
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 São discutidas, neste capítulo, as principais modificações de produção 

sofridas com a implantação do CAA em indústria de pré-fabricados, baseado em 

estudo de caso e na experiência deste pesquisador ao contribuir por meio do 

presente estudo para uma implantação pioneira em escala de produção industrial 

dessa nova tecnologia em uma empresa tradicional do setor. Por fim, é realizada 

uma análise dos aspectos de viabilidade da implantação e produtividade. 

 

5.1 Etapas de produção para o concreto comum 

A produção dos elementos pré-fabricados de concreto em planta industrial 

divide-se genericamente nas etapas descritas na Fig. 5.1: 

 

 

  
 

 

Figura 5.1 Etapas de produção de elementos pré-fabricados (BELOHUBY & ALENCAR, 2007) 5.1. 

 

Onde: 

E: Tempo de espera entre uma etapa e a sua subseqüente da produção. 

                                                           
5.1
 BELOHUBY, M.; ALENCAR, R.S.A. Tecnologia do concreto pré-fabricado: Inovações e 

aplicação. In: MANUAL MUNTE de projetos em pré-fabricados de concreto. 2. ed., p. 511-531, 
2007; 
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Particularmente, as sub-etapas do Setor Concreto, para a produção do 

concreto comum, dividem-se, conforme é apresentado na Fig. 5.2 e demonstrado 

parcialmente por fotos na Fig. 5.3: 

 

 

  
 

 

Figura 5.2 Sub-etapas da concretagem do concreto vibrado (BELOHUBY & ALENCAR, 2007).  
 

As subdivisões das etapas de concretagem do concreto comum, realizada em 

fábrica, podem ser entendidas como: 

a) Mistura: após correção da umidade dos agregados, pesagem dos 

materiais e dosagem de aditivo, faz-se à homogeneização do concreto, 

que é, posteriormente, lançado na caçamba; 

b) Transporte: o concreto é transportado em ponte rolante e com auxílio de 

caminhão, no caso de haver necessidade de uma intercomunicação entre 

linhas de produção; 

c) Lançamento e vibração: o concreto é lançado na fôrma e seu 

espalhamento é feito com pás e enxadas. Posteriormente, o adensamento 

é feito através de vibradores, removendo-se manualmente o excesso de 

material; 

d) Desempeno: o desempeno é manual, com desempenadeira de madeira, 

utilizada para alisar a superfície do concreto. Com auxílio de um 

compactador (desempenadeira com tela de aço), o agregado graúdo é 

empurrado em direção ao fundo, restando a nata de cimento junto à 

quarta face do elemento pré-fabricado, permitindo um melhor 

acabamento; 

e) Queima e acabamento: consiste em passar a colher de pedreiro para 

retirada das marcas deixadas pelo compactador e executar novamente o 

desempeno manual com desempenadeira de madeira. Após o início de 

pega do concreto, executa-se o desempeno manual com desempenadeira 
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de aço. Este procedimento é denominado “queimar” a superfície da peça e 

é repetida até se obter a textura desejada para a superfície. 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Execução de tarefas para concretagem de pilar armado de CC. A – Lançamento da central 

à caçamba para içamento e transporte. B - Remanejamento com enxada e compactação mecânica, 

após lançamento sob a fôrma de madeira. C – Desempeno. D – Compactador para expulsar a brita 

da superfície. E – Queima e acabamento final. 
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A concretagem do painel arquitetônico é composta pelas sub-etapas já 

mencionadas, com a diferença de que é realizada em duas camadas: 1ª concreto 

colorido[5.2, com aproximadamente 3cm de espessura; e a 2ª concreto comum, de 5 

a 10cm. Para garantir a perfeita aderência entre as camadas, uma vassoura é 

esfregada superficialmente sobre a camada de concreto colorido, criando maior 

superfície para a aderência da camada cinza, anterior a colocação da armadura, que 

vai sob a própria camada colorida. Adicionalmente, a produção do painel conta 

também com a compactação da mesa vibratória, visualizado na Fig. 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 Execução da concretagem de painel arquitetônico com CC. A – Lançamento do concreto 

colorido. B - Espalhamento da camada de concreto colorido com vassoura. C – Vibração com 

mangote da camada de concreto cinza, sob fôrma de madeira vibratória e basculante. D – 

Compactação para expulsão dos agregados da superfície, queima e acabamento final. 

 
                                                           
 

5.2 O concreto colorido apresentado neste exemplo foi obtido com o uso de cimento branco 
acrescido de pigmento a base de óxido de ferro na cor vermelho. 

A B 

C D 
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5.2 Eliminação de sub-etapas de trabalho: Concretagem do CAA 

Segundo Belohuby & Alencar (2007), a implantação do CAA permite diminuir 

sub-etapas de produção na Fase Concreto, tais como: vibração, espalhamento do 

concreto com enxada, além de minimizar os procedimento de desempeno, 

dispensando o uso de compactador. A sobra material, verificada no concreto 

convencional após a compactação, é eliminada, já que o CAA quando lançado tende 

a se compactar com seu peso próprio até atingir o nível desejado. É necessário 

apenas um leve remanejamento com pás, para acertar perfeitamente o nível do topo 

da cantoneira delineadora da fase superior da peça. Assim, a etapa de concretagem 

passa a uma configuração muito mais enxuta, conforme é exemplificado na Fig. 5.5: 

 

 

  

     

Figura 5.5 Sub-etapas de concretagem para o CAA (BELOHUBY & ALENCAR, 2007). 

