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RESUMO 

 

Conforme as necessidades de mudança na construção, os métodos construtivos vem 

evoluindo cada vez mais. Tendo em vista a racionalização de matérias para a 

economia do custo final da obra e diminuição do tempo de construção. Um dos 

métodos construtivos não convencionais que vem crescendo é o pré-fabricado, cada 

vez mais usado em construções industriais, comerciais e de galpões, o pré-fabricado 

tem ganhado espaço também em obras residenciais, pois as estruturas pré-fabricadas 

geralmente são usadas para reduzir o tempo e mão de obra na edificação, pois esse 

modo de construção é um processo construtivo rápido e de pouco desperdício. 

 

Palavras-Chave: Pré-fabricado; construção convencional; industrialização da 

construção. 
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ABSTRACT 

As construction needs change, construction methods are evolving more and more. In 

view of the rationalization of materials for the economy of the final cost of the work and 

decrease of the construction time. One of the non-conventional building methods that 

is growing is the prefabricated, increasingly used in industrial, commercial and shed 

buildings, the prefabricated has also gained space in residential works, since the 

prefabricated structures are generally used for reduce the time and manpower in the 

building, since this way of construction is a fast and low wasteful constructive process. 

 

Key-words: Prefabricated; conventional construction; industrialization of construction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Greven e Baldauf (2007), pesquisas feitas nas universidades e na 

indústria pretendem determinar as necessidades e as respostas para a cadeia da 

construção civil no Brasil. Essas pesquisas indicam problemas em todos os elos da 

cadeia produtiva da construção civil que procura melhorar a produtividade e diminuir 

o custo dos insumos, e simultaneamente, estar em conforme com as normas recentes. 

Enquanto isso o consumidor final anseia por edificações de melhor qualidade e menor 

preço.  

 O pré-fabricado é uma solução moderna para construir uma casa com 

eficiência energética rápida e de excelente qualificação, os elementos são pré-

fabricados usando as melhores soluções que se provaram na prática. Os elementos 

são feitos na fábrica, onde as condições internas garantem a montagem correta e com 

excelente qualificação das construções (PALMATIN, 2015). 

Devido à crise apresentada por boa parte do país (entre 2014 - 2018), vêm 

provocando diversos problemas na construção civil, tais como orçamento reduzido, 

tempo de obra reduzido, entre outros, resultando em uma demanda crescente por 

projetos de construções de pré-fabricados. A grande competitividade no atual 

mercado, no entanto, demanda soluções que, junto da construção pré-fabricada, 

aumentem à produtividade, os custos financeiros, a eficiência geral da obra. Aderir 

soluções ligadas à industrialização, principalmente com a pré-moldagem, pode ser um 

caminho para melhorar a eficiência do processo.  

A construção civil passa por um processo de mudanças e melhorias 

significativas. Em um ambiente inflacionado e competitividade em alta, o lucro 

financeiro, o rendimento, a eficiência e o tempo são cada dia mais importantes, 

fazendo a industrialização do processo construtivo ficar em evidência. Como o sistema 

construtivo pré-fabricado pode proporcionar um grande avanço nesse sentido? 

O presente trabalho tem como objetivo geral demonstrar os passos necessários 

para a construção de casas pré-fabricadas e fazer uma análise comparativa (através 

da revisão bibliográfica) com uma construção convencional e tem como objetivos 

específicos descrever o sistema construtivo pré-fabricado, explicar as etapas 

construtivas de um projeto pré-fabricado, comparar através da revisão bibliográfica, 

os custos, o tempo, vantagens e desvantagens, com uma construção convencional. 
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O tipo de pesquisa que esse trabalho irá apresentar será a revisão 

bibliográfica, as duas principais bibliografias pesquisadas foram (VASCONCELOS, 

A. C. (2002). e SERRA, S.M.B. (1); FERREIRA, M. de A. (2); PIGOZZO, B. N. (3)) - 

com artigos pesquisados entre 1990 - 2018, em sites, livros, e outros trabalhos 

científicos, (como monografia, teses e dissertações). 
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2. O SISTEMA CONSTRUTIVO PRÉ-FABRICADO 

 

Os inúmeros projetos construídos a partir do pré-fabricado na Europa e Estados 

Unidos comprova a sua facilidade de instalação, economia e beleza. 

