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RESUMO 

A construção civil, após ser vista por vários anos como um setor inimigo do meio 
ambiente e ultrapassado quanto aos seus métodos construtivos, tem buscado se 
reinventar e estar sempre atualizado com as recentes tecnologias. Visando 
apresentar elementos construtivos com grau de controle tecnológico maior e 
conseqüentemente, maior qualidade, que garantam segurança, racionalização e 
durabilidade às obras, este trabalho, através de uma revisão de literatura, apresenta 
os elementos pré-fabricados em concreto, como alternativa para alcançar os 
objetivos de racionalização e reduzir os impactos ambientais, por exemplo, ao gerar 
menos resíduos nos canteiros de obra. 
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Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

The civil construction, after being seen for several years as an enemy of the 
environment and outdated as to its constructive methods, has tried to reinvent itself 
and always be on the cutting edge of technologies. In order to introduce constructive 
elements with a higher technological control and consequently higher quality, which 
guarantee safety, rationalization and durability to the constructions, this work, through 
a literature review, presents the prefabricated elements in concrete, as an alternative 
to achieve rationalization objectives and reduce environmental impacts, for instance, 
reducing waste at the construction sites. 
 

 

Key-words: Concrete; Prefabricated; Precast; Rationalization. 
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INTRODUÇÃO 

A engenharia civil tem como princípio, a realização de obras com o menor 

custo possível, atendendo as necessidades de resistência e durabilidade das 

estruturas estipuladas em projeto, bem como segurança e prazos nas etapas 

executivas. Os modelos construtivos utilizados para atender tais demandas são os 

mais variados, predominando no Brasil as estruturas convencionais, ou seja, em 

concreto armado. No entanto, outros modelos vêm ganhando espaço no mercado, 

pois apresentam aspectos relevantes para a demanda do mercado atual como a 

racionalização de materiais e mão-de-obra e acréscimo de produtividade no canteiro 

de obras. 

No dinamismo do mundo atual, a construção civil tem sido considerada uma 

indústria atrasada quando comparada a outros ramos industriais. Isso porque ela 

apresenta, de maneira geral, baixa produtividade, grande desperdício de materiais e 

baixo controle de qualidade em muitos dos seus métodos construtivos. 

Diante desse cenário, apresentam-se os elementos pré-fabricados, que com o 

devido cuidado na fase de projetos e sendo estes, idealizados para extrair o máximo 

de benefícios do elemento pré-fabricado em termo de resistência às solicitações, as 

vantagens em relação aos métodos tradicionais, no sentido de redução de custo de 

materiais das estruturas de concreto, podem ser uma grande mais valia para o 

resultado final do empreendimento em questão. 

Sabendo-se que a velocidade de execução da construção, bem como a 

economia de recursos são essenciais para a realização bem sucedida de 

empreendimentos no atual mercado imobiliário, pretende-se com esse trabalho, 

estudar uma alternativa viável e economicamente satisfatória, centrada na utilização 

de elementos pré-fabricados na superestrutura (pilares, vigas e lajes) para a 

execução de edifícios. 

Para tanto, através de uma revisão de literatura acerca do assunto, a fim de 

descrever e organizar os conhecimentos existentes serão apresentados os 

elementos estruturais pré-fabricados de concreto e a forma como podem ser 

empregados a fim de se obter redução de custos, mantendo a integridade estrutural, 

destrinchando a aplicação dos elementos pilares, vigas, lajes, alvenarias pré-

fabricadas e outros em uma edificação. 
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1. ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO NA HISTÓRIA 

1.1. HISTÓRICO DA PRÉ-FABRICAÇÃO NO MUNDO 

Segundo REVEL (1973), o termo pré-fabricação na construção civil possui o 

significado de fabricação de certo elemento antes do posicionamento em seu local 

definitivo na obra. E a pré-fabricação, em seu sentido mais geral, se aplica a toda 

fabricação de elementos em indústrias, a partir de matérias primas e semi-produtos 

escolhidos a fim de obter-se um produto final com características físico-químicas de 

qualidade que são transportados, montados e consolidados em seu local definitivo. 

De acordo com SERRA (2005) a pré-moldagem de elementos é tão antiga 

quanto o próprio surgimento do concreto armado, pois os primeiros elementos de 

concreto armado foram moldados fora de seu local definitivo. 