 

 

5.3 Particularidades da produção industrial 

5.3.1 Viga calha 

 A concretagem de vigas calha utilizando o CAA possui a vantagem adicional 

de possibilitar a colocação do miolo negativo (block out), de conformação da calha, 

que garante o canal condutor de água pluvial, desde o início da concretagem, 

agilizando, assim, a execução desse elemento estrutural, que é apresentada na Fig. 

5.6. 
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Figura 5.6 Concretagem da viga-calha “I”. A – Posicionamento do miolo negativo e armadura. B, C e 

D – Lançamento do CAA. 

 

O concreto deve ser lançado em um dos lados da fôrma, aba da viga-calha, a 

fim de evitar o aprisionamento de ar. 

 

5.3.2 Pilares e aba-platibanda 

 Na produção de pilares, com fôrma de consolo situada em um nível mais alto 

que o corpo principal desse elemento, deve-se realizar a concretagem em duas 
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D C 



Capítulo 5 – Produção em planta industrial 131 

etapas. A primeira etapa é a concretagem do pilar em si e a segunda a do consolo, 

que é produzido separadamente. É necessário que a pega do concreto da primeira 

etapa tenha iniciado para só então proceder a concretagem do consolo. Este 

procedimento é realizado para que o CAA lançado na região do consolo não venha a 

vazar, devido a sua grande fluidez. 

 Para as obras em que os painéis de fachada não formam a platibanda que 

encobre as telhas, é importante a previsão de uma aba na viga (Fig. 5.7), atendendo 

a essa finalidade arquitetônica (MELO, 2007)5.3. Como esta aba-platibanda fica em 

um nível superior em relação a sua aba paralela, é necessária também uma 

concretagem em duas etapas, quando utilizado o CAA. 

 

Figura 5.7 Armação de viga com aba-platibanda incorporada. 

 

 A concretagem em etapas é normalmente feita a segunda (complementar) 

cerca de duas horas após o início da primeira, dependendo muito das condições 

climáticas; para garantir uma perfeita aderência entre os concretos. 

 A concretagem desses elementos, com concreto convencional, pode ser 

realizada em uma única etapa, já que o concreto vibrado tem uma tensão crítica (0ح) 

maior, comparada ao CAA, que é mínima, o que garante uma menor fluidez, 

suficiente para que a mistura se fixe as paredes da fôrma. 

                                                           
5.3
 MELO, C.E.E (editor). Vigas armadas e protendidas. In: MANUAL MUNTE de projetos em 

pré-fabricados de concreto, 2. ed.p. 299-349, 2007; 
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5.3.3 Painéis arquitetônicos 

 Particularmente, a concretagem do painel arquitetônico é muito simplificada. 

Além, de dispensar a compactação mecânica com mangote, também com a mesa 

vibratória e o remanejamento com enxada, minimiza o desempeno, pois se trata de 

uma peça com superfície horizontal predominante (Fig. 5.8). E, que geraria 

adicionais homens/hora de acabamento, comparada com elementos de 

predominância verticais (vigas), se executadas com concreto comum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 Execução da concretagem de painel arquitetônico com CAA. A – Lançamento do concreto 

colorido. B – Colocação de tela metálica. C – Lançamento do concreto cinza. D – Queima e 

acabamento final. 
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5.4 Modificações de operações e procedimentos em fábrica 

 Todas essas vantagens apresentadas resultaram na necessidade de 

investimentos iniciais e cuidados específicos com a produção, conforme são 

apresentadas na seqüência. 

 

5.4.1 Controle de qualidade 

Segundo o EPG (2005) 5.4, é recomendado que todo lote de CAA seja testado 

pelo Slump-flow até a confirmação das características requeridas. Este teste 

também deve fazer parte do controle de qualidade da produção. Já os ensaios de 

T500, V-funnel, L-box e resistência à segregação são empreendidos neste controle, 

caso seja especificado. De forma que, a conformidade com as características do 

CAA é confirmada se estes critérios específicos satisfazem os limites dados pela 

Tab. 5.1. 

Tabela 5.1 Critérios de conformidade para as propriedades do CAA (EPG, 2005). 

Slump-flow , classe SF1
Slump-flow , classe SF2
Slump-flow , classe SF3

V-funnel , classe VF1
V-funnel , classe VF2

L-box , classe PA1
L-box , classe PA2

Resistência à segregação, classe SR1
Resistência à segregação, classe SR2

≥ 0,75
≥ 0,75

≤ 23
≤ 18

≥ 740mm, ≤ 900mm

≥ 7s, ≤ 27s
≤ 10s

Propriedades Critérios

≥ 520mm, ≤ 700mm
≥ 640mm, ≤ 800mm

  

 

5.4.2 Mistura 

Segundo o EPG (2005), o tempo necessário à mistura do CAA pode ser maior 

comparado com o concreto normal. Isso se deve ao grande conteúdo de pasta do 

CAA que pode gerar dificuldades adicionais para a homogeneização da mistura. 

                                                           
5.4 EPG – European Project Group (BIBM; CEMBUREAU; ERMCO; EFCA; EFNARC). “The 

European guidelines for self compacting concrete”. 63p., 2005; 
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Por isso, o tempo de mistura ideal deve ser verificado em cada misturador 

usado na concretagem de elementos pré-fabricados. A experiência com a produção 

do CAA tem mostrado que este tempo de mistura é em torno de 30% maior 

(BELOHUBY & ALENCAR, 2007). 

