá-
rios já estipulam aos engenheiros
estruturais a utilização do chamado
"concreto armado convencional". Foi
o que ocorreu, por exemplo, na obra
do Mariá Hotel, na cidade de Araça-
tuba, interior de São Paulo.

No caso, as dificuldades foram vi-
venciadas pelo engenheiro estrutu-
ral do empreendimento, Rodrigo
Piernas Andolfato, junto ao constru-
tor: "ele não é engenheiro, mas sem-
pre foi um grande construtor, sabe
das vantagens do concreto armado e
gosta muito de usá-lo."

O Hotel, que apresenta estrutura
horizontal, tem cerca de 7.000 m2 de
área construída, de um total de pouco
mais de 40 mil m2 de área do terreno.
Além de 84 apartamentos e 2 suítes
master, o Mariá Hotel conta com cen-
tro de convenções para 300 pessoas, piscina, sauna, spa, pista
de "cooper" com 200 m, salão de jogos, "salão de beleza",
"salas de negociação", quadras de tênis e squash, além de
ampla área verde e estacionamentos.

Durante a construção do centro de convenções e da gara-
gem do Hotel, o eng. Andolfato venceu as resistências do
empresário e conseguiu autorização para executar a obra
com concreto armado com telas soldadas, ao invés dos anti-
gos vergalhões. A opção pela utilização das telas se deu por
motivos de controle de fissuração nos painéis, devido à
retração de efeitos térmicos, uma vez que o comprimento
total do painel de laje é de 41,30 m com largura de 23,10 m.

"No início houve questionamento de todos, desde os
armadores, que nunca tinham trabalhado com tela soldada,
até o corpo técnico da construção. Porém, depois que exe-
cutaram a disposição das telas sobre as fôrmas a receptivi-
dade foi a melhor possível" afirma o engenheiro, destacan-

Concreto vence grandes vãos em
hotel no interior de São Paulo
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Construtores se beneficiam das vantagens da armação com Telas Soldadas

PONTE QUE LIGA SP E MS TERÁ TELAS SOLDADAS

MANAUS CONSTRÓI COMPLEXO MULTIUSO
EM CONCRETO DOSADO EM CENTRAL

As novas tecnologias de construção já estão rom-
pendo o limite das capitais do eixo centro-sul do
país e atingem cada vez mais estados das regiões
norte e nordeste. Prova disso é a construção de um
complexo multiuso em Manaus, que abrigará desde
shopping center até ‘day hospital’.

Obra de grande importante para a ligação en-tre as cidades de Paulicéia (SP) e Brasilândia(MS) a ponte sobre o rio Paraná tem mais de1.700 m de extensão, apresenta um trechoestaiado, e consumirá mais de 200 t de telassoldadas. 
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A 47ª edição do Congresso Brasileiro do Concreto, que se 
dará entre os dias 2 e 7 de setembro, em Olinda (PE), trará 

novidades, como o prêmio Concreto Brasil, para dissertações 
de mestrado e doutorado, e o Concurso Ousadia, para estudantes 

de arquitetura e engenharia civil.
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CHARME E PRATICIDADE DO
CONCRETO ESTAMPADO

Popularizada nos Estados Unidos e Europa, a opção pelo concreto
estampado para revestir áreas externas vem ganhando cada vez
mais espaço no Brasil. Nesta edição destacamos o uso do concreto
estampado no Hotel Blue Tree Towers, seguindo layout desenvolvi-
do pelo paisagista Benedito Abbud.
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CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
ÀS MARGENS DA FERROVIA

Prova de que qualquer obstáculo pode ser transfor-
mado em um benefício, o empreendimento Rail
Pompéia, em construção na zona oeste de São
Paulo, foi concebido para utilizar a paisagem férrea
ao lado do condomínio como diferencial, difundindo
entre os moradores a sensação de morarem em uma
cidade de interior. Lajes dos pavimentos tipo das
duas torres utilizam armação com telas soldadas.

CONGRESSO CRIA NOVOS PRÊMIOS
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NOVOS PROGRAMAS
PARA LAJES E ADUELAS

Visando facilitar a vida de pro-
jetistas e entidades ligadas ao
segmento da construção em
concreto estão lançando dois
novos softwares: o "Tela Laje
IBTS", com diversas ferramen-
tas para detalhamento de lajes
e o Programa para Dimensio-
namento de Aduelas. Em co-
mum os softwares apresentam
como destaque a facilidade de
utilização e os vários utilitários
para se adequar a diversas ca-
racterísticas de obra. 3

MUSEU DE BRASÍLIA 
PROJETADO POR NIEMEYER
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Pensado há 43 anos pelo maior expoente da arquite-
tura brasileira, para fazer parte do Conjunto Cultural
da República, o Museu Nacional de Brasília final-
mente está saindo do papel. A obra, que está sendo
erguida toda em concreto, promete ser o novo
cartão postal de Brasília.

ENTIDADES DIVULGAM MANIFESTO
PELA SEGURANÇA NAS OBRAS CIVIS

Preocupadas com casos recentes de desabamentos
de edificações, entidades ligadas ao segmento da
construção promovem eventos e lançam um mani-
festo com diversas propostas para garantir a segu-
rança das edificações. Objetivo é que, depois de dis-
cutidas, essas sugestões se transformem em lei.
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Segundo o engenheiro responsável pela obra,
Eduardo Frare, da Construtora Inpar, pelo porte do
empreendimento foi necessária a definição de uma
logística especial para o fornecimento do concreto.
A concretagem dos pilares foi trabalhada com uti-
lização de grua e as vigas e lajes com bomba. No
total, foram utilizados na construção do Blue Tree
Towers Morumbi cerca de 7.500 m3 de concreto
dosado em central.

Outro destaque do empreendimento foi o exce-
lente resultado alcançado com o piso em concreto

estampado, que ocupou uma área de 770 m2 na
entrada do prédio e área da circulação de veículos.
Essa técnica se destaca pela versatilidade de
desenhos, valorização do visual e pouca necessi-
dade de manutenção (vide quadro na página 2).

O layout do piso, desenvolvido pelo paisagista
Benedito Abbud, apresenta estampas do tipo irre-
gular com imitação de pedra mineira e faixas de
tijolos, utilizando-se as cores terracota, bege e
marrom. O piso de concreto estampado tem 6 cm
de espessura, foi executado em concreto dosado
em central com especificação de fck 20 MPa, sobre
leito de camada separadora de brita e com
emprego de tela soldada Q92 em painéis.

A definição por essa técnica para o piso exterior
do empreendimento visou atender principalmente
às necessidades do reduzidíssimo prazo de exe-
cução (o piso foi totalmente executado em menos
de um mês), além de gastos restritos e manutenção
futura facilitada, tendo como vantagem o belo
aspecto decorativo e visual.