(ALBUQUERQUE e EL DEBS, 2005)  

A norma NBR 9062 - Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-

Moldado (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1985, p.2) define pré-fabricado 

"como elemento pré-moldado executado industrialmente, mesmo em instalações 

temporárias em canteiros de obra, sob condições rigorosas de controle de qualidade."  

 

 Figura 1: Indústria de pré-fabricação de concreto. 

 

Fonte: Aecweb (2019). 

 

Segundo Vasconcelos (2002), não é possível estabelecer a data exata em que 

se deu início ao pré-fabricado. O surgimento do concreto armado aconteceu fazendo 

peças, fora do seu local de uso. Portanto, pode-se dizer que o pré-fabricado surgiu 

junto com o concreto armado.  

De acordo com Revel (1973), a pré-fabricação se deve a toda produção de 

elementos da construção civil nas indústrias, com insumos selecionados e usados 

cuidadosamente, sendo na sequência levados para obra onde é feita a execução da 

obra.  
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Figura 2: Peças pré-fabricadas de concreto organizadas no canteiro de obras. 

 

Fonte: Aecweb (2019). 

 

Conforme Ordonéz (1974), foi depois da Segunda Grande Guerra, com alta 

prioridade no continente europeu, que deu início ao pré-fabricado como indicação de 

maior importância da industrialização na construção, onde a utilização intensa do pré-

fabricado ocorreu, devido a urgência em fazer construções em grandes proporções. 

Segundo Serra; Ferreira; Pigozzo (2005), os sistemas pré-fabricados podem 

ser divididos em três tipos de ciclos: aberto, fechado e flexibilizado.  

Segundo Bruna (1976), ciclo aberto é conhecido como o meio de criação das 

peças na indústria com destino ao mercado sem priorizar, as carências de uma única 

empresa. De acordo com Ferreira (2003), esses processos de ciclos abertos 

apareceram primeiramente no continente europeu com a alegação para a fabricação 

de peças estandardizadas, as quais podem ser ligadas a produto de outro fabricante, 

na qual a padronização e a modulação de componentes dão a base pra similaridade 

entre os subsistemas e elementos. 

Conforme Serra; Ferreira; Pigozzo (2005) O ciclo fechado apareceu perto dos 

anos 50, em um período depois da Segunda Guerra. Tem como característica ser feito 

partindo de um projeto único, não sendo permitido alterações em suas dimensões e 

posições das peças, ocasionando em construções monótonas e sem qualquer 

flexibilidade.  

O ciclo flexibilizado foi se desenvolvendo na Europa, a datar no decênio de 

1990, possuindo elevado grau de classificação e características do ciclo aberto e do 

fechado. Entretanto, usar deste modelo de ciclo, ainda requer alteração em sua forma 
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de concepção de projetos para sistemas pré-fabricados (SERRA; FERREIRA; 

PIGOZZO, 2005; BEZERRA, 2010) 

 

2.1 PRÉ-FABRICADO NO BRASIL 

 

Devido a pátria brasileira não ter passado por problemas dado à segunda 

grande guerra, acabou não tendo urgência de construir em grandes proporções, igual 

aconteceu na Europa. Desse jeito, Vasconcelos (2002), crava que uma das primeiras 

obras de larga escala onde utilizaram pré-fabricados no Brasil, foi o hipódromo da 

Gávea, em 1926, no Rio de Janeiro. A corporação que foi responsabilizada para a 

construção, executou toda a obra com inúmeras aplicabilidades de pré-fabricados. 

Nessa construção o canteiro de obra teve que ser cautelosamente programado para 

não prolongar demais a duração da obra.  