 

5.4.3 Moldagem 

Segundo o EPG (2005), durante a moldagem, deve ser regularmente checado 

se o agregado graúdo fica retido próximo à superfície ou se está havendo 

segregação. Adicionalmente, uma moldagem vertical muito rápida pode dificultar o 

escape do ar, causando um incremento de vazios de ar aprisionado na superfície do 

concreto.  

Por isso, medidas diferenciais devem ser tomadas quanto ao lançamento do 

concreto auto-adensável, evitando assim o aprisionamento de ar, que pode resultar 

no aparecimento de patologias, como as bolhas tanto laterais quanto na superfície 

das peças pré-fabricadas, conforme apresentado na Fig. 5.9 (BELOHUBY & 

ALENCAR, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.9 Bolhas na superfície de peça pré-fabricada. 
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Já, o CAA com Slump-flow SF3 e baixa viscosidade plástica VS/VF1 são 

condições ideais para atingir superfícies perfeitas, pois se torna mais fácil para o ar 

escapar (EPG, 2005). 

 

5.4.4 Vibração 

 Segundo o EPG (2005), o CAA é dosado para ter grande fluidez e coesão, de 

modo que o agregado esteja uniformemente distribuído na massa e não segregue. O 

uso de vibradores irá afetar esta estrutura e levará a uma provável segregação. 

Assim, caso a compactação não esteja sendo atingida, deve-se primeiramente 

checar se o concreto está de acordo com as especificações. Se o concreto está em 

conformidade, mas não está compactando, é preciso considerar uma mudança das 

especificações. Existem, contudo, alguns casos onde uma ligeira vibração pode ser 

necessária como: 

▪ Em estruturas onde a configuração da fôrma pode causar um 

aprisionamento do ar em certas localidades. Este ar pode ser normalmente 

removido com leves batidas nestes pontos; 

▪ Lajes ou painéis, especialmente aquelas moldadas com CAA de baixo nível 

de fluidez podem requerer pancadas [diferentemente do proposto neste 

trabalho e das práticas realizadas na produção desse estudo de caso 

(BELOHUBY & ALENCAR, 2007)], ou leve vibração; 

▪ Após uma pausa na concretagem, se a superfície estiver incrustada ou 

enrijecida, para evitar a formação de um mancha na superfície. 

 

5.4.5 Cura 

 Como a evaporação da água pode provocar fissuras na superfície do 

concreto, em geral, e se constitui uma preocupação recorrente, deve-se atentar para 

os cuidados necessários de cura, de modo que o concreto esteja protegido do sol e 

de correntes de vento que incidam diretamente sobre essas estruturas. O uso de 

agentes de cura também pode contribuir positivamente nessa etapa (BELOHUBY & 

ALENCAR, 2007). 
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 Muitas vezes, por razões operacionais, pode não ser possível o uso de adição 

mineral no CAA, o que pode gerar a necessidade de aumentar o consumo de finos 

para manter a coesão do CAA, com o incremento de cimento na mistura. Isso pode 

gerar um aumento do calor de hidratação do concreto e, por conseguinte, favorecer 

o surgimento de fissuras de retração térmica. Por isso, neste caso, devem ser 

tomados cuidados adicionais de controle da cura. 

 

5.4.6 Transporte 

 O tempo necessário para o transporte e o lançamento em pré-fabricado é 

tipicamente de 15 minutos. Isso significa que não há uma necessidade da 

manutenção da consistência por longo período, permitindo que o concreto atinja 

resistência com baixas idades, aproximadamente (14+/-2) h, requeridas para manter 

o ciclo de produção (EPG, 2005). 

 Embora o pré-fabricado tenha uma aplicação muito mais rápida do concreto, 

se comparado ao fornecido em obra por concreteira, ele deve apresentar um mínimo 

de tempo de trabalho para possibilitar o acabamento superficial dos elementos 

estruturais e arquitetônicos. 

 A resistência de desforma não foi citada neste item, pois depende muito do 

tipo de elemento estrutural e da resistência característica de projeto. 

 

5.4.7 Queima e acabamento 

 O concreto auto-adensável não é completamente auto-nivelante. A sua 

superfície deve ser levemente alisada, de forma muito superficial, sendo que as 

técnicas empregadas para o seu acabamento são as mesmas do concreto comum, 

mas geralmente começam mais tarde, dependendo da composição, propriedades e 

condições ambientais (EPG, 2005). 

 Isso pode ser explicado pelo uso de altas dosagens de aditivo 

superplastificante, necessárias para obter as características de auto-adensabilidade, 

podendo resultar em um pequeno retardo no tempo de início de pega. Agentes 

aceleradores podem ser incorporados para antecipar a pega e, conseqüentemente, 
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o acabamento da superfície da quarta fase do elemento pré-fabricado. Contudo, isso 

implica em uma diminuição do tempo de trabalhabilidade do concreto fresco, 

necessitando, assim, de uma aplicação mais rápida. 

 

5.4.8 Cobrimento de armadura 

 Cuidados devem ser tomados no cobrimento adequado das armaduras 

quando o CAA é aplicado, pois, devido a sua grande fluidez no estado fresco, há 

uma tendência maior à acomodação plástica, comparada com o concreto comum, 

podendo vir a causar uma marcação dos estribos, com fissuras nas regiões 

próximas à superfície das peças (BELOHUBY & ALENCAR, 2007). 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.10 Acomodação do CAA com marcação dos estribos. 