O trabalho de execução do piso em concreto
estampado desenvolveu-se da seguinte forma: para

A tecnologia construtiva adotada no edifício
destaca as estruturas de concreto armado com
lajes nervuradas. As paredes externas (fachada)
foram executadas em painéis pré-moldados de
concreto. As lajes, pilares e vigas foram confec-
cionados em concreto armado, moldados in loco.
Seguindo as definições do projeto estrutural, em
toda a obra utilizou-se concreto dosado em central
com especificação de fck 25 MPa. As fundações
foram realizadas com estacas tipo Frank e sapatas,
no corpo do prédio e na periferia.

ideal (antes do início de pega) é jogado na superfície,
então, o desmoldante em pó, também pigmentado, dis-
posto o jogo de estampas e, pressionando as peças,
estampa-se o piso, fazendo-se, ao mesmo tempo, aca-
bamentos manuais com ferramental apropriado. Pas-
sadas 12 horas, são cortadas juntas para o controle das
eventuais trincas de retração e a superfície é lavada
com máquina lava-jato de água sob pressão, para a reti-
rada do desmoldante. Após a secagem são aplicados os
vernizes de acabamento.

Descrição dos produtos utilizados
O componente principal é o pigmento endurecedor de
superfície, que forma uma película superficial incorporada
ao concreto, através do processo de "queima" no momen-
to da execução da concretagem. O desmoldante colorido
em pó, outro produto utilizado, tem dupla função: não per-
mitir aderência do concreto com as estampas, durante a
estampagem, e também "manchar" o piso, transferindo
uma maior veracidade de cor ao produto final. Sobre esses
dois produtos são aplicadas, então, as estampas, modifi-
cando fisicamente a superfície com variados desenhos
imitando pedras, cerâmicas, tijolos e madeira.
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ocalizado em uma área nobre de São
Paulo, o Hotel Blue Tree Towers Morumbi
oferece lazer, facilidades de serviços, e
completa infra-estrutura para realização de

eventos (dois salões de convenções, além de oito
salas de reuniões e espaço para eventos especiais).

Planejado de forma criativa e inovadora, o
empreendimento conta com 400 suítes, ocupando
26 mil m2 de área construída, em um terreno com
5.100m2. As obras foram realizadas no período de
setembro de 1998 a maio de 2001.

Preparação do piso
Após a devida preparação do terreno (compactação e
colocação de camada separadora de brita), instalam-se as
fôrmas de concretagem e colocam-se os painéis de tela
soldada. Para execução do piso tem que haver como base
um pavimento de concreto previamente executado (laje
de cobertura de subsolo), no qual é necessário o emprego
de distanciadores para receber a tela soldada, a fim de
que a mesma possa desempenhar sua função para
reforçar a segurança da estrutura.

Execução
Lança-se, então, o concreto dosado em central, num
traço que permita boa trabalhabilidade do mesmo, (ou
seja, teor de argamassa acima de 55% e tendo como
agregado graúdo brita zero), faz-se a aspersão manual
do pigmento endurecedor de superfície sobre o concre-
to, e desempena-se como num processo de "queima de
cimento". Essa operação é cuidadosa e envolve trabalho
com ferramental específico e adequado para a função.
Quando o concreto assumir o ponto de plasticidade

L

Executando o piso em concreto estampado

CONCRETO ESTAMPADO é destaque em melhorar a trabalhabilidade do concreto e preservar
sua qualidade em relação ao desempenho do pavi-
mento foi usado em sua formulação um aditivo redu-
tor de água. Depois de o concreto ser despejado na
caixa de concretagem foi realizado o espalhamento
e o nivelamento. Em seguida, após desempenar foi
aplicada a coloração da superfície com o pigmento
endurecedor, seguida da queima do concreto. Além
disso, foram feitas as juntas de controle de trincas de
retração do pavimento, para que com o passar do
tempo o piso não apresente rachaduras.

Depois de aproximadamente 40 minutos - tempo
que o concreto leva para aproximar-se da fase de
pega, foi aplicado o desmoldante colorido na super-
fície do concreto e iniciou-se a estampagem com as
fôrmas. Doze horas depois, foi feito o corte das jun-
tas de controle de trincas de retração do pavimento.
No dia seguinte, o desmoldante foi removido com
uma máquina lava a jato. Logo após a secagem do
piso foi aplicada uma demão de primer acrílico e a
resina de acabamento final.

Para Álvaro Arvelos, diretor da American Tec Pi-
sos, empresa responsável pela execução do piso em
concreto estampado, "o trabalho objetivou concre-
tizar as idéias do grande arquiteto paisagista Be-
nedito Abbud, que concebeu o projeto de pavimen-
tação pensando em nosso produto, tirando partido
da variedade de padrões e cores disponíveis". ■

Garantia
A garantia legal fornecida, quanto à integridade da
coloração, ou seja, desbotamento e arrancamento
(destacamento) é de cinco anos a partir do término
dos serviços. É certo, porém, que o produto constitui-
se de um pavimento de concreto armado, possuindo,
portanto, um tempo de vida útil infinitamente maior,
bastando para tanto, se desejado, a reaplicação do
verniz acrílico a cada dois ou três anos para manter as
cores sempre realçadas e com contrastes.

Manutenção
Para manutenção são necessárias somente lavagens
periódicas com água ou água e sabão neutro e, a
cada dois anos ou mais, reaplicação de resina prote-
tora, já que o pigmento endurecedor aplicado na
superfície do piso proporciona uma porosidade su-
perficial reduzida, minimizando assim o ingresso de
matérias que sujariam o piso.

■

O IBTS e a ABTC - Associação Brasileira dos Fabricantes de Tubos de Concreto

estão colocando no mercado um software para dimensionamento e detalhamento

de aduelas.
O trabalho corresponde a mais um passo na parceria entre as duas entidades,

que vem se intensificando desde a criação da ABTC. A primeira iniciativa con-

junta foi um trabalho completo sobre tubos de concreto. Depois, teve início um

projeto de pesquisa sobre o mesmo tema (ainda em andamento) e agora, dentro

do mesmo espírito, foi produzido o software para dimensionamento e de-

talhamento de aduelas.A ferramenta, destinada aos fabricantes de aduelas, traz uma importante contri-

buição das duas instituições para esse segmento, uma vez que o produto, além do

software, vem acompanhado de um manual, que oferece a teoria do dimensiona-

mento e apresenta as formas de utilização prática do programa.
Sob a coordenação do IBTS e ABTC, todo esse projeto foi desenvolvido pelo

prof. Dr. Mounir Kalil El Debs, da USP-São Carlos, sendo que a produção do soft-

ware ficou a cargo do doutorando em estruturas, Giuliano Aparecido Romanholo.
Uma das grandes vantagens desse software é que o download é gratuito e já está

disponível nos sites da ABTC (www.abtc.org.br) e do IBTS (www.ibts.org.br) ■

Programa para dimensionamento de Aduelas

hotel de luxo em São Paulo

✔

✔ ✔

✔

✔
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apartamentos, entre 1, 2 ou 3 dormitórios e co-
berturas duplex.