Com essas idéias apresentadas, é realmente aceitável afirmar que a pré-fabricação 

é de uso muito antigo, remontando à antiguidade, lembrando que nos tempos mais 

remotos os homens já sabiam fazer paralelepípedos de argila para obter tijolos, 

utilizados em seguida na construção de muros. 

A história dos elementos pré-fabricados pós Segunda Guerra Mundial foi 

dividida segundo SALLAS (1988), em três períodos. Sendo o primeiro deles de 1950 

a 1970, caracterizado pelo cenário de devastação pós guerra, onde havia 

necessidade da reconstrução de diversas edificações rapidamente como mostra a 

Figura 1, possibilitando a reestruturação de cidades e países inteiros da Europa. 

Figura 1 – Nos anos 60, painéis pré-fabricados sendo erguidos 

 
Fonte: Vitruvius (2017) 



 

 

 

15

Nessa época, os elementos pré-fabricados utilizados eram fabricados e 

distribuídos por um mesmo fornecedor, no que a história determinou chamar de ciclo 

fechado de produção e segundo FERREIRA (2003), esse tipo de sistema fechado 

criou uma imagem negativa de que os elementos pré-fabricados seriam monótonos, 

uniformes demais e rígidos do ponto de vista arquitetônico, não possibilitando 

construções diversificadas. Tal imagem permaneceu associada aos elementos pré-

fabricados por anos a seguir. Além dessa questão estética, o fato de ter-se erguido 

centenas de construções em curto período de tempo, sem avaliação prévia de 

desempenho dos elementos pré-fabricados e do sistema construtivo em si 

resultaram no surgimento de muitas patologias, que encaminharam a história dos 

pré-fabricados para o próximo período característico. 

De 1970 a 1980, no segundo período característico, ocorreram acidentes com 

alguns edifícios construídos com grandes painéis pré-fabricados, o que além de um 

aumento na rejeição social a esse tipo de edifício, provocou também uma revisão no 

conceito de utilização dos processos executivos de grandes elementos pré-

fabricados. Neste contexto, teve início o declínio dos sistemas pré-fabricados de 

ciclo fechado de produção. 

Ainda de acordo com SALLAS (1988), após 1980, no terceiro período da 

história dos pré-fabricados pós segunda guerra mundial, houve a consolidação da 

pré-fabricação em ciclo aberto, com a presença elementos compatíveis entre si e 

fabricados por diversos fornecedores diferentes. 

BRUNA (1976) traz a definição do processo de industrialização em ciclo 

aberto como a industrialização de componentes destinados ao mercado e não, 

exclusivamente, às necessidades de uma só empresa. 

Para FERREIRA (2003), o sistema de pré-fabricados em ciclos abertos, 

surgiu na Europa com a proposta de uma pré-fabricação de componentes 

padronizados que poderiam interagir com produtos de outros fabricantes, devido à 

modulação e a padronização dos componentes que permitiam também a 

compatibilidade entre dois ou mais métodos e elementos construtivos diferentes. 

De acordo com DAWSON (2003), dois fatores que trouxeram significativos 

avanços para a industrialização da construção civil no fim dos anos 40 e nos anos 

50 foram o surgimento de processos mecanizados e o desenvolvimento dos 

guindastes. O primeiro permitindo melhor exploração e o aumento da capacidade do 
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material devido ao maior rigor técnico-científico e atendendo também a necessidade 

da época pós-guerra de agilidade na reconstrução das edificações e o segundo, 

tornando o manejo de elementos de maior porte possível dentro dos canteiros de 

obra. 

Passados todos esses momentos, os elementos pré-fabricados foram sendo 

desenvolvidos e aperfeiçoados para atender as necessidades de uma sociedade em 

constante transformação e segundo ELLIOT (2002), atualmente vivemos em um 

sistema flexibilizado, onde os elementos pré-fabricados não estão mais presos à 

padronização e as estruturas possuem flexibilidade para se adequarem as mais 

diversas necessidades arquitetônicas de projeto. 

1.2. HISTÓRICO DA PRÉ-FABRICAÇÃO NO BRASIL 

A norma brasileira NBR 9062:2006 – Projetos e execução de estruturas de 

concreto pré-moldado, item 3.6, define elemento pré-fabricado da seguinte forma: 

“Elemento pré-moldado, executado industrialmente, mesmo em instalações 

temporárias em canteiros de obra, sobre condições rigorosas de controle de 

qualidade”. 

