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O sucesso das estacas
hélice contínua

Cada vez mais utilizada no Brasil, essa técni-
ca de fundação se destaca por reunir uma sé-
rie de vantagens, como agilidade na execução 
e, principalmente, baixos níveis de vibração e 
ruído - característica fundamental para obras 
executadas em grandes centros urbanos. 6 Telas Soldadas solucionam

problema de prazo

Depois de ter executado dois, dos três edifícios do condomínio residencial Chácara Santa 
Cruz, os construtores precisavam encontrar uma maneira eficiente de agilizar o processo 
construtivo, a fim de manter o apertado cronograma da obra. A solução foi a utilização de 
telas soldadas nas lajes, que ainda possibilitou otimização da mão-de-obra. 
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Antigo e moderno em perfeita harmonia
Tombado pelo Patrimônio Histórico, o palacete Conde de 
Sarzedas, na região central de São Paulo, está ganhando 
uma companhia: um moderno edifício comercial, proje-
tado pelo arquiteto Ruy Ohtake, reunindo o que há de 
mais atual em termos de tecnologia construtiva. Princi-
pal desafio dos construtores foi realizar a fundação do 
edifício sem prejudicar a estrutura do palacete.
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Eficiência em tempo real
Visando atingir com o máximo de eficiên-

cia o binômio qualidade-preço, construtoras 
e entidades representativas do segmento da 
construção estão trabalhando juntas no novo 
Programa da Comunidade da Construção, lan-
çado em Belo Horizonte (MG), e que envolverá 
numa primeira etapa cinco obras. O grande di-
ferencial do projeto é que técnicos e consulto-
res estão acompanhando todos os passos das 
construções e podem sugerir intervenções em 
qualquer etapa do processo construtivo.

INFORMATIVO TÉCNICO: ABESC - IBRACON - IBTS
Ano 8 - Nº 22 - Setembro - 2005

8
Empresas optam por pisos 

industriais de concreto
Obras em Uberlândia (MG) e Cubatão (SP) re-

velam que as indústrias estão cada vez mais op-
tando pelos pavimentos de concreto armado em 
suas unidades fabris e de estocagem. Tecnolo-
gia permite que os pisos suportem sobrecargas 
altíssimas e mantenham excelentes índices de 
planicidade e nivelamento. 11

Eventos paralelos são destaques em Congresso do ConcretoMais de 1.500 pessoas devem estar presentes na 47a edição do Congresso Brasileiro do 

Concreto, entre 2 e 7 de setembro, em Olinda (PE). Um dos principais destaques é a realização 

de importantes eventos paralelos, como a 1º Feibracon (Feira Brasileira das Construções em 

Concreto) e a IV International ACI/CANMET - Conference on Quality of Concrete Structures and 

Recent Advances in Concrete Materials and Testing.  
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Cidades

eterioradas ao longo dos anos, a orla da 
praia da Enseada e as calçadas da ave-
nida Miguel Stefano, no Guarujá (litoral 
sul de São Paulo), estavam necessitan-
do de uma nova paginação. De acordo 

com a determinação da Prefeitura do município, os 
6.000 m2 de piso de mosaico português deveriam 
ser substituídos por um revestimento que fosse re-
sistente, exigisse pouca manutenção e pudesse ser 
executado em curto prazo.

Segundo o engenheiro responsável pela obra, 
Luiz Carlos Crepaldi, da Construtora Monte Azul, 
para atender essas solicitações a melhor opção foi 
pela técnica de piso em concreto estampado, que, 
também apresenta como vantagens o fato de ser 
um produto econômico e oferecer ampla variedade 
de cores e texturas.

O layout do piso, elaborado pela arquiteta Cris-
tiani Faria Fernandes, da EARQ - Engenharia e 
Arquitetura, apresenta 6 cm de espessura, com 

D
Piso de concreto estampado na

apresenta especificação de fck igual a 30 MPa. Já 
as peças moldadas in loco têm concreto com fck 
25 MPa.

A forma de operação do Conduto é simples: 
a rede de galerias vai acumulando as águas ao 
longo de sua extensão até atingir uma pressão 
de trabalho de 10 m/coluna de água, quando as 
águas são empurradas no sentido do rio Guaíba. 
No final do trajeto, junto ao rio, existe uma casa 
de bombas que puxa a água do Conduto e alivia 
a pressão do sistema.

Os condutos apresentam dimensão média de 7,5 
m de largura por 2,5 m de altura, ocupando a largu-
ra total das ruas, sob as quais são construídos.

Uma das principais dificuldades dos construtores 
foi o fato de esse tipo de obra exigir a completa 

e acordo com o projeto, o Conduto foi con-
cebido para redirecionar o fluxo das águas 
pluviais, drenando as partes altas da bacia 
Almirante Tamandaré - atualmente sobre-
carregada - diretamente ao rio Guaíba.

Orçada em cerca de R$ 43 milhões, a obra terá re-
cursos do município e financiamento do Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento - BID. A construção 
foi iniciada no mês de maio com prazo de conclusão 
em 24 meses e está sendo executada pelo grupo de 
empresas que formam o Consórcio PRM (Pavicom, 
Mac e Ribas).

O Conduto compreenderá cerca de 3.200 m lineares 
de rede subterrânea, sendo totalmente construído em 
concreto, parte moldada in loco e parte em pré-mol-
dados. O concreto utilizado nas peças pré-moldadas 

D
Para tentar solucionar o grave e antigo problema de alagamento que afeta nove bair-

ros do município de Porto Alegre (RS), a Prefeitura decidiu construir o Conduto Forçado 
Álvaro Chaves-Goethe, considerada a maior obra de drenagem urbana dos últimos 30 
anos na capital gaúcha, e que deve beneficiar diretamente cerca de 100 mil pessoas.

interdição das vias de tráfego onde está sendo 
realizada. Como as 35 ruas pelas quais seguirá o 
Conduto são de alta densidade populacional, foi 
necessária a definição por um processo construti-
vo que agilizasse as obras.