O projeto compreende ainda um amplo prédio de
lazer, que faz ligação entre as duas torres de aparta-
mentos, contendo piscinas, sala de ginástica, ofurô,
sauna, pista de corrida, lareira e uma área de gourmet.

As obras foram iniciadas em maio de 2004, base-
ando-se no sistema industrializado de construção.
A técnica de fundação foi estaca tipo hélice con-
tínua, com as estacas atingindo em média 18 m.

A construção das torres está sendo viabilizada
através de alvenaria estrutural, com blocos de con-
creto estruturais. "Nós fizemos uma laje conven-
cional (que é a do térreo), que funciona como uma
laje de transição. A partir daí já começamos com
alvenaria estrutural. Até o 2o andar existem algu-
mas vigas para sustentar o pé direito duplo, mas a
partir do 3o andar não há vigas nem pilares", expli-
ca o engenheiro residente da obra, Luciano Caval-
canti de Lima.

Na avaliação dos construtores, a técnica de al-
venaria estrutural torna o processo construtivo
mais simples, mais rápido e mais econômico. "É
possível levar a obra pronta, conforme vai sendo

executada, sendo que no sistema convencional,
com pilares e vigas, você primeiro faz a estrutura e
depois tem que voltar para fazer todo o fechamen-
to", explica o engenheiro.

As lajes dos pavimentos tipo são moldadas in
loco, com concreto armado, e apoiadas diretamen-
te sobre uma cinta de alvenaria grauteada. Em
média, as lajes apresentam espessura de 11 cm,
com armadura positiva e negativa em telas sol-
dadas (exceto a laje do térreo).

De acordo com o eng. Luciano, as telas apresen-
tam um resultado muito melhor se comparadas
com a armação com vergalhão, porque se revelam
um sistema muito mais prático, produtivo e per-
mitem a redução de mão-de-obra. "A armação tem
maior qualidade, com uma aparência muito melhor
do que no caso do vergalhão. A produtividade tam-
bém é bem maior no caso das telas, e o transporte
fica bastante facilitado", afirma.

Para potencializar os bons resultados oferecidos
pelas telas soldadas a construtora, ao invés de
receber as telas diretamente da fabricante, pre-
feriu contar com os serviços de uma empresa espe-
cializada no trabalho de corte e etiquetagem das
telas, que chegam no canteiro nas dimensões
exatas para serem utilizadas e devidamente mar-
cadas. Segundo o eng. Luciano, "isso facilita muito

O responsável por transformar esse conceito em
realidade foi o arquiteto argentino Pablo Slemen-
son. Um dos atrativos do projeto é um espaço, na
área de lazer, com decks com mesinhas, tendo vista
para os trilhos.

Exatamente para que haja essa integração com a
paisagem urbana, no lugar de um muro alto rente à
ferrovia, o projeto prevê um gradil vazado.

O Rail Pompéia ocupa uma área construída de
34,5 mil m2, num terreno com cerca de 11.800
m2. O empreendimento é formado por duas tor-
res de 20 pavimentos, sendo 18 pavimentos
tipo, térreo e subsolo. Cada torre abriga 200

Tower e a Medical Tower são compostas por 186
salas cada uma, de 32 a 333 m2, dois banheiros, um
privativo e um social e copa. Já o Century Apart
Service promete ser o mais moderno empreendimen-
to hoteleiro de Manaus, com apartamentos de 32 m2,
área com piscina, fitness, sauna, bar, spa urbano na
cobertura, térreo com hall de entrada, recepção, coffee
shop e restaurante.

Juntas, as três torres totalizam aproximadamente
600 unidades, entre salas e apartamentos, interli-
gadas a um shopping center com 100 espaços
comerciais, incluindo duas lojas âncoras. O shopping
concentrará também o Day Hospital, um moderno
centro de diagnóstico por imagem, dois laboratórios e
um Medical Mix (lojas de apoio especializadas em
equipamentos médicos no Centro Comercial).

Segundo o eng. Jan Caldas, coordenador da obra, o
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que, à princípio, poderia ser um obstáculo -
a proximidade com uma estação ferroviária
- foi transformada num dos destaques do
empreendimento residencial Rail Pompéia,
localizado na zona oeste da capital paulista.

A idéia dos empreendedores, construtora MAC e
Koema, foi usar a paisagem férrea de forma favorá-
vel, para transmitir dois sentimentos: incentivar a
convivência entre os moradores, como ocorre em
uma cidadezinha antiga, com a modernidade pre-
sente nas construções. Um exemplo dessa iniciativa
é o fato de a lavanderia ser integrada a um café, es-
timulando a conversa e o acesso à internet.

ue as tecnologias de construção estão cada
vez mais alcançando todos os pontos de
nosso país, disso não se tem dúvida. E, fre-
qüentemente, novas obras são concretiza-
das para reforçar essa realidade.

É o que aconteceu na construção do Millennium
Center, em Manaus (AM), executada pela Unipar, no
bairro da Chapada, numa área que já vem sendo
chamada de coração financeiro da capital amazonense.

O empreendimento totaliza cerca de 100 mil m2 de
área construída, num terreno com 4995 m2 e com-
preende um complexo composto por três torres (Me-
dical Tower, Business Tower e Century Apart Service),
interligadas por um shopping center, tendo cada uma
18 pavimentos.

Dentro do conceito multiuso, cada torre do Mille-
nnium é específica de um segmento. A Business

O

Concreto Dosado em Central em complexo

a paisagem ferroviária nosso trabalho. Se comprássemos as telas em rolo
ou placas, precisaríamos destinar pessoal, espaço
e tempo para o trabalho de corte, além da mar-
cação em cada tela".

Todo o concreto utilizado no empreendimento
apresenta especificação de fck de 30 MPa. No
total, estão sendo utilizados na construção cerca
de 4.500 m3 de concreto.

Para agilizar ainda mais o cronograma de obras
do Rail Pompéia, a construtora montou uma central
no próprio canteiro de obras especificamente para
chumbar as caixas elétricas nos blocos de concre-
to, que, ao serem assentados, já ficam com toda a
parte elétrica preparada. 

A previsão dos construtores é de que a torre 1 do
Rail Pompéia seja entregue em julho de 2006 e a
obra esteja totalmente concluída em janeiro de 2007.

empreendimento foi executado através das mais
avançadas técnicas de construção disponíveis, com
apoio dos melhores consultores em solos, concreto
armado e pré-moldado, instalações elétricas e hi-
dráulicas, ar-condicionado, tecnologia de comu-
nicações, vidros especiais, etc .