A NBR 9062 define também a distinção entre elementos pré-fabricados e pré-

moldados. Segundo esta norma, a distinção de ambos se dá, principalmente no nível 

de controle de qualidade, maior nos elementos pré-fabricados, onde é obrigatória a 

existência de laboratórios, ainda que de pequeno porte e no canteiro de obras, que 

garantam tal qualidade nas peças a serem fabricadas, havendo registro das fases de 

fabricação e uso de manuais técnicos para a produção dos elementos. 

Para EL DEBS (2000), pré-moldado é qualquer elemento executado fora de 

sua posição definitiva de utilização e pré-fabricação é o que eleva o nível das 

construções com racionalização de material e industrialização dos elementos, 

ratificando a definição apresentada na NBR 9062:2006. 

De acordo com VASCONCELOS (1992), a primeira grande obra no Brasil, a 

utilizar elementos pré-fabricados data de 1926 e foi na cidade do Rio de Janeiro. 

Trata-se do Hipódromo da Gávea, também conhecido como Jockey Club Brasileiro, 

projeto de responsabilidade da construtora dinamarquesa Christiani-Nielsen. Projeto 

no qual foi utilizado como solução para superar as condições de pouca resistência 

do solo, 218 estacas pré-fabricadas de concreto armado na região da Tribuna dos 

Sócios, num total de 8 km de comprimento em estacas, que foram produzidas no 
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próprio canteiro, contando com controle de qualidade e utilizando cimento Portland 

de endurecimento rápido. 

Em 1946, ocorre outro marco para a história dos pré-fabricados no Brasil. A 

construção da ponte do Galeão mostrada na Figura 2. Com vigas pré-fabricadas de 

seção I, com 370m de comprimento e área de tabuleiro recorde de 7.600m², a ponte 

foi considerada por uma revista francesa em 1953, como sendo a maior ponte em 

concreto protendido do mundo (VASCONCELOS, 1992). 

Figura 2 - Ponte do Galeão: Içamento das vigas pré-fabricadas para o tabuleiro 

 
Fonte: VASCONCELOS (1992) 

No final da década de 1950 surgem as primeiras empresas de pré-fabricados 

em concreto em São Paulo. No início da década de 1960, juntamente com a 

construção de diversos galpões com elementos pré-moldados, surge, em 1964, a 

primeira obra de múltiplos pavimentos, o Conjunto Residencial da Universidade de 

São Paulo (CRUSP), com peças fabricadas no próprio canteiro de obras (SERRA, 

2005). 

Em 1962, a construtora responsável pela obra da Universidade de Brasília 

optou pelo uso de concreto pré-fabricado em alguns prédios para atender ao 

cronograma definido para a construção da Universidade (VASCONCELOS, 1992). 

Em 1967 e 1972, foram construídos, respectivamente, o Hospital de Taguatinga, no 

Distrito Federal e o Centro Administrativo da Bahia. Ambos com pré-fabricados de 

concreto. E em 1974, foi construído, em Brasília, o edifício de escritórios da 

Camargo-Correia, com múltiplos pavimentos, utilizando estruturas, painéis de 

vedação e acabamentos da fachada pré-fabricados, assim como lajes alveolares. 

Em 1977, segundo VASCONCELOS (1992), já havia inúmeras fábricas 

produzindo componentes e estruturas pré-fabricadas de concreto no Brasil, sendo 
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necessária a criação de uma norma para estabelecer critérios para o uso adequado 

das mesmas. Norma esta que foi aprovada em 1981 após processo de construção 

de 5 anos e continua em vigor até hoje para concretos pré-fabricados com 

alterações nos anos de 1985, 2001 e 2006. 

Entre 1928 e 1981, o Brasil também se encaixou no segundo período histórico 

dos pré-fabricados no mundo, sendo construídos conjuntos habitacionais na Bahia e 

em São Paulo, que apresentaram diversas patologias tamanhas que resultaram na 

necessidade de demolição desses conjuntos. Posteriormente, relatórios confirmaram 

que essas patologias decorreram da utilização inadequada dos painéis, pela 

execução deficiente das peças estruturais e pela corrosão das armaduras (SERRA, 

2005; BEZERRA, 2010). 
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2. SISTEMAS CONSTRUTIVOS COM PRÉ-FABRICADOS  

De acordo com EL DEBS (2000), os pré-fabricados são mais utilizados no Brasil 

nos elementos lajes, estacas, postes, tubos para drenagem e instalações sanitárias 

e para construção de estruturas aporticadas (galpões).  