Segundo o eng. Luis Fernando Morassutti, ge-
rente do Consórcio PMR, essa foi uma das princi-

Porto Alegre realiza maior obra de drenagem ur
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estampagem do tipo tijolo amarrado e faixas de 
tijolos, nas cores amarelo, marrom e café.

Também foram desenvolvidos desenhos de 
motivos marinhos, de acordo com a diagramação 
do projeto. “Os desenhos foram feitos durante a 
execução das fôrmas de concretagem e estam-
pados com uma estampa do tipo ‘pele’”, lembra 
o arquiteto Álvaro Arvelos, diretor da American 
Tec Pisos, empresa responsável pela execução do 
piso em concreto estampado.

Parte do piso foi executado sobre leito de cama-
da separadora de brita, com emprego de armação 
de telas soldadas, sendo que em alguns pontos o 
concreto estampado teve como base o próprio piso 
existente anteriormente, de mosaico português.

Na avaliação do arq. Arvelos, este, aliás, foi 
outro determinante para a escolha do piso de 
concreto estampado: não necessitar a remo-
ção do piso existente. Com isso, reduziram-se 
etapas de trabalho (como nivelamento, com-

pactação do terreno e colocação de camada 
separadora de brita) e evitou-se uma grande 
quantidade de entulho que seria gerado pela 
retirada do mosaico português. 

Entretanto, o maior diferencial desta obra na 
orla do Guarujá foi, sem dúvida, a rapidez na exe-
cução do serviço. Por ter sido realizada na praia, 
a possibilidade de se ter área permanentemente 
liberada para os trabalhos, as boas condições de 
acesso para os caminhões-betoneira (praticamen-
te em cima do local do piso), e a desobstrução das 
faixas lindeiras à área do serviço, favoreceram a 
alta produtividade. Por conta disso, houve dia em 
que foram executados mais de 500 m2 de piso. 

Seguindo as recomendações da Prefeitura do 
Guarujá, o novo piso da orla terá fácil manuten-
ção: são necessárias somente lavagens periódi-
cas com água ou água e sabão neutro e, a cada 
dois anos ou mais, reaplicação da resina prote-
tora, já que o pigmento endurecedor aplicado na 

superfície do piso proporciona uma porosidade 
superficial reduzida, minimizando assim o ingres-
so de matérias que sujariam o piso.

O concreto utilizado nessa obra teve especifica-
ção de fck igual a 20 MPa. No total, foram utili-
zados 500 m3 de concreto dosado em central para 
pavimentar a orla da praia da Enseada.

bana dos últimos 30 anos

pais justificativas para a utilização de armação com telas soldadas na maior 
parte do Conduto, que está sendo executado em concreto moldado in loco. 
”Como esses condutos são construídos nas ruas, obrigando a interdição total 
do fluxo de veículos, quanto menos tempo demorarmos, certamente incomo-
daremos menos a população”, explica.

A tela soldada apresenta ótimos resultados em termos de segurança quan-
to à qualidade e uniformidade do material. “Com o vergalhão estamos mais 

sujeitos a erros e aumenta o desperdício de material”, avalia o engenheiro.
Um detalhe curioso desta obra é que durante as escavações para o início das 

obras foram encontrados mais de uma centena de fragmentos de peças arqueo-
lógicas do início do século passado, como vidros de remédios com inscrição do 
conteúdo, pedaços de louças de fabricação nacional, além de fragmentos de di-
versos metais e ossos de gado. Todas as peças localizadas serão limpas, catalo-
gadas e passarão a fazer parte do acervo do Museu Joaquim José Felizardo.

orla do Guarujá



Para este ano, o Congresso Brasileiro do Concreto reu-
nirá experts e empreendedores como os arquitetos Ruy 
Ohtake e Sergio Parada, os engenheiros Augusto Carlos 
de Vasconcellos, Bruno Contarini, Mario Franco, Rogério 
Menescal, Alberto Cavalcanti e Paulo Helene. Do exterior, 
entre as dezenas de palestrantes e participantes, encon-
tram-se Jim Cagley e Bill Tolley, do American Concrete 
Institute/ EUA, Pedro Castro, da Espanha, Raul Husni, da 
Argentina, e Adão da Fonseca, de Portugal. 

Foram selecionados para apresentação, em plenário 
e em sessões pôsteres, mais de 400 trabalhos técnicos, 

4

Congresso

o período de 2 a 7 de setembro, o IBRACON pro-
move no Centro de Convenções de Olinda, em 
Pernambuco, a 47ª edição do Congresso Brasi-
leiro do Concreto, cujo tema principal é “Con-
creto, Desenvolvimento e Qualidade de Vida”.

Além de participar do maior evento técnico da cons-
trução civil, os congressistas terão a oportunidade de 
acompanhar paralelamente outros grandes eventos, 
como a 1º Feibracon (Feira Brasileira das Construções 
em Concreto) e a IV International ACI/CANMET - Con-
ference on Quality of Concrete Structures and Recent 
Advances in Concrete Materials and Testing.

Segundo o eng. Luiz Prado, um dos organizadores do 
Congresso Brasileiro do Concreto, este evento essencial-
mente técnico vem crescendo tanto em tamanho quanto 
em importância, desde 1972. “A princípio era uma simples 
reunião de especialistas, que se encontravam no IPT, em 
São Paulo, durante dois dias. Hoje é um evento nacional 
da Engenharia de Estruturas de Concreto e da Construção 
Civil, que congrega, anualmente, os grandes especialistas 
nacionais e internacionais em tecnologia de concreto, cál-
culo estrutural e métodos construtivos”, justifica. 

N
Maior evento técnico da construção deve reunir 1.500 pessoas

recorde absoluto em congressos similares no país. 
Estima-se que, pelo menos, 1.500 congressistas es-
tarão presentes.

Em 2005, o Congresso repetirá o sucesso dos pai-
néis temáticos, onde se discutirão a vida útil de edi-
ficações, a arquitetura contemporânea, e segurança 
das barragens, além de um painel especial sobre o 
edifício Areia Branca.