Todas as estruturas do empreendimento (funda-
ções, pilares, vigas, lajes e contenções) foram exe-
cutadas com concreto armado. Por conta disso, em
toda a obra foram empregados mais de 17 mil m3 de
concreto dosado em central, com especificações de
fck variando entre 20 e 30 MPa. Toda a estrutura do
shopping, em concreto armado pré-moldado, foi
produzida e montada no próprio canteiro de obras.

Tendo em vista a quantidade de concreto utiliza-
do e as necessidades dos construtores em termos
de cronograma de obras, o concreto destinado aos

Construção industrializada prevê telas soldadas nas lajes

pilares foi produzido em central móvel instalada no
próprio canteiro de obras, enquanto o restante do
concreto foi fornecido pela central fixa da concre-
teira, numa logística estabelecida com a cons-
trutora, com cumprimento rígido de datas e horários
e controles tecnológicos.

Na avaliação do eng. Jan Caldas, "logicamente
não se poderia pensar numa obra deste porte sem
concreto dosado em central. Mas, no geral, a maior
vantagem do concreto dosado em central é a cer-
teza de atendimento dentro volume necessário, na
hora determinada, com garantia de qualidade, e
total controle de qualidade, que seria difícil de se
obter de outra forma".

As obras do complexo multiuso Millennium Cen-
ter foram iniciadas em junho de 2002 e concluídas
em dezembro de 2004. ■

Q
Pensando em oferecer aos projetistasde estruturas uma ferramenta que faciliteo processo de detalhamento das lajes, oIBTS está lançando o software "Tela LajeIBTS". O programa opera no sistema CADe foi desenvolvido pela Trelisoft, sob aorientação técnica do IBTS.Entre as vantagens do novo produto estáo fato de que, em função das áreas de açoobtidas no dimensionamento das lajes, osoftware identifica o tipo correto de telassoldadas para atender aquelas seções,monta o esquema de corte e quantificacada tipo de tela, bem como o total a serutilizado na obra.

O software "Tela Laje IBTS" foi coloca-do no mercado em abril e para obter maisinformações sobre o produto basta entrarem contato com o IBTS, pelo tel. (11)3826-5954 ou pelo e-mail ibts@ibts.org.br.

Novo softwarepara detalhamentode lajes em telas

Condomínio residencial aproveita

multiuso de Manaus
Todas as estruturas 

do empreendimento 
(fundações, pilares, vigas, 

lajes e contenções) 
foram executadas com 

concreto armado
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constituído por um prédio redondo,
com raio de 11,5 m, formado por
subsolo e térreo, ocupando área con-
struída de pouco mais de 1.000 m2. A
área total do terreno onde estão
sendo executadas as duas obras
atinge cerca de 75 mil m2.

De acordo com o eng. Hélcio Ma-
gela, da construtora encarregada
das obras, Via Engenharia, as fun-
dações foram executadas com
tubulões a céu aberto, por se tratar
da opção mais adequada ao tipo de
carga e solo da região.

Os dois prédios têm estrutura
totalmente executada em concre-
to armado. De acordo com o pro-
jeto, o concreto utilizado apresen-
ta especificação de fck de 35
MPa, com adição de microsílica e
superplastificante.

Para dar conta das necessidades
da obra, a construtora Via Engenha-
ria estabeleceu uma logística com
a concreteira, com programações
semanais, visando a chegada dos
caminhões betoneira em horários
pré-determinados, com o lança-
mento do concreto ocorrendo por

bombas montadas em caminhões. Com isso, segundo o
eng. Hélcio Magela, é possível aliar o rigoroso controle
de qualidade garantido pelas concreteiras com o crono-
grama de concretagem definido na obra.

No total, estão sendo utilizado nas duas construções
cerca de 8 mil m3 de concreto dosado em central. As
obras do Museu Nacional de Brasil e do Restaurante do
Setor Cultural Sul foram iniciadas em março de 2004,
com previsão de conclusão em março de 2006.

A expectativa dos construtores é de que, depois de
pronta, essa obra se torne um novo cartão postal de
Brasília. "O Museu, juntamente com a Biblioteca, com-
pletam o Conjunto Cultural de Brasília, projetado por
Oscar Niemeyer. Pela localização privilegiada e carac-
terísticas arquitetônicas, o espaço será importante para
o incentivo à cultura e para a exploração do turismo na
capital", afirma o engenheiro.

■

Conjunto, localizado na
Esplanada dos Minis-
térios, é um grande
complexo que abrange-
rá seis prédios. Do lado

sul, próximo à Catedral, ficará a
Biblioteca Nacional e o Museu Na-
cional de Brasília e o Restaurante do
Setor Cultural Sul. No lado norte,
perto do Teatro Nacional, estarão
um conjunto de salas de cinema e
lojas, o Miniplanetário com cinema
180º e o Centro Musical. O projeto
prevê, ainda, uma passagem subter-
rânea, unindo o lado sul ao norte,
para lojas, livrarias, discotecas, ca-
fés e praça da alimentação.

Mas essa grande obra não será
concretizada numa única etapa.
Depois da construção da Biblioteca
Nacional, no momento, o governo
do Distrito Federal está viabilizan-
do a execução do Museu Nacional
de Brasília e do Restaurante do
Setor Cultural Sul, que completarão
o lado sul da Esplanada dos Mi-
nistérios, realizando um sonho anti-
go do arquiteto Oscar Niemeyer.

Seguindo o apreço de Niemeyer
pelo concreto como material ideal para viabilizar seus
projetos, o Museu apresenta um visual totalmente
curvo, desde a fundação até o topo da cúpula, com-
preendendo uma seção de esfera com 37,8 m de raio,
incluindo subsolo, térreo, 1o e 2o pavimentos, locais
para exposição, mezanino e rampas, com área cons-
truída de 15.473 m2.

O subsolo será reservado para casa de máquinas. O
térreo terá um hall, salas para reserva técnica (acervo),
embalagem, oficina de montagem, laboratório, restau-
ração de obras de arte, sanitários e copa e casa de má-
quinas, dois auditórios: um com 700 lugares e outro
com 85 lugares. O segundo pavimento é destinado a
exposições. O mezanino será também um local para
exposições. Haverá ainda dois elevadores panorâmi-
cos, sendo um do térreo ao mezanino e outro do nível
de exposições ao mezanino. Já o Restaurante do Setor
Cultural Sul ficará localizado ao lado do Museu e é

O

Brasília constrói museu 
projetado por Niemeyer
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IBRACON está lançando neste ano, du-
rante a 47ª edição do Congresso Brasi-
leiro do Concreto, o concurso "Ousa-
dia", que tem como objetivo aumentar
a integração entre estudantes de ar-

quitetura e de engenharia civil, difundir a im-
portância de demonstrar a viabilidade estrutural
para soluções eficientes, bonitas e duráveis,
além de possibilitar a união de um trabalho aca-
dêmico com a prática profissional.