A maioria das empresas de pré-fabricados vê a possibilidade de utilizar 

elementos pré-fabricados em quaisquer tipologias de edifícios, inclusive em 

residenciais, entretanto, as mesmas revelam que os sistemas se adaptam com maior 

facilidade e são mais comumente utilizados em projetos de faculdades, 

supermercados, edifícios garagem e shopping centers. (ABCIC, 1986; EL DEBS, 

2000).  

Os sistemas construtivos, segundo ABCIC (1986) e EL DEBS (2000), se dividem 

em: Sistema com estruturas em esqueleto e sistema com paredes estruturais. 

Entretanto, dentro desses sistemas, pequenas diferenças entre os elementos 

podem ser notadas. Essas diferenças apenas destacam os elementos de um 

determinado fabricante ou outro, desenvolvidas estimuladas pela competitividade de 

mercado, permitindo inúmeras combinações de componentes para a adequação dos 

sistemas a diversas situações, como por exemplo, a utilização de vigas em “T” ou 

retangulares; com lajes alveolares ou “Pi”; de concreto armado ou protendido. 

2.1. SISTEMAS COM ESTRUTURAS EM ESQUELETO 

Trata-se de estruturas que permitem grandes vãos com menos pilares 

internos obtendo-se espaços mais abertos como apresentado na Figura 3. 
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Figura 3 – Exemplo de sistema estrutural em esqueleto 

 
Fonte: Acervo WTORRE (2005) 

Consiste em estruturas compostas por vigas e pilares de concreto pré-

fabricados conectados entre si, e subdividem-se em: estruturas aporticadas e 

estruturas em esqueleto propriamente ditas. 

2.1.1. Estrutura aporticada 

Normalmente possui apenas um pavimento como mostra a Figura 4, é 

composta por pilares de forma geral engastados na fundação e vigas de fechamento 

para a cobertura. Apesar de possuir apenas um pavimento, o sistema permite a 

inclusão de um pavimento intermediário chamado mezanino, de acordo com a 

necessidade do projeto. Para isso bastando criar novas ligações viga-pilar 

devidamente dimensionadas para suportar as cargas oriundas das lajes do 

pavimento intermediário adicional.  
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Figura 4 – Estrutura aporticada com pavimento intermediário 

 
Fonte: ABCIC (1986) 

2.1.2. Estrutura em esqueleto propriamente dita 

Composta por pilares, vigas e lajes de dimensões variadas, como visto na 

Figura 5, além de outros elementos como escadas pré-fabricadas, tem pilares com 

comprimento maior que o pé-direito de um pavimento e estes costumam possuir 

consolos utilizados para apoiar as vigas dos múltiplos pavimentos permitidos com 

esse sistema, desde que devidamente contraventados utilizando-se de núcleos 

rígidos, sejam escadas ou poços de elevadores para tal. (ABCIC, 1986 e EL DEBS, 

2000). 

Figura 5 – Estrutura multipavimentos em esqueleto com núcleo central rígido 

 
Fonte: VAN ACKER (2002) 
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2.2. SISTEMA COM PAREDES ESTRUTURAIS 

Trata-se de um sistema mais comumente utilizado em edificações 

residenciais, tanto casas como em edifícios com vários pavimentos. Consiste na 

utilização das paredes de concreto pré-fabricado, em geral do tipo sanduíche, como 

elementos estruturais, que absorvem e transmitem as cargas oriundas da estrutura, 

de ocupação e de situações acidentais. Outra forma de aplicação bastante utilizada 

desse sistema é na composição do núcleo rígido central da edificação que 

proporciona rigidez e estabilidade aos prédios com mais de 12 metros de altura e 

podem ser poços de elevador, caixas de escadas. 

Os sistemas com paredes estruturais se dividem em dois tipos: 

2.2.1. Sistema de paredes integral. 

Onde todas as paredes, sejam internas ou externas, são feitas de concreto 

pré-fabricado, ainda que dentre elas haja diferenciação entre paredes de 

fechamento e paredes estruturais. 

2.2.2. Sistema de paredes na periferia: 

Onde somente as paredes externas ou as paredes que delimitam blocos ou 

unidades são pré-fabricadas em concreto como ilustra a Figura 6. 