Outro destaque é o Concurso Ousadia, quando 
haverá uma competição entre os estudantes de ar-
quitetura e engenharia, que apresentarão projetos e 
maquetes de ponte sobre o rio Pina, braço morto do 
rio Capibaribe, em Recife. 

Na Feibracon participarão renomadas empresas da 
cadeia produtiva do concreto. Esses patrocinadores 
e expositores apresentarão seus produtos e serviços 
aos participantes, proporcionando demonstrações so-
bre as novas tecnologias dos sistemas construtivos 
da indústria nacional.

Outras informações sobre o 47º Congresso Bra-
sileiro do Concreto e seus eventos podem ser ob-
tidas no site www.ibracon.org.br, ou pelo telefone 
(11) 3714-2149.

m arrojado edifício comercial, projetado 
pelo renomado arquiteto Ruy Othake, está 
sendo construído no bairro da Liberdade, 
zona central da capital paulista, pela Blokos 
Engenharia. O Edifício Conde Sarzedas, loca-

do pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, irá abrigar 
gabinetes de desembargadores.

Trata-se de um empreendimento de 106 m de al-
tura, com 23 pavimentos, sendo quatro subsolos, um 
térreo, um mezanino, um intermediário, um primeiro 
salão, um segundo salão, e 20 andares destinados a 
salas comerciais.

Um dos principais desafios da construção foi reali-
zar as fundações sem afetar as estruturas do palacete 
Conde de Sarzedas, situado no mesmo terreno, que foi 
construído em 1850 e é tombado pelo Conselho Muni-
cipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Ambiental de São Paulo. Depois de diversas pesquisas, 
o palacete foi considerado o único sobrevivente da famí-
lia neogótica de construções residenciais ecléticas.

Segundo o engenheiro responsável pela obra, 
Cláudio Gomes, primeiro  ocorreu um estudo de con-

U
Projeto une tradição e modernidade no 

tenção de fundação que não afetasse o castelo e 
depois se iniciou a fundação do prédio por meio 
de estacas barretes. 

Quatro pilares com 45 m de profundidade dão 
sustentabilidade a obra, sendo que a capacidade 
de carga de cada pilar vai de mil a 11 mil t. Foram 
usados 3.889 m3 de concreto dosado em central, 
com especificação de fck igual a 20 MPa na funda-
ção, sendo que em cada estaca utilizou-se o equi-
valente a cerca de 36 caminhões de concreto.

Neste tipo de estaca a ferramenta escava com o 
auxilio da lama betonítica, e conforme a mandíbula 
vai penetrando no solo começa a injetar automatica-
mente a lama, para evitar desbarrancamento, fazen-
do o papel do solo removido. Quando chega à cota 
se pega outra ferramenta e posiciona-se a armação 
na lama. Logo em seguida, entra com um tubo até o 
fundo do buraco e começa a injetar concreto ao mes-
mo tempo em que retira a lama. Então, a lama que 
estava preenchendo o buraco para mantê-lo estável 
passa a ser extraída e substituída pelo concreto.

De acordo com o engenheiro, não houve proble-
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Centro de São Paulo

A IV Internacional ACI/CANMET, anteriormente denominada HPC, será realizada para-
lela ao Congresso Brasileiro do Concreto e contará com a presença de Terence Holland, 
Mario Collepardi, Luigi Coppola, V. Sirivivatnanon, Kenji Sakata, Benouit Fournier, e do Dr. 
Mohan Malhotra, que será homenageado durante o evento, por seu apoio e consideráveis 
contribuições para o desenvolvimento da tecnologia do concreto no mundo. A Conferência 
Internacional conta com importante envolvimento do American Concrete Institute, que se-
lecionará os melhores trabalhos para serem publicados na ACI Special Publication.

Em homenagem ao Dr. Mohan Malhotra, o Prof. Dr. Mário Collepardi, presidente da 
ENCO - Engineering Concrete (Ponzano, Veneto, Itália), uma das maiores autoridades mun-
diais em tecnologia do concreto, preparou a conferência plenária “O melhor concreto auto-
adensável: estável, durável e colorido”. 

O eng. Enio Pazini Figueiredo, organizador do HPC, afirma que nas três primeiras versões 
o evento contou a participação média de 350 conferencistas. “Entendo que o Internacional 
ACI/CANMET vem se consolidando no meio técnico como o mais científico da área, e nesta 
versão, associado ao maior evento brasileiro sobre o concreto, estimamos uma participação 
de mais de 700 conferencistas, o que seria um recorde absoluto nesta série de Conferências 
HPC no Brasil”.

A Conferência abordará os seguintes temas: Chemical Admixtures, Deformations, Creep and 
Cracking Control, Durability, Fiber Concrete, Fire Resistance, Mixture Proportions, Non Destructi-
ve Tests, Quality Control, Structural Behavior; Service Life, Strengthening of Structures, Supple-
mentary Cementing Materials, Sustainability, Self Leveling and Self Consolidating Concretes.“As 
discussões acerca destes assuntos, contarão com a participação de reconhecidos pesquisadores 
da área que certamente influenciarão os rumos da pesquisa nacional e o avanço do conhecimen-
to sobre as  estruturas de concreto de alto desempenho”, analisa Figueiredo.

CONGRESSO INTERNACIONAL SERÁ DESTAQUE
PROGRAMA POSSIBILITA 

ATUALIZAÇÃO NA ÁREA DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO

IBRACON estará promovendo, no mês de setembro, durante o 47º 
Congresso Brasileiro do Concreto, cursos do Programa MasterPEC 
(Master em Produção de Estrutura de Concreto), visando orientar 
profissionais da construção civil que procuram se atualizar nos co-
nhecimentos das novas tecnologias  do concreto e nas tendências 

de desenvolvimento tecnológico. 
Através de aulas teóricas e práticas com profissionais renomados, o Pro-

grama MasterPEC tem como  objetivo instruir e desenvolver habilidades para 
uma visão sistêmica e integradora dos diferentes aspectos da construção civil 
com o concreto. Serão abordadas todas as etapas, desde o projeto, passando 
pela execução, materiais componentes, equipamentos e insumos, durabilida-
de, reabilitação e manutenção de estruturas, conceitos de sustentabilidade, 
ética, proteção ao meio ambiente e responsabilidade social. 