 

5.4.9 Reparo e acabamento final 

 Sempre que necessário, deve-se fazer reparo na estrutura, em geral, que 

apresente problemas de fissuras, bolhas ou bicheiras, as quais possam causar 

prejuízos estéticos ao concreto. A estucagem (argamassa) é necessária para 

preencher os pequenos defeitos de execução, e o caldeamento (pasta fluida) é 

aplicado na superfície do concreto para conferir maior homogeneidade à peça, 

depois de reparadas (BELOHUBY & ALENCAR, 2007). 
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5.5 Aperfeiçoamentos de equipamentos de produção 

5.5.1 Sensor de umidade 

Segundo KHRAPKO (2007)[5.5, o controle da umidade dos agregados é parte 

essencial da produção de um bom concreto, ainda mais se tratando do concreto 

auto-adensável. Existem diversas formas de determinar a umidade do agregado 

graúdo e miúdo.  Sensores e testes em materiais são os mais comuns. Ambos 

possuem vantagens e desvantagens. Quando calibrados corretamente, os sensores 

provêem resultados reais, mas são caros e incorporam grande custo de 

manutenção. Testes de materiais são simples, mas consomem tempo e mão de 

obra. Contudo, esta umidade deve ser sempre calculada, pois uma quantia 

constante de água é requerida para que a mistura atinja certo nível de 

trabalhabilidade. 

O EPG (2005) considera que o concreto auto-adensável é mais sensível que 

o concreto comum para as variações das características físicas de seus constituintes 

e, especialmente, o conteúdo de umidade dos agregados. Por isso, a umidade dos 

agregados deve ser constantemente monitorada e o ajuste de dosagem deve ser 

previsto. 

A umidade dos agregados, sobretudo a do agregado miúdo, varia muito na 

fábrica, quando exposto a intempéries, e isso pode causar uma também variação no 

teor de umidade do concreto. A água em excesso, em relação ao que foi dosado, 

acaba causando exsudação e segregação (Fig. 5.11). Já uma reduzida quantidade 

de água na mistura, leva à diminuição do nível de auto-adensabilidade do CAA 

(BELOHUBY & ALENCAR, 2007).  

A leitura do teor de umidade da areia e a posterior compensação deste 

material na mistura de concreto já é uma atitude há muito adotada, em plantas de 

pré-fabricados. Pode ser feita a partir de ensaios manuais e demorados, como o do 

“frasco de Chapman”, ou por sensores que podem ser instalados na saída dos 

agregados da baia de armazenamento. 

Também pode ser feita uma leitura automática da umidade do concreto 

fresco, a partir de um sensor instalado dentro do próprio misturador. O instrumento 
                                                           

5.5
 KHRAPKO, M. Production and delivery of SCC – New Zealand Experience. In: Cape Town: 

International concrete conference & Exhibition, p. 20-23, 2007; 
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faz uma leitura do teor de umidade da mistura total, que pode ser associada à 

determinada trabalhabilidade pretendida para o concreto fresco.  

Deve-se esclarecer que alguns sistemas de pesagem das centrais de 

concreto não são tão precisos e podem acabar lançando, em algumas misturas, um 

peso pouco maior de agregados do que o previsto. Assim, a leitura da umidade 

realizada diretamente na Fase Concreto acaba sendo mais eficaz. Também pode ser 

efetuada com os dois equipamentos associados, fazendo-se uma correção inicial da 

umidade no agregado e, em seguida, um ajuste fino na concretagem. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 Exsudação do CAA. A – Exsudação leve. B – Exsudação acentuada. 

 

5.5.2 Fôrmas 

A pressão lateral que o concreto exerce sobre as fôrmas depende 

principalmente da forma e dimensões da estrutura, do proporcionamento da mistura, 

da velocidade de lançamento, da temperatura do ambiente (FAVA & FORNASIER, 

2004)[5.6 e do método de concretagem (a partir do topo ou da base) (EPG, 2005). 

Como o CAA se comporta de forma similar a um fluido Newtoniano, o cálculo 

das fôrmas deve basear-se na hipótese que a pressão exercida é aproximadamente 

igual à pressão hidráulica de um fluido com uma densidade aproximadamente de 2,4 

kg/dm³ (FAVA & FORNASIER, 2004). Por isso, especial atenção deve ser dada aos 
                                                           

5.6
 FAVA, C.; FORNASIER, G. Homigones autocompactantes. In: Homigones especiales. Ed. 

Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón. Santa Fe, Octubre, p. 57-97, 2004; 

A B 
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suportes de amarração das fôrmas, evitando uma deformação da mesma durante a 

concretagem (EPG, 2005). 

 Contudo, alguns estudos indicam que a pressão medida sobre a fôrma é 

menor que a pressão hidrostática. Este comportamento é atribuído ao atrito do 

concreto contra a fôrma e ao seu comportamento tixotrópico (VANHOVE et al., 

2001)[5.7. Segundo o (EPG, 2005), isso ocorre para concretagem realizadas de cima 

para baixo (concreto lançado sobre a fôrma), pois se o CAA está sendo bombeado a 

partir da base, pressões acima da hidrostática, próximas à entrada do concreto, 

podem existir. 

 De maneira geral, as plantas de pré-fabricados usam fôrmas metálicas na 

produção de peças protendidas, estas fôrmas, com excesso de uso ao longo dos 

anos, acabam irremediavelmente desgastando-se, principalmente devido à ação dos 

vibradores.  Para a implantação do CAA, a maior dificuldade encontrada é a questão 

da garantia de estanqueidade, pois devido à sua característica de fluidez, a 

argamassa do concreto auto-adensável acaba passando por frestas dessas fôrmas 

causando vazamento, o que não ocorre com o concreto comum na mesma 

intensidade (BELOHUBY & ALENCAR, 2007). O que pode ser observado na Fig. 