Figura 6 – Exemplo do sistema de paredes estruturais na periferia 

 
Fonte: FEBE (2009) 

Para EL DEBS (2000), os sistemas com paredes estruturais, também são 

bem utilizados de forma integrada ao sistema com estruturas em esqueleto 
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apresentado anteriormente. Neste caso, as paredes desempenham 

satisfatoriamente, função de enrijecimento à estrutura. 

Conforme VAN ACKER (2002) destaca, a utilização do sistema com painéis 

estruturais além de permitirem rapidez na execução, possuírem acabamento liso, 

resistência ao fogo e isolamento acústico, permitem construções abertas, tendências 

nas quais se constrói espaços livres entre as paredes portantes e a arquitetura tem 

liberdade para, com divisórias leves, por exemplo, definir a configuração interna da 

edificação. 

Um ponto relevante de extrema importância, destacado por ABCIC (1986) é o 

fato que o sistema de paredes estruturais utilizando painéis pré-fabricados, como um 

sistema isostático, é mais propenso ao colapso progressivo em caso de situações  

com ações excepcionais aplicadas que estruturas moldadas in loco. Portanto, como 

forma de prevenção deve-se estudar o comportamento das cargas no caso de 

colapso de determinados elementos da estrutura, assegurando que os demais 

elementos suportem a sobrecarga e que os danos não se propaguem para o resto 

da estrutura causando o colapso global da mesma. 
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3. COMPONENTES PRÉ-FABRICADOS 

São os elementos que constituem os sistemas estruturais pré-fabricados e as 

edificações em si, podendo ser divididos em: fundações, pilares, vigas, lajes e 

escadas. 

3.1. FUNDAÇÕES 

Componentes de transferência de cargas dos pilares para o solo. Existem 

fundações pré-fabricadas que atendem as necessidades dos projetos de fundações 

sejam essas diretas ou indiretas. 

Para as condições que exigem fundações indiretas, existem estacas pré-fabricadas 

de concreto, exemplificadas na Figura 7, bem como os blocos de coroamento das 

estacas, garantindo uniformidade e padronização da qualidade desses elementos e 

trazendo maior credibilidade ao sistema. 

Figura 7 – Exemplo de estacas pré-fabricadas de concreto. 

 
Fonte: ENGECON FUNDAÇÕES (2017) 

Dentre os elementos de fundação, um de extrema importância para qualquer 

sistema que faça uso de elementos pré-fabricados nos pilares e fundações são os 

cálices, como pode ser visto na Figura 8. Presentes em fundações com a função de 

acomodar os pilares fazendo a unificação e transferência de cargas entre o pilar e a 

fundação, o cálice pode ter as paredes internas lisas ou rugosas e serem fabricados 

de três formas distintas quanto à posição do colarinho. São estas: totalmente externo 
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ao bloco, parcialmente embutido ou embutido no bloco, quando não há colarinho. 

(BARROS; GIONDO, 2013)  

O colarinho é definido pela NBR9062:2006 como: “Tipo de cálice composto 

por conjunto de paredes salientes do elemento de fundação, que contornam a 

cavidade destinada ao encaixe dos pilares”. 

De acordo com estudos de BARROS e GIONDO (2013), após o encaixe do 

pilar no cálice, o vazio existente é preenchido com concreto ou groute para 

solidarizar os elementos e torná-los monolíticos e capazes de resistir aos esforços 

solicitantes da estrutura para a qual foram dimensionados, apresentando no caso do 

bloco com cálice totalmente externo, força última semelhante à obtida no bloco de 

referência, moldado in loco, com ligação monolítica, e apresentando força última 

inferior aos blocos de referência no caso com cálices parcialmente embutidos e 

embutidos. 

Figura 8 – Sapatas pré-fabricadas em concreto e cálices totalmente externos. 

 
Fonte: T&A PRÉ-FABRICADOS (2017) 

Para as condições que exigem fundações diretas, sapatas e blocos pré-

fabricados são algumas das opções que incluem também vigas baldrames para 

atender as necessidades da estrutura e do terreno (MUNTE, 2004). 