 

Figura 3: Construção do Hipódromo da Gávea. 

 

 

Fonte: Jcb (2019). 

 

Outras obras de grande porte onde utilizaram pré-fabricados foram: a ponte do 

Galeão (1946), onde as vigas eram pré-fabricadas; a Universidade de Brasília (1962), 

Hospital de Taguatinga, no Distrito Federal (1967), Centro Administrativo da Bahia 

(1972), prédio de escritório da Camargo-Corrêa em Brasília (1974), (VASCONCELOS, 

2002). 
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As principais empresas que utilizam o concreto pré-fabricado no Brasil são 

localizadas no Sudeste e Sul, como a Cassol, Leonardi, Munte e Precon. (CANASSA; 

FERREIRA; SERRA, 2007). 

 

2.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO PRÉ-FABRICADO 

 

O quadro abaixo é uma compilação das informações obtidas da literatura, 

trazendo as vantagens e desvantagens do emprego do pré-fabricado segundo El Debs 

(2000). 

 

Supostas vantagens Supostos Inconvenientes 

Características tecnicas 

a) Facilidade na elaboração de 

projeto, em especial na resolução 

de detalhes. 

b) Melhoria da qualidade dos 

trabalhos realizados 

mecanicamente, em comparação 

com os manuais. 

c) Melhor aproveitamento das 

seções resistentes. 

d) Facilidade para realizar o controle 

de qualidade. 

e) Necessidade de menos junta de 

dilatacão. 

f) Possibilidade de evitar as 

interrupções da concretagem. 

g) Possibilidade de recuperação de 

elementos ou partes da contrução 

em certas desmontagens. 

h) Desaparecimento quase total do 

cimbramento e das fôrmas. 

a) Falta de monolitismo da 

construção, especialmente nas 

regiões sísmicas. 

b) Problemas na resolução das 

juntas. 

c) Necessidade de superdimensionar 

certos elementos, considerando 

situações desfavoráveis durante o 

transporte ou na montagem. 

d) Incógnitas quanto à confiabilidade 

de certos materias ou sistemas. 

e) Devem ser respeitados os 

gabaritos de transporte. 

f) Grandes dificuldades para 

modificações nas distribuições dos 

espaços primitivos. 

g) Inadaptação à topografia e aos 

tipos de terreno. 

Características sociais 

i) Diminuem o número de acidentes 

de trabalho.  

j) Proporcionam segurança de 

emprego. 

h) Produz desemprego 

i) Aparecem para os trabalhos os 

inconvenientes próprios das linhas 

de produção. 
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k) Trabalho protegido das 

intempéries climáticas. 

l) Eleva a remuneração dos 

trabalhadores. 

m) É o meio mais real e efetivo que 

se tem ao alcance para tentar 

reduzir o déficit mundial de 

construção. 

n) Livra o homem dos trabalhos 

rudes e penosos. 

 

j) Especializa em excesso, 

incapacitando os trabalhadores 

para outros tipos de trabalho. 

Características econômicas 

o) Produz economia reduzindo 

consideravelmente os custos. 

p) Ocasiona economia de tempo. 

q) Evita a improvisação. 

r) É mais apta para o cumprimento 

dos controles e recepção. 

s) É uma valiosa ferramenta de 

planificação. 

k) É, em geral, mais cara que a 

tradicional. 

l) Não é mais rápida que a 

tradicional. 

m) Necessita de investimentos, em 

geral, consideráveis, para iniciar a 

pré-fabricação. 

n) Necessita de uma demanda de 

volume adequada. 

o) O transporte dos produtos é mais 

caro que a matéria-prima dos 

componentes. 

Fonte: Adaptado de El Debs (2000) 

 

Vale destacar que cada construção é uma história nova, por isso, antes de 

definir a utilização de qualquer sistema construtivo é importante consultar um 

profissional e estudar a viabilidade econômica de cada sistema. É importante levar em 

conta o terreno, as condições naturais do local, a localização e a disponibilidade de 

mão de obra. 