Os cursos, que serão apresentados aos profissionais da área de engenha-
ria e arquitetura, em setembro, abrangem cinco disciplinas básicas. “Sua 
oferta ainda é insuficiente, mas a programação vem crescendo de maneira 
exponencial, e temos certeza que logo estaremos cobrindo todas as deman-
das e chegando a todos os estados brasileiros”, justifica o diretor regional 
do IBRACON/SP, eng. Leonel Tula.

Apesar da tradição no desenvolvimento e difusão do conhecimento da 
tecnologia do concreto, inclusive através da realização de diversos cursos 
sobre o assunto, esta é a primeira vez que se está elaborando um programa 
amplo e definido, que pressupõe continuidade e perpetue um estilo de en-
sino. “A implantação do Programa MasterPEC significa um compromisso do 
IBRACON com a massa de profissionais e de empresas do setor. Também 
será um foro de encontros e uma janela de interação entre os diferentes 
elos da cadeia do concreto. O Programa pretende ser uma via de comunica-
ção direta do Instituto com os profissionais”, completa o eng. Tula.

Os cursos que farão parte do Programa MasterPEC terão duração de 4h e 
já estão com a programação definida:

Período da manhã: das 8h às 12h

03/09 - “O CONCRETO NA ARQUITETURA”  - Arquiteto e Urbanista Ruy 
Ohtake e Arquiteta Fernanda Pereira, MSc Doutoranda EPUSP;

04/09 - “PATOLOGIA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO” - Eng. Paulo Bar-
bosa, Doutorando da EPUSP; 

05/09 - “DOSAGEM DE CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO” - Eng. Vitervo 
O´Reilly, PhD e Presidente da Comissão do Cimento e do Concreto de Cuba;

Período da tarde: das 13h30 às 17h30

03/09 - “DIMENSIONAMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PELA NOVA 
NBR 6118” - Eng. Túlio N. Bittencourt, PhD e Prof. associado da USP;

04/09 - “SEGURANÇA E REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO” 
- Eng. Raúl Husni, Presidente do ACI Chapter Argentina e membro da Rede 
Iberoamericana Rehabilitar; 

05/09 - “SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL” - Eng. Salomon  Levy, 
PhD e Coordenador do Comitê Técnico do Meio Ambiente do IBRACON.

Os interessados em participar do Programa MasterPec, que acontecerá no 
Centro de Convenções de Olinda, em Pernambuco, devem obter informa-
ções ou inscrever-se através do telefone (11) 3714-2149. 

O

mas com o palacete durante a construção do prédio, mas, tendo em vista a fragilidade 
da antiga construção, foi necessária a execução de um reforço na estrutura do palacete 
durante os trabalhos de fundação no novo edifício. 

O castelo apresenta estrutura de alvenaria com uma lâmina de mezanino no pavimento 
superior e foi preciso reforçar os encontros de alvenaria por meio de injeção de ferro com 
graute. “Nós perfuramos as duas paredes e injetamos uma barra de ferro para reforçar 
a amarração de parede e neste tablado de mezanino soltamos uma estruturação com 
vigas metálicas e contraventamos esta viga para dar mais rigidez ao conjunto”, justifica 
o engenheiro. Com isso, a capacidade de carga do palacete foi ampliada de 90 kg/m2 
para 110 kg/m2.

A construção do novo prédio está sendo realizada em concreto dosado em central 
moldado in loco, com especificação de fck igual a 30 MPa. Nas lajes nervuradas dos 23 
pavimentos foram utilizadas armações com telas soldadas do tipo 92, totalizando cerca 
de 51 t de telas.

O empreendimento compreende área construída de 30 mil m2, sendo que 29.230 m2 
são do novo edifício e 800 m2 do castelo. No total, foram utilizados cerca de 13.000 m3 
de concreto dosado em central. 

A concretagem de vigas, pilares e lajes foi realizada por meio de concreto bombeado. 
“A concreteira já deixou a tubulação fixa para engate de bomba no local, quando come-
çávamos a concretar deixávamos liberados, um dia antes, num horário pré-determinado, 
em torno de 10 a 12 caminhões que ficavam girando”, explica o eng. Cláudio Gomes.

A construção teve inicio em abril de 2003 e o término está previsto para o fim deste ano.



dos prédios apresenta pilares e vigas pré-moldados 
em concreto armado, com alvenaria de vedação em 
blocos de concreto. “A definição pelas pré-vigas se 
deu porque quisemos evitar problemas de alinhamen-
to nas vigas, além do tempo perdido no processo de 
desforma, bem como a necessidade de substituição 
de algumas fôrmas durante esse processo”, explica 
o eng. Marques. As pré-vigas foram projetadas pelo 
escritório Pedreira de Freitas e na parte de pilares e 
lajes o projeto é do escritório Veletri Associados.

O projeto original para as lajes previa a utilização 
de vergalhão na armação. Tendo em vista o apertado 
cronograma de obras, depois da construção das duas 
primeiras torres surgiu a proposta de substituição do 
vergalhão por telas soldadas na execução das lajes 
do último prédio.

Para convencer os empreendedores, foi feito um 
minucioso estudo comparativo entre as duas técni-
cas para armação. “Conseguimos observar que com 
o vergalhão gasta-se muito mais funcionários para 
armar a laje e não dá pra garantir a uniformidade da 
armação. Além disso, a tela soldada propiciou uma 
redução no peso total da laje, o que agiliza o proces-

cussão, até que sejam atingidos os comprimentos, 
negas e repiques elásticos definidos na estaca prova.

“Optamos pela hélice contínua porque o tipo de es-
trutura e as cargas envolvidas descartavam a utiliza-
ção das estacas escavadas de grande diâmetro com a 
utilização de lama para estabilização da escavação”, 
afirma o engenheiro.