3.2. PILARES 

Componentes de transferência de cargas das vigas para as fundações que 

podem ser fabricados em diversas formas (retangulares, circulares, hexagonais, 

etc.), em geral tem seção mínima de 30cm e altura máxima de 24m em peça 

monolítica, tal altura estando condicionada às condições de manuseio e limitações 

de transporte. Este último fator costuma limitar o tamanho das peças em 12m de 

altura, em peça única, pois permitem o transporte das mesmas em carretas que não 

precisam de carroceria estendida (FEBE, 2006; MUNTE, 2004). 
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De acordo com o MUNTE (2004), são as peças mais difíceis para projetar, 

pois podem contar com diversos consolos para apoio das vigas em alturas e ângulos 

variados como pode ser constatado na Figura 9 e, além disso, podem ter 

incorporados a eles, condutores de águas pluviais internos e até mesmo descida 

para instalação de sistema de proteção contra descargas elétricas (pára-raios). 

Figura 9 – Pilar com condutor de água pluvial e consoles em níveis variados. 

Fonte: CASSOL PRÉ-FABRICADOS (2017) 
3.3. VIGAS 

Componentes responsáveis pela transferência de cargas das lajes para os 

pilares, podem ser de diversos tipos e perfis de seção transversal conforme mostra 

Figura 10, armadas ou protendidas. São elementos estruturais fundamentais no 

travamento da edificação, conforme MUNTE (2004) destaca, os consoles dos pilares 

que recebem as vigas já possuem dispositivos, sejam pinos ou outro que permitem a 

unificação do sistema desde as etapas de montagem. Lembrando que o 

preenchimento dos furos dos pinos com groute para a perfeita ligação entre os 

elementos é crucial. Também é destacado que os consoles dos pilares que recebem 

as vigas, o fazem na metade da altura total da viga. 
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Figura 10 – Exemplos de alguns perfis de vigas possíveis 

 
Fonte: INCOPRE (2017) 

Ainda de acordo com MUNTE (2004), as vigas podem ser divididas quanto ao 

formato da seção transversal em vigas retangulares, vigas “I” ou vigas vazadas. 

Quanto à função podem classificar-se em vigas de travamento, vigas de suporte de 

lajes ou vigas calha. 

Cada tipo de viga tem um console no qual deve ser apoiada e solidarizada 

para que estejam em perfeito equilíbrio. Vigas retangulares podem utilizar consoles 

Gerber, como mostra a Figura 11. Vigas no formato “I” repousam em consoles 

trapezoidais dimensionados de acordo com as alturas e cargas ocorrentes nas vigas. 
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Figura 11 – Apoio de viga em console retangular e trapezoidal. 

 
Fonte: ALTOQI SOFTWARES (2017) 

Como características das vigas retangulares, é possível citar, de acordo com 

MUNTE (2004), que apresentam dimensões que variam em 10cm na altura e 5cm na 

largura, sendo usual a utilização de largura de 20cm para vigas de travamento e 

obrigatório a adoção de 40cm de largura para vigas retangulares protendidas 

submetidas à grandes cargas. 

As vigas em formato “I”, geralmente são protendidas e tem largura padrão de 

40cm variando a altura e forma a exemplo dos perfis metálicos, conforme o 

fabricante. As vigas “I” podem possuir canais livres embutidos na mesa superior, 

podendo ter dimensões variáveis conforme necessidade de colaboração da viga no 

sistema de coleta de águas pluviais.  

A importância das vigas “I” possuírem esse recurso está no fato de poderem 

vencer grandes vãos, diferentemente das vigas retangulares, chamadas de vigas 

calha em formato “U”, que vencem vãos máximos de 10m. 

3.4. LAJES 

Componentes de transferência dos diversos carregamentos aplicados sobre 

elas para as vigas. As lajes pré-fabricadas em concreto podem ser simplesmente 

armadas ou protendidas; maciças, nervuradas ou alveolares, cada tipo com as suas 

peculiaridades. 

A laje alveolar tem vazios em seu interior, chamado de alvéolos como mostra 

a Figura 12. Os alvéolos têm a função de reduzir o peso próprio, reduzindo o volume 

de concreto na peça e permitindo também a utilização dos mesmos como dutos de 
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passagem para instalações prediais, sendo para isso necessária grande sintonia 

entre as frentes de trabalho e um planejamento bem detalhado e coordenado. 

Figura 12 – Lajes alveolares armazenadas. 

        
Fonte: ALVEOLARE BRASIL (2017) 

 Dentre as lajes nervuradas, encontram-se as lajes duplo T ou “Pi”, T invertido 

como podem ser vistas na Figura 13, que também podem ser protendidas ou não. 

