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PREFÁCIO

A pratica da disciplina Tecnologia das Construções I, no período 2015.2, e Materiais de
Construção II, no período 2016.1, foi implementada com os alunos uma serie de visitas
a obras e atores do arranjo produtivo da construção civil. Dentre esta visitamos diversas
vezes as obras de construção do residencial Morada do Sol, situado na BR-135, no
bairro do Maracanã, em São Luis do Maranhão. Obra que utilizou a solução de parede
de concrete e paralelamente implantou um sistema de gestão compatível com esta
solução. Este trabalho destina registrar pontos desta obra e desta solução.

1 INTRODUÇÃO

Ao ser convidado pelo coordenador do Curso de Engenharia Civil, do Pitágoras São
Luis, Glauber Tulio Fonseca Coelho, a disciplina de Tecnologia das Construções I,
no segundo semestre do ano de 2015, relatei a ele que gostaria de fazer visitas a
obras e atores do arranjo produtivo da construção civil, no nosso entorno.

Conseguimos, com ajudo do aluno Marcos Alan Reis, acesso as obras do Residencial
Morada do Sol, situado na BR- 135, no Maracanã, projeto do programa federal Minha Casa,
Minha Vida, no padrão 0 a 3 salários, com um total de 2.000 unidades. Sendo 1.414
unidades sendo construídas pela construtora Canopus e 762 pela K2.

Este trabalho destina a fazer um registro das informações que foram nos repassadas
nas diversas visitas a esta obra com os alunos e sempre com a participação e
supervisão do Marcos Alan.

1.1 Justificativa

O uso da solução de execução de unidades em paredes de concreto é
relativamente novo, com pouca literatura, principal no que aspecto construtivo.
Este trabalho pretende ser um referencial registrando o método construtivo.

1.2 Metodologia

Nas vistas realizadas na obra, foi apresentado o processo construtivo e diversas
informações técnicas. Os alunos divididos em grupo registraram com fotos,
entrevistaram os encarregados e os colaboradores que executam efetivamente as
tarefas.

Por fim, o supervisor de produção da Canopus e aluno Marcos Alan fez uma
apresentação para a turma, que foi apresentado em sala e que serviu de base
deste documento.

1.3 Objetivos

Objetivo Geral

Fazer os alunos entender o verdadeiro papel que é a engenharia, a busca de
soluções inovadoras, para resolver problemas com retornos não só financeiro,
mas principalmente social.

Objetivo Específico

Fazer os alunos conhecerem e se familiarizarem com esta tecnologia de parede
de concreto.

2 DESENVOLVIMENTO
2.1 O EMPREENDIMENTO:

Para ter uma visão do empreendimento Residencial Morada do Sol apresenta-se na
Figura 01 a planta de implantação do empreendimento. São interessante ressaltar as
áreas que envolve este empreendimento:
 ÁREA COMERCIAL: 11.526,42 M²
 ÁREA INSTITUCIONAL: 22.256,47 M²
 ÁREA RESERVA URBANA: 10.472,85 M²
 ÁREA VERDE: 22.243,05 M²
 ÁREA ‘’ NON AEDIFICANDI’’: 25.867,18 M²
 ÁREA TOTAL DE LOTES: 312.039,10 M²
 ÁREA DE RUAS E CALÇADAS: 122.051,40 M²
 ÁREA ÚTIL: 38.12 M²
 ÁREA PRIVATIVA: 42.87 M²
 ÁREA DO TERRENO CASA: 128.00 M²

FIGURA 01: Planta de implantação do empreendimento
Fonte: Canopus

Estes empreendimento, na parte desenvolvida pela Canopus, tem como responsáveis
técnicos:
 Eng° Parmênio Mesquita de carvalho Júnior, Crea 1104965810
 Eng° Brenno Sousa Santiago, Crea 0605141916
 Eng° Anderson Ricardo Muniz Farias, Crea 1101413832
Na figura 02 é apresentado a planta baixa padrão da unidade do empreendimento.