5.12.  

 Esta fôrma apresentada teve que ser totalmente recuperada para o uso 

posterior em CAA. 

                                                           
5.7 VANHOVE, Y.; DJELAL, C.; MAGNIN, A.; MARTIN. D. Study of SCC pressure on formwork. 

In: Proc. Second International Symposium on Self Compacted Concrete, Tokyo, Japón, p. 585-
594, 2001; 
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Figura 5.12 Vazamento da argamassa do CAA pelas frestas das fôrmas. 

 

 Além de não garantir a devida estanqueidade, algumas destas fôrmas muito 

desgastadas podem apresentar pequenas ranhuras, que se tornam caminhos 

preferenciais para a água de exsudação, quando a umidade do concreto não é 

devidamente controlada desde a central.  

Isso não inviabiliza a produção do CAA em fôrmas metálicas mais antigas, 

mas devem ser tomadas medidas corretivas que garantam a estanqueidade, 

especialmente na interface fôrma-lateral e de cabeceiras. E, conseqüentemente, há 

uma necessidade de investimentos iniciais. 

Diferentemente, as fôrmas de madeira compensada, que têm uma vida útil 

muito pequena e restrita geralmente a uma obra, normalmente empregadas para 

peças fora de padrão, podem acabar garantindo, algumas vezes, uma maior 

vedação das frestas. 

 

5.5.3 Caçamba 

 Velocidade de lançamento é um aspecto fundamental, pois o CAA, 

principalmente o de baixa viscosidade, tende a encher as fôrmas com uma 

velocidade muitíssimo maior, quando comparado ao concreto comum, o que pode 

acarretar o aprisionamento de ar e, por conseqüência, a formação de bolhas. Por 

isso, a caçamba usada para o CAA deve favorecer o seu escoamento mais 
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lentamente, sendo aberta, por exemplo, a manivela, conforme Fig. 6.13 (BELOHUBY 

& ALENCAR, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 5.13 Caçamba. A  e B – Caçamba para o concreto comum. C e D – Caçamba própria para o 

CAA. 

 

 Adicionalmente, ao uso desse tipo de caçamba, fazendo-se movimentos de 

vai-e-vem com a caçamba, ao longo de fôrma, no momento da concretagem, é 

possível criar finas camadas de concreto, a cada vai-e-vem, tornando-se mais fácil o 

escape do ar aprisionado. 

 Outro exemplo de caçamba própria para moldagem do concreto auto-

adensável pode ser visualizado na Fig. 5.14. Trata-se de uma caçamba incorporada 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 
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a uma ponte rolante, com um afunilamento inferior para redução da velocidade de 

lançamento do CAA. Este equipamento permite ainda um controle do movimento da 

ponte e abertura da comporta de lançamento do concreto por apenas uma pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.14 Caçamba incorporada à ponte rolante. A – Vista geral. B – Detalhe da comporta de 

abertura5.5. 

 

5.5.4 Bombeamento do CAA 

O CAA permite ainda um método original de concretagem, incluindo 

bombeamento da base para o topo da fôrma, apresentado na Fig. 5.15. Neste caso, 

a bomba é acoplada por um conector especial com uma válvula na própria fôrma 

(EPG, 2005). 

 

                                                           
5.5 Esta foto foi tirada por este autor em visita a fábrica de painéis da LUFOR, em Valência (Espanha). 

 

A 

 

B 
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Figura 5.15 Detalhe da fôrma para concretagem bombeada a partir da base (EPG, 2005). 

 

Dependendo da forma da peça e de suas dimensões, da densidade das 

armaduras, do tipo e potência da bomba a ser utilizada e do grau de adensabilidade 

do concreto empregado, pode ser necessário haver mais de um ponto de 

bombeamento do concreto, localizados em diferentes níveis. A fôrma deve ser 

dimensionada adequadamente para suportar esta pressão de bombeamento 

(BOLOHUBY & ALENCAR, 2007). 

A utilização de lançamento por bombeamento do concreto deve ser um ponto 

a ser avaliado criteriosamente, podendo ser extremamente vantajoso em termos de 

rapidez e qualidade de acabamento das peças, retornando rapidamente qualquer 

investimento inicial em equipamentos. 

 

5.6 Treinamento de mão de obra 

Para Bennenk (2007a)[5.8, concretar usando um auto-adensável exige 

trabalhadores qualificados. Os operadores de concretagem têm que ser treinados 

para com novas técnicas.  

Segundo o EPG (2005), é essencial que os operários estejam conscientes: do 

efeito da vibração na estabilidade da mistura, da moldagem, da questão do bloqueio 

dos agregados durante a concretagem, da segregação, dos cuidados com 

acabamento superficial, entre outros fatores anteriormente citados. 

                                                           
5.8
 BENNENK, W. SCC applied in the precast concrete industry. In: Cape Town: International 

concrete conference & Exhibition, p. 24-27, 2007a; 
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5.7 Análise da produtividade e viabilidade de produção no setor de 

protendidos de concreto 

 A implantação do concreto auto-adensável na empresa estudada foi realizada 

no setor de protendidos pesados, em 100% dos casos. Optou-se pelo uso do CAA 

SF2 - Slump flow 650 a 750mm, na grande maioria dos casos, e com uso de 

metacaulim, pois se mostrou uma solução vantajosa tanto do ponto de vista técnico-

econômico, quanto estético, já que o uso do filer calcário (cinza escuro) implicaria 

em mudanças no padrão de coloração superficial das peças pré-fabricadas. 