 

 

2.3 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL 

 

Uma das principais características da construção convencional é a função 

primária de vedação (ou fechamento), separando ambientes e fachadas. O uso de 
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pilares e vigas moldados por formas de madeira também é grande, sendo este o 

método de construção mais usado pelos brasileiros. 

Para construir um projeto desse molde, é preciso usar materiais como o 

concreto armado, que ficou popular durante o período modernista da arquitetura 

nacional. 

Juntas, estrutura e vedação dão inúmeras possibilidades estéticas a um projeto 

e deixam as reformas mais versáteis, apesar de poder conter vícios construtivos de 

fora de prumo, nível e esquadro, além de ficarem mais passíveis a “gambiarras” e 

improvisos.  

A construção brasileira, quando comparada aos EUA e à Europa, apresenta um 

cenário que se caracteriza pela necessidade de um aumento de produtividade, 

desenvolvimento de inovações, busca de racionalização, padronização e aumento de 

escala, com sustentabilidade (FILHA et al./BNDES, 2009). 

Como apontado em estudo da fundação Getúlio Vargas (2012) grande parte 

das construções convencionais geram bastante entulho dado à quebra de blocos: as 

paredes normalmente são levantadas e depois quebradas para receberem a 

tubulação – inclusive, esta é sua principal desvantagem econômica e ambiental, 

calculada em cerca de 20 a 30% de prejuízo em operários e materiais.  

 O setor precisa elevar a sua produtividade, face à escassez de operários e 

demanda crescente para construções habitacionais e de infraestrutura. 

Consequentemente, a indústria da construção no Brasil tem grande potencial para a 

industrialização, que permite melhores soluções de custos versus benefícios, 

reduzindo o ciclo de obra, seus custos, melhorando a qualidade e potencializando o 

controle de desempenho ambiental.  

Assim, é necessário fortalecer o uso de métodos de construção 

industrializados, que têm como características, maior planejamento e estudos de 

viabilidade técnico-econômica e de logística mais precisos, além de melhores 

condições de trabalho e melhor desempenho ambiental.

 

 

 

 

 

 

https://www.hometeka.com.br/f5/anos-30-uma-arquitetura-consolidada-pelo-modernismo/
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3. ETAPAS CONSTRUTIVAS DE UM PROJETO PRÉ-FABRICADO 

 

A produção dos elementos pré-fabricados numa indústria é dividida 

basicamente em:  

 

Figura 4: Etapas da produção de elementos pré-fabricados. 

 

 Fonte: Munte (2007) 

Onde:  E = Tempo de espera entre uma etapa e a sua subsequente da produção.  

  

ARMAÇÃO: Baseia-se meramente na elaboração das armaduras, dobramento 

ou corte das barras longitudinais e estribos, amarrações são feitas conforme 

determinação dos projetos. É imprescindível a armadura estar conforme as dimensões 

do projeto, evitando cobrição menor que os detalhados. (MELO, 2007) 

FÔRMAS: No pré-fabricado a fim de beneficiar a repetição das peças 

construtivas, as fôrmas são quase toda metálica e possui um benefício extra, 

resultando em um aperfeiçoamento melhor da peça. (ACKER, 2002) 

 Ainda segundo Acker (2002) a condição das fôrmas precisam ser as melhores 

possíveis, porque cada deficiência na fôrma encontra-se nítida no concreto. Dantes o 

lançamento precisa conter certos cuidados tal qual a higienização das áreas internas, 

estando bem vedados, impossibilitando a saída da argamassa pelas juntas, para se 

obter esse resultado é utilizado selantes e/ou cantoneiras, mais cuidados que tem de 

se tomar é com o nivelamento e o prumo, de acordo com o permitido. O desmoldante 

é posto anteriormente a armadura evitando a aderência do concreto a forma. Se deve 

espalhar homogeneamente, para evitar exagero e carência ao longo das fôrmas.  
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Figura 5: Exemplo de forma metálica de viga. 