FIGURA 02: Planta baixa padrão
Fonte: Canopus

2.2. FASES DA EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplenagem informa e demonstra os limites do terreno, como
mostra a figura 03, identificando as dimensões reais.

Ele ainda indica a proposta da Terraplenagem necessária contendo dimensões
planimétricas e níveis de platôs, taludes, rampas (inclusive cotas de níveis inicial
e final).

FIGURA 03: Planta de implantação com notas de terraplenagem.
Fonte: Canopus

As figuras 04, 05 e 06 apresentam o desenvolvimento dos serviços de
terraplenagem que presenciamos nas visitas.

FIGURA 04: Serviços de terraplenagem.
Fonte: Próprio autor

FIGURA 05: Serviços de terraplenagem.
Fonte: Próprio autor

FIGURA 06: Serviços de terraplenagem.
Fonte: Próprio autor

FIGURA 07: Cortes do Terreno.
Fonte: Próprio autor

A Figura 07 apresenta o detalhamento de cada trecho. Alinha verde mostra o
nível natural do terreno e a linha vermelha o nível esperado do projeto.

LOCAÇÃO

Definir a referência de nível (RN) da obra e a referência pela qual será feita a
locação da obra e conferir os eixos e divisas da obra, verificando as distâncias
entre eixos e divisas.

FIGURA 08: Planta esquemática de posicionamento da locação.
Fonte: Próprio autor

A figura 08 apresenta o esquemático de posicionamento da locação da planta
baixa de uma unidade e as figura 09 e 10 apresenta a execução dos serviços.

FIGURA 09: Equipe de topografia atuando na locação.
Fonte: Próprio autor

FIGURA 10: Equipe de topografia atuando na locação.
Fonte: Próprio autor

ESCAVAÇÃO

Usa-se como referência piquetes locados pela topografia, de acordo com o
projeto. Inicia-se a marcação das valas usando uma linha de nylon, areia ou cal,
como visto na figura 11.

FIGURA 11: Locação com cal e nylon.
Fonte: Próprio autor

Largura de .30 cm, h=.30cm à .60cm, as mesmas podem ser abertas manual ou
mecânica, apresentado na figura 12.

FIGURA 12: Escavação.
Fonte: Próprio autor

Depois de escavado todas as medidas são conferidas, como apresentado na
figura 13.

FIGURA 13: Conferencia da Escavação.
Fonte: Próprio autor

ALVENARIA DE CONTENÇÃO

Inicia-se a marcação da primeira fiada da alvenaria, como é vista na figura 14,
com argamassa e tijolo deitado.

FIGURA 14: Conferencia da Escavação.
Fonte: Próprio autor

Usa-se na locação medidas e cotas de acordo com o projeto, continuar com a
segunda fiada deitada ou normal, apresentado na figura 15 e 16,podendo
finalizar na segunda fiada ou se houver necessidade na terceira.

FIGURA 15: Conferencia da Escavação.
Fonte: Próprio autor

FIGURA 16: Conferencia da Escavação.
Fonte: Próprio autor

ATERRO COMPACTADO

Limpar e regularizar a área a ser aterrada, depois com camadas de no máximo
.20 cm se fazem o aterro, como mostrado na figura 17.

FIGURA 17: Aterro.
Fonte: Próprio autor

E compactado utilizando a placa elétrica ou à combustível, como na figura 18,
até chegar nas cotas indicadas, e sempre que precisar usa-se água, a não ser se o
material já estiver úmido

FIGURA 18: Compactação mecanica
Fonte: Próprio autor

INSTALAÇÕES ELÉT. RADIER

As tubulações de entrada de energia são executadas com kits pré-fabricados e
antes da concretagem do radier, como visto nas figuras 19 e 20, deixando as
esperas conforme o projeto específico, deve-se verificar o percurso e a obstrução
das instalações.