 A resistência à compressão característica (fck28) é, na maior parte das vezes, 

50MPa. Em casos especiais, são utilizados, também, concretos de 60MPa e 70MPa; 

dada à necessidade de saque das peças em tenras idades (mínimo 21MPa, para 

peças simples), possibilitando uma maior rotatividade das fôrmas metálicas. 

Inclusive, o uso de concretos de alto desempenho, aliado a maior nível de controle 

de qualidade, possível de se obter, em instalações fixas de indústria, são fatores que 

favorecem o uso de novas tecnologias, como a do CAA, no setor de pré-fabricados. 

 O setor de protendidos produz, sobretudo, vigas perfil I, vigas vaso, vigas 

calha e vigas retangulares, que são elementos, normalmente, de maior 

complexidade para moldagem devido às altas taxas de armaduras utilizadas.  

Nestas peças estruturais, eram comumente empregados concretos vibrados de 

consistência plástica [REF 2, teor de argamassa (α) de 53%]. Essa análise não 

contempla a produção de protendidos delgados: lajes alveolares e telhas W, que 

devem utilizar concreto seco – slump 0, pois são confeccionados a partir de máquina 

Struder e moldadoras (que compacta, vibra e conforma o elemento estrutural). 

Também, não incorpora as peças armadas (pilares e vigas retangulares), além dos 

arquitetônicos (painéis de fachada), onde o CAA ainda está em processo de estudo 

para implantação. 

 

5.7.1 Redução do número de homens/hora de trabalho 

 Conforme foi apresentado, a implantação do concreto auto-adensável não se 

dá por uma simples substituição em relação ao concreto convencional, pois envolve 

a necessidade de uma certa reestruturação na fábrica. Conseqüentemente, houve a 

necessidade de alguns investimentos iniciais. Contudo, esses investimentos 
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acontecem de forma gradativa e se pagam ao longo do processo de implementação 

dessa tecnologia e, na realidade, percebe-se que essas melhorias devem ser 

contínuas. Neste sentido, está sendo estudada a colocação de um silo para 

estocagem para adição mineral, que se mostrou uma solução vantajosa do ponto de 

vista técnico-econômico. A implantação do silo certamente contribuirá para uma 

redução ainda maior do número de homens/hora de trabalho verificados no setor de 

protendidos, pois, atualmente, o fornecimento de adição chega na fábrica em sacos 

(com o valor exato a ser utilizado), que são despejados na esteira (ou skip) que leva 

ao misturador. 

 Na Tab. 5.2 pode ser vislumbrada a redução do número de mão de obra 

obtido no setor de concretagem para a produção de protendidos, devido a 

eliminação das sub-etapas de trabalho, conforme mencionado anteriormente. Assim, 

aproveitando o momento muito propício de crescimento da construção civil brasileira, 

inclusive com reflexo no aumento da demanda por tecnologias mais racionalizadas, 

como é o caso dos pré-fabricados de concreto, foi possível relocar estes funcionários 

que saíram do setor de concreto em outros setores da fábrica, em atividades mais 

nobres do que, por exemplo, arrastar vibradores. 

 

Tabela 5.2 Número de funcionários atuando no setor de protendidos, antes (esquerda) e depois 
(direita) da implantação do CAA. 

Função N° Função N°

Encarregado 1 Encarregado 1

Operador de central 1 Operador de central 1

Arrastador de retro (Alimenta a central) 1 Arrastador de retro (Alimenta a central) 1

Moldador de CPs 1 Moldador de CPs 1

Pedreiro, 1/2 oficial e servente (enxada & colher) 7 Pedreiro, 1/2 oficial e servente (colher) 3

Operador de vibrador 2 Operador de vibrador 0

* Arrastador de vibrador 1 * Arrastador de vibrador 0

Operador de ponte rolante 1 Operador de ponte rolante 1

* Operador de abrir caçamba 1 * Operador de abrir caçamba 1

*Servente (descarga da adição mineral no skip) 0 *Servente (descarga da adição mineral no skip) 2

*Operador de caldeira 1 *Operador de caldeira 1

* Operários que alternam que podem alternar sua função para pedreiro.

Total 17 12  
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5.7.2 Implantação de concretagem noturna  

 A implantação do CAA possibilitou a transferência da equipe de concretagem 

do período vespertino para o noturno, devido a um menor nível de ruído e 

perturbação de regiões circunvizinhas, obtido com a eliminação de vibradores, 

resultando, ainda, na melhoria das condições de trabalho (BELOHUBY & ALENCAR, 

2007).  

 A Fig. 5.16 apresenta uma imagem da produção noturna de vigas 

protendidas, com o CAA, onde se pode observar o aspecto de limpeza da fábrica. 

 

Figura 5.16 Concretagem com CAA noturna. 

 

5.7.3 Aumento da capacidade produtiva  

 Com a concretagem noturna, obteve-se um melhor nível de organização em 

cadeia de produção, pois em pré-fabricados existe uma rotatividade muito grande 

das fôrmas, e acontecia anteriormente a essa implantação um certo nível de atraso 

da entrega dessas fôrmas e das armaduras para a concretagem (dependendo da 

complexidade dos elementos a serem produzidos), já que, nesta fábrica, o setor de 

fôrmas e armaduras começam a sua jornada de trabalho pela manhã e o setor de 

concreto à tarde. E, portanto, nos casos onde esse atraso acontecia, a equipe de 

concreto ficava com uma capacidade ociosa. Com o CAA aplicado à noite, esse 
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atraso passou a não mais existir, pois sempre quando a equipe de concreto chega 

na fábrica, todas as fôrmas e armaduras se encontram previamente prontas. 