 

 Fonte: Aecweb (2019) 

 

CONCRETO: Envolvem o doseamento, lançamento e apuramento do concreto, 

depois esperam a cura e desmoldagem. (MELO, 2007) 

O concreto pré-fabricado não pode mostrar defeitos na estética das peças, já 

que geralmente são usados de um jeito visível, como objeto de acabamento.  

É mais relevante assegurar a essência dos elementos em todas as preparações 

da produção em vez de buscar consertar e corrigir imperfeições nas peças após 

terminadas. (EL DEBS, 2000). 

O adensamento é uma pratica significativa na realização do concreto pré-

moldado, visto que ele tem um grande peso na implicação da particularidade do 

concreto e em sua eficácia para o processo. Os principais modelos de adensamento 

empregados são: vibração, centrifugação, prensagem e vácuo. (MELO, 2007). 

A cura da peça de concreto baseia-se na preservação de um resultado 

adequado de umidade e temperatura para o concreto recém-misturado, podendo 

produzir as reações de hidratação da massa de cimento com a finalidade de se ter as 

propriedades esperadas para o concreto. Resistencia e durabilidade da peça só são 

obtidas se a cura for feita do jeito adequado. Outras cautelas que se devem ter no 

período da cura, o concreto tem que ficar protegido da luz solar e das rajadas de vento 

que colidam em cima das peças pré-fabricadas. O uso de aditivos podem ser bem 

uteis nesse passo. (MELO, 2007). 

A desmoldagem geralmente é realizada com equipamento mecânico, é 

necessário dispositivo de içamento.  
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ACABAMENTO: Caso seja necessário deve-se sempre realizar ajustes nas 

estruturas que expuserem defeitos como fissuras, bolhas ou bicheiras, que podem 

causar prejuízos estéticos ao elemento. (EL DEBS, 2000). 

Com o propósito de ocupar as pequenas imperfeições da execução são 

realizadas as estocagens (argamassa), e o caldeamento (pasta fluida), são aplicados 

na superfície do concreto para dar uma melhor homogeneidade às superfícies, logo 

após serem reparadas. 

MANUSEIO: Para as peças moldadas em fôrmas horizontais, é recomendado 

ter certa cautela ao colocar a espuma ou qualquer material que poça amortecer sob a 

fôrma, aliviando os impactos causados no saque da peça. (MELO, 2007). 

Já para as peças moldadas em fôrmas verticais, geralmente elas necessitam 

estar reclinadas em uma plataforma em que se efetua o desmantelamento dos painéis 

componentes da mesma. Atenção na evacuação desses painéis, visto que, em razão 

do peso, podem-lhes avariar a peça. Lembrando que na retirada da peça da fôrma 

também deve-se mostrar cautela utilizando um material que tem o objetivo de 

amortecer. (EL DEBS, 2000). 

  

Figura 6: Etapas da concretagem para produção de elementos pré-fabricados.

 

 Fonte: Munte (2007)  

Onde: E = Tempo de espera entre uma etapa e a sua subsequente da produção.  

  

MISTURA: depois do reparo da aquosidade dos agregados, de conferir o peso 

dos materiais e o doseamento de aditivo, se é feita a homogeneização do concreto, 

que logo depois é jogado sobre a caçamba; (MUNTE, 2007). 

TRANSPORTE: através das caçambas, o concreto é levantado e levado pela 

ponte rolante e com a ajuda de um caminhão, se for necessário a comunicação entre 

as pontes paralelas; (MUNTE, 2007). 

LANÇAMENTO E VIBRAÇÃO: o concreto é jogado em cima da fôrma e, então, 

é feito a sua remodelação através de pás, enxadas e adensamento com vibradores, 

retirando a sobra dos materiais. (MUNTE, 2007). 
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DESEMPENO: a desempenação é feita manualmente, realizada passando a 

máquina de desempenar de madeira, em cima da área do concreto. Auxiliado por uma 

máquina de desempenar com tela de aço, o enorme agregado é compelido rumo ao 

final, sobrando a nata de cimento ligado à quarta face do elemento pré-fabricado, 

possibilitando um acabamento melhor finalizado. (MUNTE, 2007). 