FIGURA 19: Tubulações antes do radier
Fonte: Próprio autor

FIGURA 20: Tubulações antes do radier
Fonte: Próprio autor

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA

Utiliza-se kits já pré-fabricados. Com o auxílio do projeto de instalações hidro
sanitárias, marcam-se na alvenaria de contenção os percursos dos ramais e
colunas de toda tubulação de esgoto, como visto nas figuras 21, 22 e 23.

FIGURA 21: Tubulações hidro sanitárias
Fonte: Próprio autor

FIGURA 22: Tubulações hidro sanitárias
Fonte: Próprio autor

FIGURA 23: marcam-se na alvenaria de contenção
Fonte: Próprio autor

LONA E TELA
Espalha-se uma lona plástica que ajuda na impermeabilização e impede a
nata do concreto vazar, apresentado na figura 24.

FIGURA 24: Espalha-se uma lona plástica
Fonte: Próprio autor

Após esse processo coloca-se em toda a área do radier painéis de telas
com dimensões e diâmetro de acordo com o projeto estrutural, como
apresentado nas figuras 25.

FIGURA 25: Colocação de painéis de telas
Fonte: Próprio autor

A figura 26, mostra a preocupação em livrar as passagens hidro-sanitária
e elétrica. São usadas espaçadores plástico ou de concreto (*cocada).

FIGURA 26: liberação das passagens hidro-sanitária e elétrica
Fonte: Próprio autor

FÔRMA DE RADIER

Utiliza-se fôrmas de madeira ou metálicas, limpas ou com desmoldantes.
As armaduras precisam estar posicionadas e conferidas. As instalações
elétricas e hidro-sanitárias assentadas, como é apresentado na figura 27.

Conferir o nível da fôrma com nível a laser ou nível de bolha, como visto
na figura 28,

FIGURA 27: Colocação da forma metálica de radier
Fonte: Próprio autor

FIGURA 28: Conferencia do nível da forma metálica de radier
Fonte: Próprio autor

CONCRETAGEM DE RADIER

Espalhar o concreto com auxílio de pás e enxadas ou régua vibratória e
vibrá-lo em diversos pontos, como mostrado na figura 29 e 30.

FIGURA 29: Chegada do concreto
Fonte: Próprio autor

Pontos de atenção:
1. Evitar o contato da agulha do vibrador com as fôrmas e não vibrar
o concreto pela armadura.
2. Verificar o slump e o fck do concreto de acordo com o projeto
estrutural.

FIGURA 30: Espalhamento do concreto
Fonte: Próprio autor

Pontos sobre Slump
Responsável por verificar a trabalhabilidade do concreto e sua unidade de
medida em centímetro (cm). A verificação do slump é realizada assim
que o caminhão de concreto chega na obra, e ele tem uma tolerância
indicada, para mais ou menos. Por exemplo, um concreto com Slump
10+/-2, significa que o slump desse concreto pode variar de 8cm a 12cm.

Recolhem-se três camadas de 25 golpes , após faz a moldagem de 4
corpo de prova com data de 7 e 28 dias.

Para encontrar o Mpa, divide-se a resistência do concreto que é fornecida
pelo aparelho de teste de rompimento , pela área da superfície do corpo
de prova:

Ex: 16 200 kg / 78,54 cm² (área da superfície π x r²), o resultado será
dado em kgf/ cm² que no final será transformado para Mpa , apenas
dividindo o resultado final por 10.

MARCAÇÃO E ARMADURAS DE PAREDE
Com o gabarito específico é feito a locação das paredes de acordo com o
projeto, como visto na figura 31.

FIGURA 31: Instalação do gabarito
Fonte: Próprio autor

FIGURA 32: Montagem da armadura
Fonte: Próprio autor

Os kits de armadura saem pré-fabricados da central com vãos de portas e
janelas retirados, os mesmos são montados no perímetro locado, como é
mostrado nas figuras 32 e 33.

FIGURA 69: Visão geral
Fonte: Próprio autor

CENTRAL
Local onde todos os kits são pré-fabricados:


Armadura (Figura 33),



Elétrica (figura 34), e



Tubulações (figura 35).