Todos os trabalhos devem apresentar obriga-
toriamente elementos ou componentes de con-
creto em sua estrutura, podendo fazer as-
sociações com outros materiais.

Neste ano, o concurso visa a elaboração de um
anteprojeto de uma Ponte Viaduto sobre o es-
tuário dos rios Tejipió, Jordão e Braço Morto do
Rio Capibaribe, situados na Bacia do Pina, na
cidade de Recife, em Pernambuco, que faz parte
do segundo trecho da  proposta da Via Costeira
Sul, elaborada pela URB de Recife, denominado
de "Via Mangue".

O nome "Ousadia" dado ao prêmio foi es-
colhido por ser esta uma característica sempre
presente nos grandes projetos de arquitetura e

nasceu de conversas entre o presidente do IBRA-
CON, prof. Paulo Helene e os arquitetos Ruy
Ohtake e Maria Fernanda Pereira, responsável
pela organização do concurso.

O diferencial do concurso não está no valor
financeiro da premiação, mas no fato de pro-
porcionar aos vencedores a oportunidade  de
aperfeiçoarem seus conhecimentos por meio
de um estágio de um mês em um escritório de
arquitetura ou de engenharia. Desta vez, os
estágios ocorrerão nos escritórios do arquiteto
Ruy Ohtake e do engenheiro Fernando Stucchi,
da EGT Engenharia Ltda.

Outro fator que valoriza sobremaneira o prê-
mio é a comissão julgadora, formada por pro-
fissionais renomados como Ruy Ohtake, An-
tônio Adão da Fonseca, Mario Franco e Fer-
nando Stucci, contando também com o apoio
das universidades de engenharia e arquitetura
de todo Brasil.

Os interessados em participar, podem se ins-
crever até o dia 31 de julho pelo site (www.
ibracon.org.br). Outras informações também
podem ser obtidas no IBRACON através do tel.
(11) 3714-2149. ■

O
Aos poucos, o Conjunto Cultural da República - pensado por Niemeyer há

43 anos, quando da construção de Brasília - vai ganhando forma.

preocupação com os recentes casos de desabamentos
de edificações, ocorridos em território brasileiro, leva-
ram o IBRACON, a ABECE (Associação Brasileira de En-
genharia e Consultoria Estrutural) e o IBAPE-SP (Insti-

tuto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São
Paulo) a promover, em dezembro de 2004, um amplo debate téc-
nico sobre responsabilidades e segurança das obras civis.

O evento contou com cerca de 160 participantes, entre enge-
nheiros, arquitetos, empresários do segmento da construção,
professores e estudantes universitários, que discutiram a neces-
sidade de se propor uma lei nacional que regulamente as ins-
peções técnicas em estruturas de concreto, além de outras so-
luções com o objetivo de garantir a segurança das edificações.

Para que essas contribuições não se perdessem ao longo
do tempo, ao final do evento foi elaborado o "Manifesto
Público sobre Segurança nas Obras Civis" (que reproduzimos
abaixo) visando tornar públicas as propostas sobre segurança
nas construções.

A ABMS (Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e
Engenharia Geotécnica) também decidiu participar dessa inicia-
tiva e organizará, junto com as demais entidades, outros even-
tos que seguirão a mesma linha e com os mesmos objetivos.

Segundo o eng. Leonel Tula, secretário executivo do Ibracon,
todos estes esforços irão se somar ao Manifesto Público. "A di-
vulgação maciça do Manifesto é importante para conscientizar
os segmentos ligados à construção civil e, principalmente, para
chamar a atenção das autoridades públicas", conclui.

Nesse sentido, já estão confirmados os seguintes eventos:

- Dia 09 de Maio - São Paulo - Debate Público "Segurança
de Pontes e Viadutos", com a presença especial do engen-
heiro Hugo Corres da Espanha; 

- Dia 13 de Maio - Ilha Solteira (extremo noroeste do Estado
de São Paulo) - Debate Público "Lições de Areia Branca - DT
Ilha Solteira";

- Dias 1 e 2 de Julho - São Paulo - "I Seminário de Inspeção
Predial e Manutenção".

A

Concurso premia a ousadia arquitetônica

leiro do Concreto, a Diretoria de Pesquisa e Desen-
volvimento do IBRACON instituiu um Comitê de
Pesquisa e Desenvolvimento, coordenado pelo pro-
fessor João Bento de Hanai.

Os trabalhos serão premiados da seguinte forma:

- Mestrado - 1º e 2 º lugares na categoria materiais
de concreto e também 1º e 2º lugares na catego-
ria estruturas de concreto;

- Doutorado - 1º e 2 º lugares na categoria materiais
de concreto, e também 1º e 2º lugares na cate-
goria estruturas de concreto.

Em paralelo à realização do prêmio Concreto
Brasil, o IBRACON está continuamente cadastrando
os projetos de pesquisas sobre concreto, que estão
sendo desenvolvidos no país, com o objetivo de
criar um grande banco de dados sobre a produção
acadêmica na área de concreto. Se você quiser ca-
dastrar seu projeto de pesquisa, basta entrar no site
do IBRACON (www.ibracon.org.br).

■

partir deste ano, o IBRACON estará pre-
miando as dissertações de mestrado e
teses de doutorado de destaque nas áreas
de materiais e estruturas de concreto.
Com exceção de 2005, o prêmio Concreto

Brasil será entregue sempre aos trabalhos de
destaque concluídos no ano anterior. Especifica-
mente neste ano de lançamento do prêmio, serão
avaliados os trabalhos concluídos em 2003 e 2004.
O prêmio Concreto Brasil será entregue anualmente
nos congressos do IBRACON

O prêmio foi lançado para estimular alunos de
mestrado e doutorado a participarem das ativi-
dades do IBRACON e para que os trabalhos de des-
taque sejam divulgados nacionalmente. Hoje, exis-
tem competições para estudantes de graduação
em engenharia e arquitetura, mas havia uma lacu-
na para a área de pós-graduação. Cerca de 20 tra-
balhos estão inscritos para este ano.