 Essa mudança operacional, juntamente com o fato de que a velocidade da 

concretagem com o CAA é muitíssimo maior, comparado com o concreto 

convencional, possibilitou um aumento da capacidade produtiva da fábrica, 

aumentando assim o volume de concreto e o número de peças produzidas, 

conforme é apresentado nas Tab. 5.4 e 5.5 e Fig. 5.17 e 5.18. 

 

Tabela 5.3 Volume em m³ de concreto e número de peças produzidas no período de estudo. 

fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07* ago/07** set/07* out/07 nov/07 dez/07 jan/08

* Período em que foi aplicada cura térmica (jul-set/2007).
** Início da aplicação do CAA no setor de protendidos.

697     551    

237    339     142    

Produção

Volume 528    776    

220    

797   

279   

670    

198    

733      

307      

889    

412    

734    

173    

842     

215     

594    

119    

1.006  

225     N° peças

 

 

Tabela 5.4 Estatísticas do volume em m³ e número de peças produzidas mensalmente no período de 

estudo. 

CC CAA CC CAA CC CAA CC CAA

104412 142 119 68

144

236 242 339

670 800 797 1006 528 594 112

      Dpad
Estatística

     Média        Máximo         Mínimo

Volume

N° peças
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Produção do CAA no setor de protendidos
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Figura 5.17 Volume em m³ e número de peças produzidas com CAA no setor de protendido pesado 

no período estudado. 

 

Crescimento da produção representada em volume 
(m³) e N° de peças produzidas, dados em valores 
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Figura 5.18 Crescimento do volume de concreto (m³) e número de peças produzidas em valores 

relativos no período de estudo. 

 

 O período de estudo analisado foi entre fevereiro de 2007 e janeiro de 2008. 

Seis meses antes da implantação do CAA e seis meses com ele implantado. 

 Deve-se esclarecer que a empresa estudada trabalha com um sistema de 

quatro pistas, fazendo um revezamento duas a duas a cada dia de trabalho. Ou seja, 

em um dia se trabalha, por exemplo, com a pista 1 e 3, e no dia seguinte, com a 

pista 2 e 4, de modo que as peças só precisam ser sacadas (retiradas) das pistas 
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com tenras idades em casos específicos, quando há uma grande necessidade das 

peças chegarem rápido ao cliente, seja por problemas de gestão de obra ou de 

fabrica, visando o cumprimento dos prazos pré-estabelecidos. Por isso, a cura 

térmica não gera, necessariamente, para este caso de estudo, um incremento do 

volume de produção. 

 O exame dos dados indica que, em média, o CAA possibilitou um incremento 

de 130m³ de concreto por mês, além é claro de possibilitar um aumento do número 

de peças, o que, conforme comentado, significa uma melhoria considerável da 

capacidade produtiva da fábrica. 

  

5.7.4 Indicadores de produtividade e custo de produção 

 Nesta seção, são também apresentados alguns indicadores de produtividade 

(Tab. 5.6 e 5.7 e Fig. 5.19), obtidos a partir dos resultados de produção: 

Hh - Total de homens X horas de trabalho; 

Hh/h - Total de homens X horas de trabalho / Total de homens; 

Hh/m³ - Total de homens X horas de trabalho / m³ de concreto; 

Hh/p - Total de homens X horas de trabalho / peça; 

m³/p -  Volume em m³ de concreto / peça; 

R$ MO- Custo da mão de obra, em reais (R$); 

R$ Mat. – Custo do concreto, em reais (R$); 

R$ Total - Custo da mão de obra mais concreto, em reais (R$); 

R$ Total/m³ - Custo da mão de obra mais concreto para cada m³ de concreto, em 

reais (R$); 

R$ Total/p - Custo da mão de obra mais concreto para cada peça, em reais (R$);





Tabela 5.5 Indicadores de produtividade. 

fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/2007* ago/2007** set/2007* out/07 nov/07 dez/07 jan/08

Hh 3.570      4.420      3.910      4.420      4.250      3.570      2.880        2.880      3.120      3.000      2.400      2.880      
Hh/ h 210         260         230         260         250         210         240           240         260         250         200         240         
Hh/m³ 6,8          6,3          7,1          5,7          5,3          5,3          3,9            3,2          4,3          3,6          4,0          2,9          
Hh/p 15,1        13,0        27,5        20,1        15,2        18,0        9,4            7,0          18,0        14,0        20,2        12,8        
m³/p 2,2          2,1          3,9          3,5          2,9          3,4          2,4            2,2          4,2          3,9          5,0          4,5          
R$ MO 32.212    38.052    33.672    38.052    36.592    32.212    26.000      26.000    28.160    27.080    23.840    26.000    
R$ Mat. 89.267    117.790  93.109    131.149  134.776  113.215  142.247    172.454  142.313  163.398  115.261  195.104  
R$ Total 121.479  155.842  126.781  169.201  171.368  145.427  168.247    198.454  170.473  190.478  139.101  221.104  
R$ Total/p 513         460         893         769         614         734         548           482         985         886         1.169      983         
R$ Total/m³ 230         224         230         218         215         217         229           223         232         226         234         220         

* Período em que foi aplicada cura térmica (jul-set/2007).
** Início da aplicação do CAA no setor de protendidos.