FIGURA 33: Central de Armadura
Fonte: Próprio autor

FIGURA 34: Central de Elétrica
Fonte: Próprio autor

FIGURA 35: Central de Tubulações
Fonte: Próprio autor

MONTAGEM DO KIT ELÉTRICO

Os eletrodutos são posicionados nas telas, como visto na Figura
36 e 37.

FIGURA 36: Eletrodos e Caixas posicionados na armadura
Fonte: Próprio autor

FIGURA 37: Detalhe das Caixas posicionados na armadura
Fonte: Próprio autor

FIGURA 38: Detalhe de fixação das caixas - costas
Fonte: Próprio autor

A figura 38 e 39 apresenta as caixas de interruptores, tomadas,
luzes etc, são pré-fabricadas e fixadas nos painéis por meio de
distanciadores específicos, de acordo com a posição indicada nos
respectivos projetos.

FIGURA 39: Detalhe de fixação das caixas - Frente
Fonte: Próprio autor

]

MONTAGEM DE KIT HIDRO-SANITÁRIO

Os kits de Hidro-Sanitária são pré-fabricados e testados. Os pontos de
conexões da rede hidráulica devem ser marcados nos painéis de fôrmas
de paredes já na primeira montagem.

Os furos para fixação das conexões (joelhos, tês, registros de chuveiro
etc.) devem ser feitos com serra copo para não danificar o revestimento
dos painéis, como visto na figura 40

Nesses casos, além de executar amarração nas armaduras, devem ser
colocados espaçadores entre a rede de tubos hidráulicos e as faces dos
painéis para garantir o cobrimento e o posicionamento das peças.

FIGURA 40: Detalhe de fixação das tubulações
Fonte: Próprio autor

MONTAGEM DAS FÔRMAS METÁLICAS DE PAREDE

Antes de iniciar a montagem é necessário marcar no piso de apoio
(radier) as linhas da face interna e externa das paredes e dos painéis de
modo a orientar o seu posicionamento.

A montagem dos painéis é feita de acordo com a sequência indicada no
projeto. Os primeiros painéis a serem montados são aqueles que formam
o banheiro, por ser o menor cômodo, e a parede hidráulica fica mais fácil
de ser posicionada. A equipe de montagem em ação pode ser vista na
figura 41.

FIGURA 41: Montagem das Formas
Fonte: Próprio autor

O Projeto indicará a sequência de montagem. Após montar e alinhar os
painéis internos do banheiro procede-se à colocação das instalações
Hidro-sanitárias e elétricas.

Os joelhos devem ser presos à forma na face externa do painel, nos
orifícios pré-determinados. Os painéis são montados de acordo com a
sequência numérica, sendo fixados por meio de travas aderidas à forma.

PAINÉIS DE ALUMÍNIO
Devem receber camada de desmoldante antes de cada concretagem. Após
a desforma devem ser lavados com jatos d´água para assegurar sua vida
útil, Como apresentado nas figuras 42 e 43.

FIGURA 44: Colaborador montando caixa da porta
Fonte: Próprio autor

FIGURA 43: Detalhe das Formas
Fonte: Próprio autor

CHAPA DE FECHAMENTO PARA OS VÃOS DE JANELAS E
PORTAS(BIT)

São fornecidas sob medida , de acordo com o projeto, veja em detalhe na
figura 44.

FIGURA 44: Detalhe do bit
Fonte: Próprio autor

ESPAÇADORES (FAQUETAS)
Fabricadas em aço e fixadas com pino e cunha , essas peças são
reutilizáveis. Servem para definir a espessura da parede.

FIGURA 45: Detalhe das Faquetas
Fonte: Próprio autor

PINO E CUNHAS

São utilizados para travamento dos painéis e fixação dos espaçadores e
alinhadores.

A figuras 46 e 47 apresentam detalhes dos elementos, parafuso e cunha
enquanto que a 48 mostra o conjunto montado.