Para avaliar essas produções acadêmicas, que
serão premiadas durante o 47º Congresso Brasi-

Produção de mestres e doutores 
será premiada no Congresso

A

Manifesto público expressa preocupação de profissionais do segmento das obras civis

CONCEITO
Entendem-se como quatro as grandes etapas do processo construtivo: concepção, projeto, execução
e uso/manutenção. Considerando uma vida útil das estruturas de 50 a 100 anos, a etapa de
USO/MANUTENÇÃO passa a ter importância fundamental na segurança, eis que as primeiras são
desenvolvidas no período inicial do processo, e sempre supervisionadas por profissionais habilita-
dos, enquanto o uso/manutenção, estende-se pelo longo tempo restante, e no mais das vezes,
ficam sob supervisão de proprietários leigos ou à mercê de pseudo-técnicos. Essa assistência inci-
piente e despreparada pode não perceber, que as hipóteses iniciais de segurança e funcionamento
estrutural estão sendo alteradas para pior. Outras vezes, nem percebem que intervenções e refor-
mas inadequadas podem comprometer seriamente as hipóteses inicialmente formuladas nas eta-
pas de PROJETO e CONSTRUÇÃO. As experiências em cidades como Porto Alegre, Buenos Aires e
Nova Iorque, onde têm sido aplicadas com sucesso leis que prevêem a inspeção e manutenção per-
iódicas das edificações e obras-de-arte, garantiram a diminuição de acidentes com perdas humanas
e a redução dos custos de intervenções corretivas.
PROPOSTAS 
para EDIFICAÇÕES EXISTENTES
Deverá ser instituída por legislação federal, estadual e municipal, criada especialmente para esta
finalidade, a inspeção periódica de patrimônios públicos e privados, cujas estruturas estejam
sujeitas à ação agressiva do meio ambiente, tais quais, fachadas, marquises, balcões, varandas em
balanço, contenções, fundações, estádios de esportes, galpões de feiras e exposições, pontes,
viadutos, túneis, obras de saneamento e edifícios residenciais e comerciais com mais de dez me-
tros de altura. Esta inspeção deverá ser realizada por profissionais e/ou empresas especializadas,
habilitadas e credenciadas. A partir de um diagnóstico fruto dessa inspeção técnica, e se assim for
orientado, as edificações deverão receber as intervenções necessárias e urgentes, bem como ser
mantidas permanentemente mediante rotinas técnicas específicas. Cabe à Prefeitura local e Órgãos
Públicos estimular, através do uso inteligente de descontos em impostos ou multas, essa inspeção
e manutenção periódicas.
para CERTIFICAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA
Mediante legislação federal, estadual e municipal a ser formulada, a mão-de-obra vinculada às
atividades de construção com conseqüências diretas na qualidade estrutural (desenvolvidas por

mestres e encarregados de estruturas e fundações, armadores, soldadores, montadores, vibradoris-
tas, operadores de betoneira, bombas e caminhões betoneira, operadores de concreto projetado,
laboratoristas, etc), deverá ser reciclada e certificada periodicamente em seus conhecimentos,
cabendo a fiscalização da utilização de mão-de-obra credenciada aos Sindicatos da Construção
SINDUSCONs, e aos CREAs a punição do empregador no caso do não atendimento.
para APERFEIÇOAMENTO DO ENSINO DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA
Por meio de medidas nacionais a serem implantadas via MEC: a introdução no último ano de enge-
nharia civil e arquitetura, de uma ou mais disciplinas versando sobre segurança, vida útil, patologia
e terapia das estruturas, assim como ética profissional; o treinamento e atualização contínua de
todos os professores das disciplinas relacionadas a fundações, estruturas e materiais de cons-
trução; a ampliação da exigência da participação de Doutores como professores dessas disciplinas,
tendo como meta a totalidade até 2.015.
para o EXERCÍCIO PROFISSIONAL
Deverá ser implantado por parte do Sistema CONFEA um programa permanente de conscientização
e controle (com prazo de validade) das habilitações profissionais, sujeitas a uma comprovação de
conhecimentos e do efetivo exercício profissional. Deverá ser implantado via MEC e CREAs um
amplo incentivo aos programas de educação continuada nas universidades e entidades afins
envolvidas com a segurança das obras civis, visando o aprimoramento profissional nas áreas de pro-
jeto, execução, inspeção e manutenção de estruturas.
para o REGRAMENTO TÉCNICO
Considerando a necessidade absoluta do estabelecimento de regras técnicas para as atividades da
Inspeção em Obras Civis no País, padronizando definitivamente conceitos e atividades no sentido
da garantia de segurança, torna-se imprescindível a elaboração, via ABNT, de Norma Brasileira de
Inspeção de Obras Civis. Diante da importância destes aperfeiçoamentos para o benefício da comu-
nidade, espera-se mobilizar a sociedade civil e órgãos governamentais dos três níveis administra-
tivos, para que juntos, possam pôr em prática as medidas aqui propostas.

MANIFESTO PÚBLICO 

SEGURANÇA DAS OBRAS CIVIS
Os recentes sinistros ocorridos no País, com evidentes prejuízos pessoais, morais e patrimoniais à população, vêm demonstrar a imperiosa necessidade da introdução de medidas técnicas e legais para
a redução dos riscos de acidentes, razão pela qual várias entidades de reconhecida competência promoveram o Debate Técnico “LIÇÕES DO AREIA BRANCA - Acidentes Responsabilidades e Segurança
das Obras” e manifestam-se publicamente apresentando as conclusões alcançadas.

ABECE - Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural;
IBAPE/SP - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo;

IBRACON - Instituto Brasileiro do Concreto
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dadas até hoje. Elas nos oferecem agilidade, dimi-
nuição dos gastos com mão-de-obra, com a otimiza-
ção desses recursos humanos", avalia o arquiteto.

Leduc deixa claro que o uso das telas não signifi-
ca diminuição do número de trabalhadores: "aqui,
como temos toda a parte da infra-estrutura do pró-
prio condomínio, que compreende cerca de 10 mil m2

de área de esporte e lazer, com piscinas, restau-
rantes, quadras de tênis, essa mão-de-obra que por-
ventura foi economizada no transporte de aço pode
ser facilmente realocada para essas outras áreas".

As telas soldadas estão sendo utilizadas nas
armaduras positivas e negativas das lajes maciças
dos diversos edifícios. Essas lajes apresentam
espessura média de 10 cm, concretadas in loco com
concreto bombeado.

Para potencializar os resultados, os construtores
estão posicionando as telas com espaçadores tre-
liçados. "Trata-se de um complemento da tecnolo-
gia,  que entra como um facilitador e um elemento
que dá garantias maiores à qualidade das telas sol-
dadas, nos proporcionando segurança extra para
que alcancemos os resultados pretendidos".

O fechamento das paredes externas dos prédios
é de alvenaria convencional, revestida com emboço
e com acabamento texturizado. Internamente, as
paredes são executadas no sistema dry wall.

O concreto utilizado em todo o empreendimento
apresenta especificação de fck de 20 MPa.

Um dos reflexos positivos do empreendimento é
que, graças ao Granja Brasil, a região de Itaipava,
distrito do município de Petrópolis conhecido como
um centro gastronômico de alta classe, está pas-
sando por um processo de desenvolvimento em ter-
mos viários e de sistema de transporte público. 