Indicadores de produtividade

 

 

 

 

 

 

 

 

151 ALENCAR, R.S.A. Dosagem do CAA: Produção de pré-fabricados – EPUSP, 2008 



Tabela 5.6 Estatística dos indicadores de produtividade. 

CC CAA CC CAA CC CAA CC CAA

Hh 4023 2860 4420 3120 3570 2400 397 245
Hh/ h 237 238 260 260 210 200 23 20
Hh/m³ 6,1 3,6 7,1 4,3 5,3 2,9 0,8 0,5
Hh/p 18,2 13,6 27,5 20,2 13,0 7,0 5,2 5,0
m³/p 3,0 3,7 3,9 5,0 2,1 2,2 0,7 1,2
R$ MO 35132 26180 38052 28160 32212 23840 2770 1435
R$ Mat. 113218 155130 134776 195104 89267 115261 18895 27879
R$ Total 148350 181310 171368 221104 121479 139101 21055 28394
R$ Total/p 664 842 893 1169 460 482 165 270
R$ Total/m³ 222 228 230 234 215 220 7 5

Estatística
            Média             Máximo              Mínimo              Dpad
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Figura 5.19 Comparação do custo total de produção em valores relativos. 

  

 O indicador Hh/h é importante para verificar o número de horas médias 

trabalhadas por homem e, assim, possibilitar a mensuração do número de horas 

extras realizadas, dado que o número de horas normais é 220 por funcionário. Os 

resultados indicam que, mesmo com um número menor de trabalhadores, a 

implantação do CAA não gerou um incremento do número de horas extras. 

 A relação Hh/m³ procura indicar quantos homens são necessários em uma 

hora de trabalho para concretar um metro cúbico de concreto, em média. É usado de 
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forma análoga ao indicador Hh/p, que possibilita saber o número de homens por 

hora por peça concretada. Em ambos os indicadores, se podem perceber uma 

redução considerável dos valores obtidos com o uso do CAA em relação ao concreto 

convencional. 

 Já o indicador m³/p avalia o volume médio relativo dos elementos pré-

fabricados, de forma que quanto maior é o valor obtido, maior é o volume das peças 

(peças maiores) e, normalmente, menor é o número de elementos produzidos, para 

uma mesma área de pista de concretagem. Um exemplo disso é que nos meses que 

apresentaram o maior número de peças grandes, tanto para o concreto comum 

quanto para o auto-adensável (meses de abril e dezembro, respectivamente) foram 

os meses que tiveram o menor número de peças concretadas. Cabe ressaltar que, 

as peças produzidas com o CAA, no período analisado, tinham um volume maior, 

porém, ainda assim, na média geral, o número de peças concretadas foi pouco 

maior comparado com o concreto comum.  

 Deve-se esclarecer que o aumento do volume médio das peças gera um 

menor número de mão de obra na etapa de fôrmas (etapa esta que não é analisada 

no presente trabalho, que foca a fase de concretagem). Isto se deve a uma 

diminuição do número de fôrmas de cabeceira, que são elementos utilizados nas 

extremidades de cada estrutura pré-fabricados, para segmentar, ou seja, separar 

uma peça da sua adjacente, que está sendo moldada em uma mesma pista de 

concretagem. 

 Contudo, o aumento do valor de m³/p não gera um menor número de mão de 

obra na concretagem, o que pode originar sim uma dificuldade menor nesta etapa é 

o tipo de peça produzida, de modo que, quanto maior a taxa de armadura ou 

complexidade de forma, maior, também, é a dificuldade de concretagem. Neste 

sentido, considera-se que é mais fácil moldar uma viga retangular ou viga vaso do 

que, por exemplo, uma viga calha ou viga “I”. Sendo que, essa diferença é muito 

mais perceptível na concretagem com o concreto convencional vibrado, do que com 

o concreto auto-adensável, já que este último agiliza sobremaneira o tempo gasto 

nesta etapa. 
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 É claro que, quanto maior é o volume médio das peças, maior é o valor do 

indicador R$ Total/p. Por isso, as peças concretadas com o CAA resultaram mais 

caras. 

 Porém, a principal análise da viabilidade de implantação do CAA deve ser 

feita em cima da relação R$ Total/m³, onde pode ser verificado que a implantação do 

CAA gerou apenas um aumento de 2% em relação ao concreto convencional. 

Porém, possibilitou aumentar sensivelmente o volume de produção, agregando as 

vantagens de tornar a fábrica mais limpa e organizada, com maior qualidade de 

trabalho, pois o barulho reduziu sensivelmente. Resultando, ainda, em um produto 

de maior valor agregado, devido à qualidade do acabamento produzido, tornando-se 

uma solução muito vantajosa para o setor de pré-fabricados de concreto. 

 No último mês analisado, pode-se constatar que, a produção de peças 

protendidas com CAA pode igualar-se, até mesmo, ao volume produzido em peças 

armados, com uso do concreto vibrado, que normalmente tem um volume muito 

maior nesta fabrica, o que demonstra claramente uma evolução do uso dessa 

tecnologia, acompanhando, assim, uma tendência internacional do setor de pré-

fabricados de concreto. 

 Os valores de custo de mão de obra tipicamente empregada no mercado, 

considerando salário e encargos, para cada uma das categorias de trabalho citadas, 

são apresentadas no Anexo 2. 
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