FIGURA 46: Detalhe do Pino
Fonte: Próprio autor

FIGURA 47: Detalhe do Cunhas
Fonte: Próprio autor

FIGURA 48: Detalhe do Conjunto Montado
Fonte: Próprio autor

ESPAÇADORES
A figura 49 apresenta o modelo de espaçadores usado no emprendimento

FIGURA 49: Espaçadores
Fonte: Próprio autor

PERFIS DE ALINHAMENTO

São posicionados na união dos painéis com pino e cunha. A figura 50
apresenta em detalhe e a 51 p conjunto.

FIGURA 50: Perfis de alinhamento - detalhe
Fonte: Próprio autor

FIGURA 51: Perfis de alinhamento - conjunto
Fonte: Próprio autor

CONSOLE OU PLATAFORMA

Usado como andaime de trabalho preso à própria fôrma, na figura 52
apresenta em detalhe a sustentação do console e a 53 o conjunto instalado

FIGURA 52: detalhe a sustentação do console
Fonte: Próprio autor

FIGURA 53: console instalado
Fonte: Próprio autor

CANTO INTERNO E EXTERNO

É recomendado primeiro montar os painéis pelos cantos, formando um
´´L´´. A figura 54 apresenta o detalhe do canto pelo lado interno da
unidade interno enquanto a 55 o canto pelo lado externo.

FIGURA 54: Canto pelo lado interno
Fonte: Próprio autor

FIGURA 55: Canto pelo lado externo
Fonte: Próprio autor

FURAÇÕES

Apenas nos perfis laterais e das cabeças. Servem para travamento e
encaixe de espaçadores, como mostra a figura 56.

FIGURA 56: Furações
Fonte: Próprio autor

”CAMISINHA”

Tem como função proteger o contato da faqueta com o concreto, a figura
57 mostra em detalhe e a 58 ela no conjunto das formas.

FIGURA 57: Detalhe da camisinha
Fonte: Próprio autor

FIGURA 58: Aplicação da camisinha
Fonte: Próprio autor

DESMOLDANTE

Facilitam o processo de desenforma do concreto.

Quando aplicados, como vistos na figura 60 e 61 deixam uma fina
camada oleosa entre as fôrmas e o concreto, impedindo a aderência entre
ambos e facilitando a desforma.

O uso adequado ajuda no aproveitamento das formas e uma melhor
aparência final ao concreto. Tipo de Desmoldante: O.V, visto na figura
59.

FIGURA 59: Desmoldante O.V
Fonte: Próprio autor

FIGURA 60: Aplicação do Desmoldante
Fonte: Próprio autor

FIGURA 61: Aplicação do Desmoldante
Fonte: Próprio autor

MONTAGEM DOS PAINES

A montagem interna é vista na figura 62, enquanto que a da parte extena
esta na 63.

FIGURA 62: Montagem das formas internas
Fonte: Próprio autor

FIGURA 63: Montagem das formas internas
Fonte: Próprio autor

A figura 64 apresenta as formas completamente montadas para receber o
concreto.

FIGURA 64: Montagem concluída
Fonte: Próprio autor

USINA DE CONCRETO
São responsáveis pela dosagem dos materiais componentes do concreto e
suas transferências para o caminhão betoneiro, apresentado na figura 65.

FIGURA 65: Caminhão betoneiro sendo carregado

Fonte: Próprio autor

CONCRETO

Podem ser empregados diversos tipos de concreto, conforme cada uso
específico e desempenho comprovado do sistema de parede

A concretagem de paredes é feita ao mesmo tempo, como visto na figura
66 em geral com concreto entre 25 Mpa e 30 Mpa de resistência à
compressão.

FIGURA 66: Unidades sendo concretadas
Fonte: Próprio autor

O Concreto auto-adensável possui dois atributos relevantes: sua
aplicação é muito rápida, feita por bombeamento, e a mistura rápida, feita
por bombeamento, e a mistura é extremamente plástica, dispensando o
uso de vibradores.