A segunda fase das obras do condomínio Granja
Brasil deve estar concluída no final de 2006. ■

Telas Soldadas

O IBRACON realizou nos dias 3 e 4 de maio, no Auditório do Instituto Tomie Ohtake,

Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 - São Paulo - SP o curso "O concreto na Arquitetura",

ministrado pelo arquiteto e urbanista Ruy Ohtake e pelo engenheiro civil e presi-

dente do IBRACON, prof. Paulo Helene.O objetivo foi apresentar, analisar e discutir a contemporaneidade das estruturas

de concreto, mostrar em nível e profundidade (compatíveis com a duração do curso)

os aspectos atuais e pouco conhecidos da tecnologia dos concretos de alto desem-

penho e divulgar ferramentas metodológicas para se abordar com êxito as dife-

rentes aplicações do concreto na arquitetura. Além disso, o evento também buscou

compartilhar diferentes experiências de projetos e construções de obras em con-

creto arquitetônico.Estiveram presentes profissionais e acadêmicos das áreas de engenharia e arquite-

tura. Os interessados em obter mais informações sobre o evento podem entrar em con-

tato com o IBRACON pelo site (www.ibracon.org.br) ou telefone (11) 3714-2149. ■

Novo curso sobre arquitetura

Condomínio de alto padrão na
Lapa utiliza Telas Soldadas
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bairro do Alto da Lapa, na zona oeste da
capital paulista, ganhará no próximo ano
um empreendimento de alto padrão: trata-
se do Condomínio Horizons, que está
sendo executado pela Construtora Even,

com incorporação conjunta com a Seisa Mester.
O Condomínio está sendo erguido em um terreno

de 8.640 m2, com pouco mais de 53 mil m2 de área
construída, e é composto por três torres de 27 pavi-
mentos tipo e dois pavimentos de cobertura duplex
cada. No caso das torres Cidade e Serra, são 2 apar-
tamentos por andar, com 151 m2 de área útil, sendo
54 apartamentos tipo e 2 coberturas duplex por torre.
Já na torre Mar são 108 apartamentos de 117 m2

(quatro por andar) e 4 coberturas duplex. A área de
lazer é um dos destaques do empreendimento.

Segundo o eng. responsável, Fabiano Delvaux,
as fundações foram executadas com sapatas, ten-
do em vista as condições do solo da região. O em-
preendimento está sendo construído com estrutura
convencional de concreto armado e vedações em
alvenaria com blocos cerâmicos. Há também a in-
serção de peças pré-moldadas (escadas e algumas
vigas dos pavimentos tipo), produzidas no próprio
canteiro de obras.

Todo o concreto utilizado na construção tem
especificação de fck de 30 MPa, com utilização de
aditivos, para melhorar a sua trabalhabilidade.
Para execução do Condomínio Horizons serão uti-
lizados aproximadamente 13.000 m3 de concreto
dosado em central. O transporte vertical do concre-
to é feito por duas gruas montadas no canteiro e
excepcionalmente é utilizada bomba de concreto. 

Uma das tecnologias adotada no empreendimen-

O
to é a utilização de telas soldadas nas armações
positiva e negativa das lajes dos pavimentos tipo
das três torres. Essas lajes são maciças, de con-
creto armado, com espessura de 12 cm.

O projeto original das lajes previa as armações
com vergalhões. Entretanto, segundo os construto-
res, a alteração para telas soldadas trouxe impor-
tantes ganhos de qualidade e produtividade.

"O uso de telas soldadas na armação das lajes
reduziu o número de posições, melhorou a precisão
na disposição da armadura, aumentou a velocidade
de montagem das lajes e eliminou praticamente
todas as amarrações com arame recozido, gerando
um importante ganho de produtividade e melhoran-
do a relação custo-benefício da armação das lajes",
esclarece o engenheiro.

No total, serão utilizadas nas obras do Condo-
mínio Horizons cerca de 240 t de telas soldadas.
Aproximadamente 95% desse total serão de telas
com medidas especialmente desenvolvidas para
este projeto. Para o engenheiro Fabiano, o fato de se
contar com quase a totalidade das telas em dimen-
sões especiais auxilia o trabalho, pois diminui o
número de cortes e praticamente elimina as sobras.

O eng. Luciano Fornazari, também responsável
pelas obras, lembra que a tecnologia das telas
soldadas está sendo utilizada juntamente com
treliças para apoio das armaduras negativas, que
vem se mostrando bem mais eficientes em
relação aos tradicionais "caranguejos".

As obras do Condomínio Horizons tiveram início
em fevereiro de 2004 e a expectativa dos constru-
tores é de que estejam concluídas em julho de 2006.

■

m dos mais sofisticados empreendi-
mentos da região serrana do Rio de
Janeiro, o condomínio Granja Brasil,
situado no município de Itaipava,
entra na segunda fase de execução.

Voltado para o público de alta renda, e con-
cebido dentro do conceito de morar e de viver
integrado ecológica e estruturalmente ao mu-
nicípio, que é considerado o 3o melhor clima do
mundo, o condomínio Granja Brasil prevê uma
área construída total de 152 mil m2, num terreno
de 414 mil m2, dos quais pouco menos da me-
tade compreendem reserva florestal.

O projeto arquitetônico é assinado pelo Es-
critório de Arquitetura Edison Musa e a cons-
trução está a cargo da Bauhaus Engenharia.

Na primeira etapa das obras, realizada entre
2000 e 2004, foram construídos oito edifícios (um
comercial e sete residenciais), compreendendo
um total de 43 mil m2 de área construída.

Já na fase atual, iniciada neste ano de 2005,
está prevista a construção de sete casas, que
fazem parte de um condomínio horizontal dentro
do Granja Brasil, e dois prédios de sete pavi-
mentos, um com apartamentos de 2 e 3 dormitó-
rios, e outro com apartamentos de 4 dormitórios.
Este último tem como grande diferencial o fato
de que o cliente pode optar por diversos tipos de
plantas arquitetônicas.

Também estão sendo construídos um shopping
center (que abrigará 73 lojas, supermercado, 3
cinemas e um hotel da rede Mercure) e um resort,
totalizando nesta segunda fase das obras 57.000
m2 de área construída.

Um dos destaques do empreendimento é que
cada área (prédios, hotel, resort, casas), além da
infra-estrutura comum do condomínio, possui
paralelamente uma infra-estrutura de esporte e
lazer totalmente autônoma e privativa.

Segundo o arq. José Luis Leduc, responsável
pela obra, a idéia dos construtores é utilizar o
melhor em termos de tecnologias construtivas,
justamente para se tornar uma referência e um
diferencial para um perfil de consumidor cada
vez mais crítico e exigente.

