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ESTUDO SOBRE ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO 

 

 

1. RESUMO 

 

O trabalho consiste em apresentar um ramo pouco conhecido da construção civil, 

porém ultimamente bastante procurado pelo mercado devido a suas inúmeras 

vantagens com relação ao método convencional. 

 

 As estruturas em concreto pré-fabricado oferecem um sistema muito produtivo 

quando se trata de execução e montagem. O trabalho descreve o processo como 

um todo, apresentando algumas  das possibilidades oferecidas por cada etapa e sua 

função no decorrer do processo.  

 

Na parte prática, os autores desenvolverão uma viga pré-fabricada de concreto, 

passando por todos os processos descritos na primeira parte do trabalho para o 

desenvolvimento da parte analítica e crítica da execução. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 
Em comparação com as outras frentes industriais, a construção civil é uma das 

indústrias considerada mais atrasada. Inseridos neste cenário passou-se a sentir a 

necessidade da racionalização dos processos construtivos, voltados para o aumento 

da produtividade, diminuição de prazos e utilização racional dos materiais, em 

paralelo com o bom uso do capital investido no empreendimento. 

 

O emprego de estruturas em concreto pré-fabricado seria um método que supriria as 

necessidades acima citadas devido a possibilidade de alta produção de peças e da 

economia de tempo na etapa de montagem.  

 

Os elementos utilizados na construção civil não se restringem apenas a estrutura 

principal do empreendimento, também há possibilidade de utilizá-las como 

fechamentos verticais e horizontais  em diversos tipos de construções.  



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

2 

 

  

3. OBJETIVOS 

 

Apresentar as principais etapas de elaboração e execução de estruturas pré-

fabricadas de concreto, e mostrar as vantagens que o sistema proporciona no 

mercado da construção civil. 

 

4. METODOLOGIA 
 

A primeira parte do trabalho focou no desenvolvimento de projetos e na análise de 

diversas possibilidades disponíveis para estruturas pré-moldadas demonstradas em 

bibliografias de autores que já se aprofundaram neste tema (EL DEBS, M. K., 2000; 

e MARCELLINO, Narbal A., 2001). Para facilitar o entendimento destes processos, o 

trabalho apresentará um estudo de caso de uma viga pré-fabricada de concreto 

desenvolvido pelos próprios autores, assim como ilustrações de uma visita feita a 

uma fábrica de peças pré-fabricadas.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O conteúdo disponível até o momento do respectivo trabalho relata a descrição 

teórica dos processos para se executar uma peça pré-fabricada de concreto. 

Levando em conta os critérios para a concepção do projeto, a análise de 

determinados tipos de ligações possíveis para a estrutura pré-fabricada, tais como 

devido ao tipo de esforço predominante e devido ao tipo de elemento conectado.  

Também se realizou o estudo dos diversos meios de se executar as peças, 

transportá-las e montá-las na estrutura. 

 

Para complementar o conteúdo presente os autores farão uma visita a uma fábrica 

de estruturas pré-fabricadas, podendo assim relatar e compreender o sistema 

construtivo de maneira mais aprofundada. 

 

Posteriormente os autores desenvolverão um projeto de uma viga pré-fabricada de 

concreto, levando em conta os pontos citados na primeira fase do trabalho, ou seja, 

analisarão a concepção de projeto para tal viga, com sua função, local e 
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empreendimento que irá utilizá-la, e também o tipo de ação que a mesma 

necessitará. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Comparado com o método convencional, o sistema de estrutura pré-fabricada 

permite um avanço significativo com relação a produtividade do empreendimento. As 

vantagens apresentadas pelo processo são significativas quanto aos prazos curtos 

que as construtoras buscam.  
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