Observadas essas características, podemos considerá-lo uma ótima
alternativa para o sistema Parede de concreto. Em geral, o concreto autoadensável usa aditivos superplastificantes adicionados na obra , os quais
perdem o efeito aproximadamente 40 minutos após sua adição ao
concreto.

Evidentemente, é possível usar o concreto convencional, desde que este
tenha uma trabalhabilidade adequada com o método de transporte, a
espessura das paredes e que se evite segregações nas partes inferiores das
fôrmas verticais.

Informações do concreto usado neste empreendimento

Tensão característica do concreto: fck=25,0 Mpa- 28 dias
Desvio padrão (Sd): 4,0 Mpa
Consistência: 22+ou – 2cm (Slump test)- Parede de concreto e de :10
+ou-2cm (Slump test) para o radier.
Adensamento e mistura: Processo mecânico

Característica dos Materiais:
Cimento: Cimento Portland: CP III 40- Votorantim Cimentos.
Não dispomos do boletim do técnico do cimento, considerou-se a
resistência a compressão aos 28 dias de 40 Mpa e a massa
específica do cimento de 3,00kg/dm³

Agregado Graúdo( pedra britada)

Resultados de ensaios emitidos pela empresa Franco Engenharia
Dimensão Máxima Característica: 9,5mm
Modulo de finura: 5,717
Massa especifica aparente: 1,572 kg/dm³
Teor de materiais Pulverulentos: 2,27%
Massa específica: 2,817 kg/dm³
Considerou-se o seguinte valor para cálculo do traço, pois não foi
determinado.
Massa Unitária Compactada: 1,680kg/dm³

Agregado miúdo: Agregado Natural- areia do rio
Dimensão máxima Característica: 0,6mm
Modulo de Finura: 0,99
Massa Especifica: 2,625kg/dm³
Massa Especifica Aparente: 1,620 kg/dm³
Teor de Materiais Pulverulentos: 5,30%

Aditivo: Aditivo plastificante multifuncional retardador de pega da
Muraplast FK 101 e Aditivo superplastificante de alto desempenho-MCPowerFlow 3100, ambos da MC-Bauchemie.

Fibras resistentes aos álcalis do cimento

Traço para PAREDE DE CONCRETO
De acordo com as características doas materiais que foram
citadas, apresentamos o traço para a resistência desejada.
Traço de Concreto para Fck=25MPa aos 28dias de idade
(PAREDE DE CONCRETO)
Em massa: 1: 2,076: 2,227: 0,54 (cimento: agregado miúdo:
agregado graúdo: fator água/ cimento)
Percentual de aditivo= 0,5% do Muraplast Fk 101 e 1,0% de MC
PowerFlow 3100.
Adição de fibras álcalis resistente no teor mínimo 300g/m³ de
concreto. Estima-se que apenas com adição do Fk 101 o concreto
tenha consistência da ordem de 20 mm e após a adição do MC
3100 obtenha-se a consistência desejada (22 cm+ou-2cm).
Este traço deverá ser misturado no canteiro e ser feito os ajustes,
caso necessário.

Traço para RADIER
De acordo com as característica dos materiais que foram citadas,
apresentamos o traço para a resistência desejada, sendo que, para
o agregado graúdo de 19mm, não foi encaminhado ensaios, ou
melhor, as suas características, então se considerou um agregado
da curva granulométrica da ABNT NBR 7211: 2009.

Traço de Concreto para fck= 25MPa aos 28 dias de idade (Radier)

Em massa: 1: 2,048 : 0,884 : 2,064: 0,54(cimento: agregado
miúdo: agreg.graúdo- 9,5mm: agreg.graúdo-19,0mm: fator
agua/cimento) Percentual de aditivo= 0,7% do Muraplast Fk 101,
em relação ao peso do cimento.