De acordo com ABCIC (1986) e EL DEBS (2000), essas lajes tem espessuras que 

variam de 15 à 80 cm e comprimentos de até 20m. 

Figura 13 – Laje duplo T e laje Duplo T apoiada sobre vigas. 

 
Fonte: LAJES PATAGÔNIA (2017) 

As lajes pré-fabricadas maciças são mais utilizadas em obras residenciais 

para coberturas, pois tem ótimos desempenhos termos-acústicos. Normalmente é 
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utilizado concreto leve ou celular na fabricação deste tipo de laje, visando obter 

redução do peso próprio da estrutura em geral (ABCIC, 1986). 

 Para manter a segurança, a ABCIC (1986) destaca em suas notas a 

importância de amarrar os elementos de laje, utilizados como piso da laje superior, 

visando manter a integridade estrutural do sistema. 

 A capacidade portante das lajes para os vãos é um dos critérios mais 

importantes a se saber das lajes e no caso de grandes vãos e cargas como as de 

indústrias, armazéns, centros de distribuição, etc., recomenda-se a utilização de 

lajes nervuradas protendidas. 

No caso de grandes vãos e cargas moderadas como as de apartamentos, 

escritórios, estacionamentos, etc. recomendam-se as lajes alveolares protendidas. 

Já para o caso de vãos menores e cargas moderadas como as de apartamentos, 

residências unifamiliares, hotéis, a recomendação é que sejam utilizas as lajes pré-

fabricadas maciças. As Lajes com vigotas pré-fabricadas são utilizadas para vãos e 

cargas menores, principalmente em residências de pequeno porte. 

Quanto ao acabamento da parte inferior das lajes, eles podem ser planos ou 

nervurados; lisos ou rugosos para receber o revestimento; com ou sem isolamento 

térmico. É válido destacar que as lajes nervuradas permitem o embutimento das 

instalações nas nervuras e as lajes com vigotas pré-fabricadas necessitam de 

revestimento para acabamento inferior 

3.5. ESCADAS 

De todos os elementos estruturais pré-fabricados é o que sempre contou com 

maior grau de industrialização. São componentes fabricados em monobloco como 

pode ser observado na Figura 13, com peças isoladas ou por lances, onde os 

elementos monoblocos apenas precisam ser encaixados e solidarizados com o 

restante do sistema e as com peças isoladas e por lances devem ser unidas para 

formação da escada. Escadas pré-fabricadas em geral possuem qualidade no 

acabamento e podem receber revestimento ou não (EL DEBS, 2000; FEBE, 2004). 
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Figura 13 – Exemplos de modelos de escadas. 

 
Fonte: FEBE 2009 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A evolução dos elementos pré-fabricados é notória, desde o surgimento dos 

mesmos, com a proposta de aumentar o ganho com produtividade e velocidade na 

execução de obras após a segunda guerra mundial. Agregaram-se muitos 

conhecimentos desde então e a tecnologia foi se aperfeiçoando, levando a 

construção civil a um patamar mais elevado de industrialização com o devido 

controle tecnológico também nos canteiros de obra. 

Após a devida revisão de literatura acerca do tema proposto e a apresentação 

dos elementos pré-fabricados de concreto existentes, considera-se que os recursos 

disponíveis são suficientes para realização dos mais diversos projetos, ainda que 

seja necessário um condicionamento da mão de obra, bem como planejamento para 

a utilização dos pré-fabricados com todo o seu potencial explorado. 

É importante reforçar que com as demandas de velocidade e sustentabilidade 

existentes no mundo moderno, novas exigências se juntaram ao conceito de 

engenharia civil, que até então visava baixo custo com resistência e durabilidade. 

Essas novas demandas são satisfatoriamente atendidas com uso das estruturas pré-

fabricadas de concreto, que entregam a qualidade de um produto industrializado nos 

canteiros de obra, tornando-o mais limpo, trabalhando com o conceito de 

racionalização e acelerando os processos executivos, já que o uso de pré-fabricados 

elimina do canteiro de obra, etapas como a armação, a execução de fôrmas e o 

preparo e lançamento de concreto. 

Desta forma, o presente trabalho, atinge o objetivo de revisar as opções de 

elementos pré-fabricados de concreto e seus sistemas construtivos que permitem a 

construção de edificações das mais variadas naturezas, alcançando os padrões de 

qualidade já descritos e colocando a construção civil no caminho da evolução diária 

com novas tecnologias e excelência na realização de projetos. 
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