QUEIMA E ACABAMENTO: baseia-se em aplicar a espátula de assentamento, 

retirando os vestígios remanescente do socador, e repetir o desempeno manual com 

desempenadeira de madeira. Depois do começar a pega do concreto, efetuando o 

desempeno manual com desempenadeira de aço. Este método é chamado “queimar” 

a área da peça, sendo refeito até que se tenha a rugosidade necessária para a 

superfície. (MUNTE, 2007). 

  

TRANSPORTE DA FÁBRICA A OBRA 

 

 Segundo El Debs (2000) a deslocação dessas peças pré-fabricadas pode ser 

realizada através dos meios rodoviários, ferroviários e hidroviários. Aqui no Brasil o 

meio de locomoção mais usado é o rodoviário, não só na pré-fabricação como nos 

outros elementos também.   

É necessário selecionar o meio de transporte que mais se adequa em cada 

caso, levando em conta as suas características, para as peças menores deve ser 

usado caminhões, para vigas de grandes dimensões deve ser usada carretas e 

carretas especiais que suportem essas vigas. Levando em consideração a cautela 

para não causar danos as peças, por este motivo, e por motivo de segurança, 

recomenda-se o uso de fixadores nas peças transportadas. (MUNTE, 2007). 

A obra de destino dessas peças deve encontrar-se organizada, com um solo 

compacto que facilite a movimentação dos caminhões, são necessários meios 

auxiliares como um guindaste adequado na obra para deslocar as peças, usando 

também bobcats para as peças de menor dimensão, assim é necessário ter um lugar 

reservado de destinos para elas. (MUNTE, 2007). 
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Figura 7: Esquema de veículos para transportes de elementos pré-fabricados. 

 

 Fonte: El Debs (2000)  

 

 Geralmente, a transportadora fica responsável por conseguir as licenças de 

transporte para cargas e dimensões além do autorizado. Os transportes escolhidos 

tem que possuir o centro gravitacional o mais baixo possível para permitir a estalagem 

de elementos mais centrados possíveis. EL DEBS (2000). 
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4. COMPARAÇÃO COM UMA CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL 

Segundo Vasconcelos (2002) o uso do sistema construtivo pré-fabricado em 

concreto simplifica a administração, aponta benefícios e assegura a gestão da obra 

em suas várias fases do empreendimento. Invés da intensa inspeção, o administrador 

passa a criar objetivos e observar resultados. O período gasto na execução de um 

serviço muito significativo como a estrutura, mas de importância menor em relação a 

uma obra (15% a 20%), passa a ser usado na viabilidade da transação dos negócios, 

na comercialização, nas propagandas de marketing, nas instalações e no 

acabamento.  

Exemplificando, segundo o Instituto Brasileiro de desenvolvimento da 

Arquitetura (2013), na realização de uma organização escolar, que considerou 5 

blocos, sendo 4 para as salas de classe e 1 para as vagas de carro, com uma 

superfície geral de 43.109m² e um volume de 4.795m³ de concreto para a estrutura 

pré-fabricada. A estrutura pré-fabricada foi realizada no tempo de um semestre, 

juntando ao todo 155 pessoas (150.000 horas/homens), onde 25 colaboraram de 

modo direto na montagem do pré-fabricado. Se essa mesma estrutura fosse realizada 

no sistema convencional, o tempo dobraria e o número de trabalhadores envolvidos 

aumentaria para 250 pessoas (550.000 horas/homens). Quanto menos trabalhadores 

ligados a construção menor o período de exposição ao risco de acidentes de trabalho.  

Graças à melhor agilidade na realização da estrutura, a empresa teve ganhos 

relevantes, tais como: uma menor equipe de inspeção e abastecimentos, proteção 

financeira, administração simplificada.  