Passo a passo

A primeira etapa da execução de uma estaca hélice 
contínua consiste na introdução do trado contínuo no 
terreno, até a profundidade definida em projeto, por 
rotação, imposta pela mesa giratória do equipamento, 
gerando um torque cujo valor máximo será em função 
do tipo de equipamento e de diâmetro do trado.

Para evitar que durante a penetração do trado haja 
entrada de solo ou água na haste tubular, existe uma 
tampa metálica provisória, que será expulsa e recu-
perada na fase da concretagem. O sistema de moni-
toramento registra instantaneamente a profundidade 
de penetração, a velocidade de avanço e a rotação 
do trado.

6

Racionalização

idar com o apertado cronograma de cons-
trução é uma realidade para a maior parte 
dos engenheiros responsáveis por obras. E 
a solução para agilizar o processo construti-
vo está no uso de novas tecnologias.

É o que aconteceu na construção do condomínio 
Chácara Santa Cruz, no bairro de Vila Gumercindo, na 
zona sul da cidade de São Paulo, que está sendo exe-
cutado pela Rossi Incorporação e Construção.

O empreendimento ocupa terreno com área aproxi-
mada de 7.600 m2 e é formado por dois edifícios com 
apartamentos de três dormitórios e um edifício com 
apartamentos de quatro dormitórios. Os três prédios 
possuem 25 pavimentos tipo, mais duplex e três sub-
solos para garagens, compreendendo uma área total 
construída de cerca de 54 mil m2.

O condomínio apresenta térreo comum entre as três 
torres, com vários ambientes para convivência social, 
como salões de festas, churrasqueira, forno de pizza, 
espelhos d´água, piscinas, quadra de esportes, fitness, 
sauna, praças, pista de caminhada e sala de cinema.

Segundo os engenheiros da obra, Rafael de Andra-
de Marques e Ângelo Labbadia Junior, a estrutura 

ma das primeiras etapas a serem realiza-
das em uma obra - e das mais importan-
tes para o sucesso de qualquer constru-
ção, as fundações vêm acompanhando o 
processo de desenvolvimento tecnológico 
que atinge praticamente todas as fases 

do processo construtivo no Brasil.
É isso que se pode verificar na prática na construção 

de um galpão para uso comercial, com aproximada-
mente 10.250 m², que está sendo executado pela Zaclis 
Falconi, na região de Suzano, interior de São Paulo.

Segundo o engenheiro responsável pela direção 
técnica das fundações da obra, Celso Nogueira Cor-
rêa, o perfil geotécnico da região indicava a neces-
sidade da utilização de fundações profundas, pois o 
material superficial não tem capacidade de suporte e 
o nível d’água é relativamente elevado.

Como o material não tem estabilidade a escavações 
a céu aberto,as alternativas possíveis eram estacas 
cravadas à percussão ou estacas escavadas com hé-
lice contínua.

No primeiro caso, as estacas podem ser metálicas 
ou pré-moldadas de concreto, e são cravadas por per-

U

L
Lajes em Telas agilizam construção

Atingida a profundidade desejada, inicia-se a fase 
da concretagem da estaca através do bombeamento 
de concreto dosado em central pelo interior da haste 
central do trado. Simultaneamente ao início da con-
cretagem levanta-se o trado cerca de 30 cm, para 
permitir a expulsão da tampa provisória. 

A partir desse instante prossegue-se a retirada do 
trado de forma lenta e contínua garantindo-se que, 
até o final da concretagem, haja sempre um sobre 
consumo de concreto e a pressão sobre o mesmo seja 
positiva ou, no mínimo, zero. Tais parâmetros são con-
trolados pelo operador por meio do monitor instalado 
na cabine da máquina.

Durante a retirada do trado, um limpador mecâni-
co remove o solo confinado entre as hélices, que é 
transportado para fora da área de trabalho utilizando-
se pá carregadeira de pequeno porte. Atendida esta 
seqüência, a armadura será colocada manualmente 
ou com o auxílio de um peso que se apoiará sobre 
a armação e será empurrado pela própria mesa da 
perfuratriz ou pela pá carregadeira disponível na obra 
para retirada do material escavado.

As vantagens da fundação com estacas hélice contínua
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so construtivo. Uma laje que necessitava 12 armado-
res, hoje é armada com no máximo 8, sendo que os 
trabalhadores excedentes puderam ser deslocados 
para outras atividades, potencializando o trabalho”, 
comenta Labbadia.

As telas soldadas estão sendo utilizadas nas arma-
duras positivas e negativas das lajes. O transporte é 
feito por gruas. No caso dessa obra a grua é do tipo 
ascensional, localizada no poço do elevador social. 
Isso permite que a grua suba ao mesmo tempo em 
que os pavimentos da torre.

“Só para se ter uma idéia do que representou essa 
mudança no processo de armação, nos dois primeiros 
edifícios uma laje era concretada em 6 ou 7 dias. Ago-
ra o mesmo trabalho é executado em apenas 5 dias. 
No final do processo isso vai resultar em uma econo-
mia de mais de 30 dias, o que para nós é de grande 
importância”, avalia o eng. Rafael Marques.

Graças às boas condições do solo da região, as fun-
dações para as três torres foram executadas na maior 
parte com estacas tipo hélice contínua, atingindo 25 
m de profundidade.

O concreto utilizado em toda a obra apresenta es-
pecificação de fck igual a 35 MPa, brita 1 e 2 e slump 
9 ± 1 cm, com acréscimo de aditivo plastificante.

Outro detalhe interessante deste empreendimento 
é que os construtores procuram trabalhar permanen-
temente com o apoio de serviços de meteorologia, a 
fim de evitar tempo perdido por conta das condições 

climáticas. Segundo os engenheiros gra-
ças a esse planejamento, foi possível 
administrar as atividades no canteiro de 
obras nos dias de chuva.

A obra foi iniciada em março de 2004, 
com previsão de término para dezembro 
de 2005.