Consumo de materiais por metros cúbico de Concreto:
Traço I- Parede de Concreto
Cimento..............................................403kg
Areia.......................................................0,594m³ ou 837kg
Brita 9,5 mm.......................................... 0,571 m³ ou 898kg
Aditivo Polifuncional Fk 101.................2,017 litros
Aditivo Superplastificante MC 3100......4,033 litros
Fibras de polipropileno...........................0,300kg
Água........................................................0,218m³

Traço II- Radier

Cimento..............................................367kg
Areia......................................................0,533m³ ou 751 kg
brita 9,5 mm..........................................0,206m³ ou 324 kg
Brita 19 mm...........................................0,481m³ ou 757kg
aditivo Polifuncional Fk 101.................2,567 litros
Água......................................................0,198m³

As figuras 67 e 68 apresentam as unidades concretadas e desformadas.

FIGURA 67: Unidade concretada e desformada
Fonte: Próprio autor

FIGURA 68: Unidade concretada e desformada
Fonte: Próprio autor

3 CONCLUSÃO

Com a tecnologia de Paredes de concreto os construtores e os arquitetos têm à
disposição um método construtivo ágil. O sistema que oferece versatilidade,
flexibilidade arquitetônica, permite ampliações , baixa manutenção e facilidade
de implantação em lugares distantes e com pouca infra-estrutura e indicado para
obras de todos os portes.

A repetição seriada das paredes de concreto proporciona um elevado ganho na
produtividade da obra e muita economia, que se traduz na redução dos gastos
com fôrmas, na velocidade de montagem dos fechamentos, no controle de
qualidade, enfim uma obra racionalizada.

Somente o concreto dosado em central oferece uniformidade e controle
tecnológico correto, principalmente pela segurança que oferece para o içamento
dos painéis.

Umas das principais características da parede de concreto é a racionalização dos
serviços. A produtividade da mão-de-obra é potencializada pelo treinamento
direcionado ao sistema. Os operários são multifuncionais e atuam como
montadores especializados, executando todas as tarefas necessárias: armação,
instalações elétricas e hidráulicas, montagem de fôrmas, concretagem e
desforma.

O sistema de paredes de concreto é muito mais limpo que o convencional.
Resulta num canteiro de obras organizado, com uma excelente planicidade das
superfícies interna e externa das paredes que permitem receber diretamente a
pintura. Isto significa a eliminação de várias etapas, redução no prazo da obra e
consequentemente nos custos indiretos.

As paredes de concreto atendem projetos de qualquer tamanho, com formas
irregulares, regulares e construções junto as divisas.

Quanto comparadas em termos de custos a outras tecnologias, as paredes de
concreto oferecem uma melhor relação custo/benefício.

A armação adotada no sistema parede de concreto é a tela soldada posicionada
no eixo vertical da parede. Bordas, vãos de portas e janelas recebem reforços de
telas ou barras de armaduras convencional. Em edifícios mais altos, as paredes
recebem duas camadas de telas soldadas, posicionadas na vertical, e reforços
verticais nas extremidades das paredes.

Uma das principais características da parede de concreto é a racionalização dos
serviços. A produtividades da mão-de-obra é potencializada pelo treinamento
direcionado ao sistema. Os operários são multifuncionais e atuam como
montadores especializados, executando todas as tarefas necessárias: armação,
instalações elétricas e hidráulicas, montagem das fôrmas, concretagem e
desforma.

Entre as principais vantagens da parede de concreto estão:


Excelentes resultados de isolamento térmico e acústico;



Redução no prazo de entrega da obra;



Eliminação das patologias da alvenarias;



Custos baixos sem cortar itens de qualidade;



Alta resistência a agressões e vandalismo;



Melhoria das condições de segurança da obra;



Eliminação no processo de assentamento de blocos (alvenaria);



Otimização de mão-de-obra;



Processo totalmente controlado e planilhado (sem surpresas em custos);



Ausência de desperdícios;



Equipe de trabalho reduzida;



Rapidez do processo;



Podem ser executadas em todo território nacional.
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