Empregando o sistema pré-fabricado, a empresa consegue uma melhor 

arrumação do canteiro de obra, porque não precisa fazer o estoque de largos volumes 

de materiais. Esse lucro de lugar físico reproduz financeiramente, cortando gastos 

extras, como o aluguel de regiões externas à obra, e possibilitando mais lucros 

advindos de layout enxuto. IBDE (2013). 

Empregando o sistema construtivo pré-fabricado, impediu-se perdas com o 

aluguel ou compra de instrumentos que seriam necessários na construção 

convencional, como 10.000 m³ de cimbramento metálico, 4 gruas, fora os 

instrumentos básicos. IBDE (2013). 

Abrigando todo o conhecimento nos métodos e elementos de construção, o 

pré-fabricado é estimado como um meio bastante hábil na edificação de construções, 
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que pode abranger do comum ao refinado, observando a todo momento os 

orçamentos e prazos, no interior de um canteiro de obras limpo e com mínima 

capacidade de produção de resíduos. IBDE (2013). 

O progresso da indústria do pré-fabricado possui tecnologia à vontade para 

arquitetos e engenheiros afim de ter o produto mais satisfatoriamente possível em 

palavras técnicas, estéticas e funcionais em elementos construtivos.  

A resposta assegura velocidade e clareza de preservação, além de intensa 

polivalência. Essas virtudes são identificadas em empreendimentos comercias tal 

qual: shopping centers, edifícios, hotéis, indústrias, entre outros que necessitam 

disponibilizar um ligeiro retorno e a melhor relação custo/benefício ao investidor. IBDE 

(2013). 

 

4.1 ECONOMIA 

 

Há a convicção de que as casas pré-fabricadas possuem um preço mais baixo 

em relação a uma construção convencional. A pré-fabricação é um método industrial 

geralmente aplicado em grandes construções e edifícios repetitivos. O seu uso em 

casas é uma nova utilidade devido às novas possibilidades do mercado. (FGV, 2012). 

O método construtivo de uma casa pré-fabricada seria capaz de baratear o 

custo caso construíssem um enorme número de unidades, como se fosse uma linha 

de montagem de carros. Usualmente a despesa média da vivenda pré-fabricada é 

maior que a convencional. (FGV, 2012). 

A grande diferença é que as vivendas pré-fabricadas nos permitem ter um 

controle bem exato dos custos da obra. Ao haver um menor número de modelos e 

materiais no catálogo, controlamos de forma exata e com antecedência o preço total 

da construção. (FILHA et al./BNDES, 2009). 

 

4.2 TEMPO DE CONSTRUÇÃO 

 

Essa é o principal triunfo da vivenda pré-fabricada em relação a convencional. 

Tendo os elementos da obra construídos com antecedência, é preciso somente a 

junção apropriada de todas as peças para levantar a construção. 

Sendo que ainda há tarefas que não vão ser pré-fabricadas que são os 

abastecimentos de água, de saneamento básico, de luz, de gás, etc., a urbanização, 
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e a cimentação. A diferença de tempo entre uma vivenda convencional e pré-fabricada 

é de aproximadamente 3 meses. (FGV, 2012) 

 

4.3 LICENÇAS 

 

Diferente do pensamento da maioria, as vivendas pré-fabricadas necessitam 

as mesmas licenças das vivendas convencionais: um terreno legalizado apto a ser 

edificado, estudo da geotecnia e da topografia, licenciamento de obras, etc. 

Ao haver um menor número de modelos e materiais no catálogo, a maioria da 

documentação é igual, sendo repetido de um modelo a outro. Podendo assim diminuir 

o tempo levado para elaborar a papelada da casa e os gastos com os honorários do 

arquiteto. (FILHA et al./BNDES, 2009). 