Rápida e silenciosa

Segundo o eng. Marco Aurélio de Oliveira, da Zaclis Falconi, 
em comparação com outras soluções de fundação as estacas 
em hélice contínua também oferecem agilidade na execução, 
baixos níveis de vibração e ruídos (praticamente não interferin-
do nas vizinhanças), controle do método executivo por meio de 
sistema de monitoração, obtendo dados que permitem a avalia-
ção do andamento das fases de execução da estaca e não gerar 
alívio de escavação.

Nesta obra em Suzano foram utilizadas 1.300 estacas para 
apoio da estrutura e também para o piso interno, com diâmetros 
de 30 cm e 40 cm e comprimentos variando entre 10 m e 19 m.    

A fundação foi concluída no prazo de dois meses com um 
consumo de concreto dosado em central de aproximadamente 
2.100 m³, com especificação de fck igual a 20 MPa, consumo 
mínimo de cimento de 400kg/m³ de concreto, slump 22 ± 3 
cm e aditivo plastificante, para melhorar a trabalhabilidade 
do concreto.

A logística para a realização da concretagem das fundações 
previu a utilização de dois caminhões de concreto no primei-
ro horário, com os demais chegando ao canteiro em intervalos 
aproximados de 20 minutos.

A tecnologia construtiva adotada na construção do galpão pre-
vê estrutura de concreto pré-moldado com cobertura metálica.

A obra teve inicio em fevereiro deste ano, com a execução 
das estacas concluída no final de março.



O potencial do Tilt-up
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Tecnologia

Implantada no Brasil há muitos anos 
a tecnologia do tilt-up está em franca 
evolução no país e cada vez mais os 
construtores estão percebendo as van-
tagens do sistema. Como resultado des-

se processo, vem aumentado o número de obras 
que se utilizam dessa ferramenta construtiva em 
todas as regiões.

O sistema baseia-se na fabricação de placas de 
concreto de grandes dimensões, autoportantes, 
que têm função estrutural e de fechamento. Es-
sas paredes podem apresentar as mais variadas 
formas e texturas, são moldadas em concreto ar-
mado e executadas no próprio canteiro de obras, 
utilizando a superfície do piso como fôrma na po-
sição horizontal.

Segundo especialistas no setor, o sistema tilt-up 
só não é mais utilizado no Brasil porque ainda falta 
maior conhecimento e domínio dessa tecnologia 
por parte dos arquitetos e projetistas.

I De acordo com o consultor Francisco Oggi, o tilt-
up oferece excelentes resultados em termos de 
criação, exclusividade e personalização, o que tem 
muito a ver com a criatividade e talento dos profis-
sionais brasileiros. 

Entretanto, o engenheiro avalia que esse po-
tencial fica reduzido pela falta de recursos téc-
nicos. Isso faz com que o arquiteto seja em de-
terminados pontos refém da construtora ou do 
engenheiro construtor.

“O tilt-up é apenas uma ferramenta, como exis-
tem outras, que, quando são de domínio do arquiteto 
propiciam que sejam projetadas obras que se distin-
guem. Observando a ‘selva de pedra paulistana’, por 
exemplo, temos milhões de edifícios construídos e 
muito poucos sobressaem”, avalia Oggi.

Um dos principais destaques do sistema tilt-up é 
sua imensa versatilidade e a possibilidade de ser uti-
lizado em qualquer tipo de construção, seja industrial, 
comercial ou residencial.

Crescimento depende do domínio da técnica 
por arquitetos e projetistas naugurando uma nova fase de sua atua-

ção, a Comunidade da Construção está 
lançando em Belo Horizonte (MG) o 
Programa de Obras Acompanhadas, que 
envolverá construtoras locais e a par-

ticipação de diversas das empresas e entidades 
que já atuam na Comunidade. O objetivo maior do 
segmento da construção civil é investir permanen-
temente na melhoria dos processos construtivos, 
oferecendo ao mercado empreendimentos cada vez 
mais competitivos tanto em termos de preço quanto 
de qualidade.

O novo Programa teve início com a escolha de 
cinco obras da capital mineira que serão permanen-
temente acompanhadas por técnicos e consultores, 
que poderão intervir a qualquer momento, dando 
apoio logístico e técnico, em busca da redução de 
desperdício, otimização dos processos e aumento 
da produtividade. Estão sendo avaliados três in-
dicadores de produção (montagem de fôrmas, ar-
madura e lançamentos de concreto), além de três 
indicadores de consumo de materiais (concreto, aço 

I
Comunidade da Construção 

lança Programa de 
Obras Acompanhadas

Para o consultor, outro ponto extremamente po-
sitivo para um país com as dimensões continentais 
do Brasil é que, “diferentemente de outras técnicas 
construtivas o tilt-up não necessita do transporte do 
produto de um centro fabricante até o local da obra, 
uma vez que se transporta apenas a tecnologia, o 
conhecimento”. Essa característica pode ser uma 
das explicações para o fato de o sistema já estar 
disseminado em países também continentais como 
Estados Unidos, Canadá, Austrália e México.

Visando difundir a ampla variedade de possibili-
dades de uso, nos Estados Unidos foi criada a TCA 
- Tilt-up Concrete Association, que anualmente pro-
move o concurso Tilt-up Awards, onde são premia-
das as obras já executadas que se destacam pelo 
uso da tecnologia.

As fotos que ilustram essa matéria são de obras 
premiadas nesse concurso entre os anos de 1999 
e 2004. Na próxima edição do jornal Tecnologia 
do Concreto Armado em Notícias traremos fotos 
de algumas obras premiadas na edição de 2005 
do concurso.

Em busca da Q
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e madeira compensada). O trabalho dos técnicos e 
consultores será canalizado na fase de estrutura de 
concreto armado.

O projeto é pioneiro no país e vai gerar resultados 
importantes em termos de economia e aquisição de 
novas tecnologias para as cinco construtoras parti-
cipantes (Agmar, Castor, Conartes, Líder e Unenco), 
além de servir de parâmetro para as demais empre-
sas do setor envolvidas no projeto.