Prova disso é que, na primeira fase das obras,
a especificação de cálculo previa a utilização de
vergalhão no concreto armado. Posteriormente,
pensando em termos de qualidade e custos,
houve uma conversão no projeto para a utiliza-
ção de telas soldadas no lugar dos vergalhões.
"Depois que fizemos a primeira experiência em
2000, não deixamos mais de utilizar as telas sol-

U
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ma construção de qualidade e com custo
reduzido. Esses foram os principais objetivos
na execução do Airport Town, em Guarulhos,
na região metropolitana de São Paulo. A obra
compreende a construção de dois módulos de

galpões para locação, estrategicamente localizados às
margens da rodovia Ayrton Senna, próximo ao
Aeroporto Internacional de Cumbica.

O projeto global do empreendimento totaliza 11.625
m2 de área construída, sendo o primeiro galpão com
5.625 m2 e o segundo com 6.000 m2, em um terreno de
cerca de 100 mil m2.

Os galpões terão pé direito livre de 10 m, com pos-
sibilidade de múltiplo uso, principalmente para a
área logística.

U

Sistema tilt-up em galpões do Airport Town
Segundo o diretor comercial da Carbone Constru-

tora, Carlos Carbone, o sistema tilt-up foi escolhido
pela qualidade, além do custo final, que se for com-
parado a outras opções, desde a fundação até a co-
bertura, torna-se imbatível. "Outra vantagem do tilt-
up é que propicia uma otimização da mão-de-obra,
que também não precisa ser especializada, utilizan-
do-se para o serviço armadores, serventes e carpin-
teiros do próprio município da construção", afirma.

De acordo com o engenheiro, o processo construtivo
consistiu, primeiramente, na execução do piso indus-
trial, sobre o qual foram moldadas as paredes. As
paredes foram construídas em concreto armado, na
posição horizontal, com a inclusão de portas e janelas,
utilizando o próprio piso como fôrma. Logo depois, as
paredes foram içadas por guindaste e devidamente
instaladas em sua posição definitiva.

O piso foi executado de formas variadas em razão da
característica do nível de compactação do aterro em

tecnologia das telas soldadas está sendo
amplamente utilizada nas obras de supe-
restrutura da ponte sobre o rio Paraná, que
fará a interligação dos estados de São Paulo
e Mato Grosso do Sul, entre as cidades de

Paulicéia (SP) e Brasilândia (MS). 
A construção da superestrutura da ponte está

sendo executada pela Construtora Camargo Corrêa,
para a Companhia Energética de São Paulo (CESP),
com parte dos recursos vindos do governo federal,
através do DNIT - Departamento Nacional de Infra-Es-
trutura de Transportes. A ponte faz parte de compro-
misso assumido em 1998, entre a CESP e a Associa-
ção dos Municípios da Nova Alta Paulista (AMNAP),
como forma de compensar os municípios atingidos
pelo reservatório da Usina Hidrelétrica Engenheiro
Sérgio Motta (Porto Primavera).

A
SP e MS

Conhecida como Ponte Paulicéia, a obra terá 1.705 m
de comprimento, com duas mãos de direção em pista
simples, tendo duas faixas de rolamento (3,5 m cada) e
dois acostamentos (3,07 m cada), totalizando 13,14 m
de faixa útil de tráfego.

A superestrutura será composta de um trecho central,
em estrutura estaiada, com um vão principal para nave-
gação de 200 m, e de um trecho convencional, com pre-
visão de consumo total de concreto de 16.500 m3.

No trecho estaiado, a estrutura do tabuleiro será exe-
cutada por meio de balanços sucessivos, a partir dos
mastros, e suportada por estais (cabos de aço), sendo 28
estais por mastro. Cada mastro, construído em concreto
armado, terá 60 m de altura acima do nível d’água e 45
m acima do tabuleiro. Nesse trecho, a estrutura terá
largura de 17,30 m e os dois vãos adjacentes ao princi-
pal, com 200 m, terão comprimento de 100 m.

No trecho convencional, cada vão terá cinco vigas
pré-moldadas de concreto, transportadas e posiciona-
das com auxílio de uma treliça lançadora. Sobre as vi-
gas serão lançadas placas de concreto armado, que
funcionarão como fôrmas para a laje que será con-
cretada, resultando em um estrutura com largura de
15,9 m. Serão 29 vãos no total, com 45 m de compri-
mento cada um. Cada viga (de um total de 145) tem
43,8 m de comprimento e 97 t de peso, e será previa-
mente fabricada no canteiro da obra. O concreto uti-
lizado nessa etapa apresenta especificação de fck de
40 MPa para as vigas e 25 MPa para as lajes.

Segundo Cláudio Silva Coca, gestor de planejamento
da obra e engenheiro da Camargo Corrêa, inicialmente,
os cálculos de projeto previam que as armações das
placas pré-moldadas e lajes de concreto fossem exe-
cutadas com vergalhões, mas com a transformação para
uso de telas soldadas houve sensíveis ganhos em ter-
mos de velocidade de execução. "O tempo para monta-
gem das telas é bem menor do que na armação con-
vencional, resultando em ganhos significativos no cro-
nograma da obra. Além disso, a redução de custo de
mão de obra compensa o custo de aquisição da tela",
esclarece o engenheiro.

Aliás, os bons resultados obtidos com a utilização das
telas soldadas no concreto armado levaram os constru-
tores a optar por essa tecnologia também para a exe-
cução dos guard raills da ponte. No total, estão sendo uti-
lizados na obra cerca de 200 t de telas soldadas.

As obras de construção da Ponte Paulicéia foram inicia-
das em julho de 2000 e a expectativa dos construtores é
de que estejam totalmente concluídas em junho de 2006.

Custo menor, mas sem perder na qualidade

uma área do terreno de 2.600 m2. O consultor de estru-
turas adotou, na área de corte, o piso de concreto armado
e, na área de aterro, piso estaqueado com capitéis para
apoio da laje superficial. Ambos possuem capacidade de
carga para sustentação de 5 t/m2.

Toda a fundação foi executada com estacas esca-
vadas mecanicamente a trado. "Esta fundação foi viá-
vel por ser uma estaca mais barata e também pelo
nosso sistema construtivo não exigir cargas muito pe-
sadas", conclui o engenheiro.

Na obra, foram executados 75 pilares pré-moldados
com 10 m de altura para a sustentação da estrutura
metálica de cobertura no centro do galpão.

O concreto utilizado tanto nas paredes quanto nos
pisos apresenta especificação de fck de 25 MPa, com
slump 8±1, para facilitar a trabalhabilidade do concre-
to. O volume total de concreto dosado em central uti-
lizado na obra ultrapassa os 3.000 m3.

Para o concreto chegar até a obra sem perder qualidade
foi adotado o recebimento provisório pelo ensaio de aba-
timento (slump-test), o que exigiu a permanência fre-
qüente dos técnicos da empresa no local.

As obras do Airport Town foram iniciadas em outubro
de 2004 e a conclusão está prevista para o próximo
mês de maio. ■

Telas Soldadas na ligação entre