 

4.4 FUNCIONALIDADE 

 

As vivendas pré-fabricadas são projetadas para um terreno ideal. As vistas, 

acessos, inclinações ou dimensões do terreno são desconsideradas. Deve haver uma 

tarefa de acomodação da vivenda, no meio do possível, para que se adapte ao 

ambiente, embora o resultado seja muito abaixo do que seria capaz uma vivenda 

convencional. (FGV, 2012) 

 

Figura 8: Casa feita através de elementos pré-fabricados. 

 

Fonte: Projeto habitissimo 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilgt_ejqLeAhXCxpAKHXceAckQjRx6BAgBEAU&url=https://projetos.habitissimo.com.br/projeto/casas-pre-fabricadas-vantagens-e-desvantagens&psig=AOvVaw30200Izsocr555wPPjVIrv&ust=1540574829258045
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4.5 PERSONALIZAÇÃO 

 

Um dos principais pontos de construir a casa própria é ter a liberdade de 

caracterizá-la ao próprio gosto, escolhendo cada material, cômodo e organizando 

cada espaço com as próprias necessidades. 

A seleção de uma vivenda pré-fabricada é feita através do catálogo de modelos. 

Dificilmente encontra-se a casa pré-fabricada correspondente com as necessidades 

do comprador, sendo assim o comprador tem que se adaptar à casa em vez de 

caracterizá-la ao próprio gosto. (BRUNA, 1976) 

 

Figura 9: Montagem de elementos pré-fabricados 

 

Fonte: Projeto Habitissimo 

 

4.6 ECOLOGIA 

 

As casas pré-fabricadas geralmente são mais ecológicas pelo fato de serem 

produzidas no meio industrial, aprimorando o procedimento, a utilização de 

instrumentos e energia e reduzindo os resíduos. 

Porém, há aspectos de suma importância para a diminuição do gasto 

energético tal qual a posição da luz do sol, ou as soluções construtivas conforme o 

clima da região, que as vivendas pré-fabricadas podem acabar não solucionando de 

forma satisfatória. (BRUNA, 1976) 

https://fotos.habitissimo.com.br/foto/2321_679023
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4.7 CASAS CONVENCIONAIS X PRÉ-FABRICADAS 

 

As casas pré-fabricadas estão passando pelo seu crescimento no mercado 

atual. Ainda não chegou a sua maturidade e tem um grande percurso a caminhar. 

Ainda não podemos comparar as casas pré-fabricadas em qualidade e preço com a 

construção convencional. 

É igual chegar no alfaiate que prepara uma veste sob medida com os materiais 

e desenhos escolhidos e que fiquem ideal fosse mais econômico de que chegar em 

uma loja e pegar uma veste que não convence totalmente e não se adequa as 

medidas necessárias. Apenas levaria a veste com antecedência. 

Uma das soluções seria juntar as vantagens dos dois modelos de construção, 

projetando uma casa sob medida com peças pré-fabricadas, como fachadas, 

estruturas, etc. (VASCONCELOS, 2002) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fazer a opção pelas casas pré-moldadas de concreto pode ser uma excelente 

oportunidade de viabilizar uma construção rápida, econômica e de extrema qualidade. 

Vale destacar que cada construção é uma história nova, por isso, antes de 

definir a utilização de qualquer sistema construtivo é importante consultar um 

profissional e estudar a viabilidade econômica de cada sistema. É importante levar em 

conta o terreno, as condições naturais do local, a localização e a disponibilidade de 

mão de obra. 

Nos edifícios em alvenaria estrutural, os pré-fabricados leves trazem benefícios 

associando-se a particularidade desse processo tais como, rapidez de execução, 

rígido controle de qualidade, coordenação modular, ações organizacionais, 

padronização e melhor detalhamento de projeto. 

Em linhas gerais, o pré-fabricado tem características como simplificação da 

atividade de execução, reduzindo-se o número de operações; desenvolvimento de 

atividades sem interrupções; construções de acessos definitivos e garantia de 

adequação ao espaço de trabalho; minimização das interferências entre a atividade 

executada e as demais atividades ligadas a ela; padronização das tarefas para um 

mesmo processo. 
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