Atualmente, o Programa de Obras Acompanhadas 
se encontra em fase de compatibilização de proje-
to, ou seja, os projetistas de cada construtora estão 
desenvolvendo os projetos de forma simultânea às 
demandas das construtoras. É nesse período de 
pré-projeto executivo que a maioria das caracterís-
ticas de uma obra são definidas. Durante essa fase, 
os profissionais envolvidos contam com várias pa-
lestras, muitas delas oferecidas pelos parceiros da 
Comunidade da Construção.

Os principais parceiros da Comunidade a partici-
parem do Programa em Belo Horizonte são: IBTS, 
ABESC, Associação Brasileira de Engenharia e Con-
sultoria Estrutural (ABECE), Sindicato das Indústrias 
de Produtos de Cimento do Estado de Minas Gerais 
(Siprocimg), Grupo de Empresas Mineiras de Arqui-
tetura e Urbanismo (GEMARQ), Senai, Sindileq-MG, 
Sinduscon-MG e Ibracon-MG.

Tela Soldada viabiliza execução de pisos indutriais

Os galpões serão destinados a armaze-
namento e estocagem de fertilizantes, 
totalizando área de 15.400 m2. Apesar 
de a região ser caracterizada por solos 
moles, o local onde está se desenvol-

vendo a obra apresenta solo de boa estabilidade, 
o que propiciou a execução do piso sobre uma 
sub base de 30 cm de agregados siderúrgicos de 
alto forno (material mais facilmente encontrado 
na região), compactados com rolos liso e pé de 
carneiro.

Em função da sobrecarga a que estarão ex-
postos - tráfego constante de carretas e em-
pilhadeiras de grande porte - os pavimentos 
foram projetados com características de pisos 
industriais. Segundo o eng. Ozório Tadeu Nas-
tri da Costa, coordenador de obras da Clark, os 
pisos apresentam espessura de 14 cm, com ar-
mação simples em telas soldadas do tipo Q 196. 
A armadura é lançada a 1/3 da espessura da 
camada superior, com a finalidade de combater 
a retração do concreto, resultando em um reco-
brimento de aproximadamente 4 cm.

Tendo em vista as especificidades de uso, 
houve uma preocupação grande dos construto-
res com o nivelamento e a planicidade do piso, 

O executadas a laser. Também está se utilizando 
fôrmas metálicas com réguas vibratórias, bar-
ras de transferências a cada 30 cm e juntas de 
construção no sentido longitudinal dos galpões. 
A dimensão dos panos dos pisos está variando 
de 7,10 m a 9,20 m.

O projeto original já previa a utilização de ar-
mação em telas soldadas. De acordo com o eng. 
Ozório não há sequer termo de comparação en-
tre essa tecnologia e a armação em vergalhão. 
“As telas são muito mais eficientes em todos 
os sentidos. Se eu tivesse que amarrar todo o 
aço isso acarretaria um acréscimo de tempo, 
de mão-de-obra, resultando no aumento dos 
custos. Além disso, as telas me garantem uma 
qualidade e uniformidade que são impossíveis 
de se conseguir com o vergalhão”.

O engenheiro ainda avalia que a tela é fácil 
de ser utilizada e praticamente não gera des-
perdício de material.

O concreto utilizado na execução dos pisos 
industriais apresenta especificação de fck igual 
a 25 MPa, com brita 1 e 2 e slump 9 ± 1 cm. O 
volume total de concreto utilizado nessa etapa 
da obra atinge 2.150 m3.

Considerada a maior empresa de fertilizantes da América do 
Sul, a Bunge Fertilizantes contratou a Construtora Clark para a 
execução de toda infra-estrutura de cinco galpões para uma de 
suas unidades industriais, situada no Pólo Industrial de Cuba-
tão (litoral sul de São Paulo).

ualidade Total
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primeira fase do empreendimento teve 
início em janeiro de 2005 e a conclusão 
total das obras está prevista para o final 
de 2006. O Condomínio é formado por 25 
casas assobradadas, com área útil va-

riando entre 178 m2 e 480 m2.
O projeto construtivo prevê radier de concreto ar-

mado sobre estacas escavadas, alvenaria estrutural 

Pré-moldados agilizam construção 
de condomínio horizontal

A
Situado numa das mais valorizadas regiões da Grande São Paulo, o arborizado bairro Parque dos Prín-
cipes está prestes a ganhar mais um empreendimento de alto padrão: o Condomínio Casa de Orleans, 
que está sendo executado pela Construtora Godoi.

em bloco cerâmico, e lajes maciças e escadas pré-
moldadas no próprio canteiro de obras.

As lajes (do térreo para o superior e lajes de co-
bertura) são construídas ao lado das casas e em-
pilhadas umas sobre as outras. Apresentam espes-
sura variando de 9 a 12 cm e são executadas em 
concreto armado, com especificação de fck igual a 
30 MPa.

Segundo o eng. Armando Bevilacqua Jr., diretor 
técnico da Constr. Godoi, entre as vantagens desse 
processo de pré-moldagem no próprio canteiro estão 
a redução do prazo de construção (porque as lajes 
são feitas concomitantemente a execução da alve-
naria) e o fato de não necessitarem de escoramento, 
contrapiso e revestimento na parte inferior.

“A possibilidade de o concreto dosado em cen-
tral poder ser despejado diretamente do caminhão 
sobre as lajes gera economia de transporte vertical 
e um maior controle do desperdício. Além disso, 
elas apresentam uniformidade e maior controle de 
qualidade e nivelamento (por serem executadas no 
nível do solo)”, analisa o engenheiro.

Esses fatores somados acabam provocando uma 
redução de custos entre 5 e 10%, comparativamen-
te as lajes tradicionalmente usadas nesse tipo de 
construção.

Outro ponto positivo em relação ao concreto do-
sado em central é que o processo de pré-moldados 
no canteiro permite um maior controle sobre as de-
formações iniciais, porque nas primeiras idades do 
concreto a laje ainda está no chão, apoiada uma 
sobre a outra. Então, no momento do lançamento 
das lajes sobre as alvenarias, elas já têm uma boa 
idade de maturação.

Já a opção pela execução do radier se deu, segun-
do o eng. Bevilacqua, por eliminar todo o movimento 
de terra para escavação de blocos de fundação e vi-
gas baldrame, gerando uma obra mais limpa. Além 
disso, o radier já permite incorporar o contrapiso do 
pavimento térreo, dentro do conceito de obra limpa 
e, como se trata de laje armada, traz uma interessan-
te combinação eficiência/economia.

O total de concreto dosado em central utilizado 
na construção do Condomínio Casa de Orleans che-
ga a 1.500 m3.

“A possibilidade de o concreto dosado em central poder ser des-
pejado diretamente do caminhão sobre as lajes gera economia de 
transporte vertical e um maior controle do desperdício”

Industrialização
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área total pavimentada atinge mais de 
32.000 m2, compreendendo uma área 
externa de cerca de 27.000 m2 e a área 
interna de um galpão de estocagem com 
5.400 m2.

O pavimento do galpão foi projetado pela empre-
sa Engeserj com características de piso industrial, 
para atender às solicitações de tráfego de empilha-
deiras e depósito de material palletizado. Para dar 
conta dessa sobrecarga, a placa de concreto apre-
senta espessura de 18 cm, com reforço de base (15 
cm com CBR > 70%) e sub-base (30 cm com CBR 
> 20%). Houve também uma grande preocupação 
com o controle da topografia no que diz respeito ao 
nivelamento da base.

O concreto utilizado no piso apresenta especifi-
cação de fck igual a 30 MPa, fator água cimento < 
0,50 e acréscimo de aditivo superplastificante, além 
de armação dupla em telas soldadas. A paginação 
média das placas é de 6 m x 6 m.

“Comparada com a armação com vergalhão, a ar-
mação dupla (superior e inferior) do piso com telas sol-
dadas propiciou redução de gastos com mão-de-obra, 
agilidade no processo de execução do piso e redução 
do desperdício de material”, avalia o eng. Marcelo 
Botti Monteiro, gestor de Obras da Camargo Corrêa.

O piso está sendo executado com fôrmas metáli-
cas niveladas a laser. O acabamento é vítreo, com 
aplicação de endurecedor de superfície.

Já o piso externo totaliza 27.000 m2 e apre-
senta praticamente as mesmas características 

Pavimento de concreto armado 
na nova fábrica da Itambé

A
Para suportar as grandes sobrecargas a que estarão sujeitos os pisos da nova fábrica de leite em pó da 
indústria de laticínios Itambé, que está sendo construída pela Camargo Corrêa, no município de Uberlân-
dia (MG), a opção para os pavimentos foi o concreto armado.

de composição do piso interno do galpão, sendo 
dimensionado para suportar sobrecarga de cami-
nhões. Por conta disso, não há controle rigoroso 
do nível de planicidade, sendo o acabamento do 
tipo vassourado.

A execução dos pisos de concreto armado está a 
cargo da empresa Cibasa, de Uberlândia, em conjunto 

com a GHS Pisos, de São Paulo. O volume total de con-
creto utilizado nos dois pavimentos ultrapassa 6.000 m3 
e o consumo total de telas soldadas atinge 336 t, sendo 
dos tipos Q 196 (superior) e Q 335 (inferior).

A obra da nova fábrica da Itambé foi iniciada em 
janeiro de 2005, com previsão de conclusão em ou-
tubro próximo.

“A armação dupla do piso com telas soldadas propiciou redução de 
gastos com mão-de-obra, agilidade no processo de execução do 
piso e redução do desperdício de material”
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Eficiência

entre as várias possibilidades de utilização das 
telas soldadas no segmento da construção, 
uma que chama a atenção diz respeito ao seu 
uso na posição vertical (execução de muros de 
concreto armado).

É exatamente o que está acontecendo na obra da pe-
nitenciária do município de Santa Luzia (MG). Ocupando 
um terreno de 40.000 m2, a unidade de segurança míni-
ma terá área construída de aproximadamente 7.000 m2, 
com capacidade total para abrigar 200 sentenciados.

 As fundações dos prédios foram executadas em estaca 
escavada mecanicamente e tubulão, e as paredes das celas 
estão sendo construídas em concreto armado.

De acordo com o projeto estrutural, desenvolvido pelo 
eng. José Carlos Nahim, da empresa Mohr Engenharia de 
Projetos, os muros externos e internos foram executados 
em concreto aparente e armadura dupla de telas solda-
das. No setor de regime fechado, os muros têm altura de 
5 m e na área de regime semi-aberto 3,8 m, executados 
com escoramentos e fôrmas do tipo painel, não havendo 
a necessidade de chapisco, reboco e pintura como num 
muro convencional.

Segundo o eng. Dilton José Pereira, chefe do De-
partamento Técnico da Construtora Visor, responsá-
vel pelas obras, as diferenças básicas de um muro de 
penitenciária estão relacionadas diretamente com a 
questão da segurança.

“Os muros de segurança de uma penitenciária são 
executados com armação de aço com malhas obede-
cendo bitola e dimensionamento de segurança exigi-
das pelas secretarias de Defesa Social de cada Estado 
da Federação. Também são projetados em alguns ca-
sos, em concreto armado com espessura mínima de 20 
cm, chapiscados, rebocados e pintados”, esclarece o 
engenheiro.

A opção pelas telas soldadas na armação dos muros 
da penitenciária de Santa Luzia se deve, segundo o eng. 
Dilton, por essa técnica construtiva oferecer maior ve-
locidade e facilidade de execução, em comparação com 
o vergalhão, reduzindo a necessidade de mão-de-obra, 
além de oferecer uniformidade e diminuição drástica do 
desperdício de ferro, resultando numa melhor relação 
custo-benefício.

O concreto utilizado na execução dos muros é do tipo 
auto-adensável, com especificação de fck igual a 20 MPa, 
slump de 20 ± 3 cm e desforma para 12 horas.

Somando-se os muros dos dois sistemas prisionais, estão 
sendo gastos  aproximadamente 110 t de telas soldadas.

Muro de Penitenciária em
concreto armado

D
Iniciativa comprova versatilidade das telas soldadas


