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RESUMO 

 

A utilização de painéis pré-fabricados arquitetônicos de concreto (PPAC) é a 

modernização do processo construtivo na área civil, melhorando a produção e a 

qualidade do produto, sendo cada vez mais utilizado no Brasil. Trata-se de um 

sistema industrializado de elevada qualidade, que garante velocidade de montagem 

e precisão dimensional, reduzindo o tempo de obra e os custos de manutenção da 

edificação ao longo de sua vida útil. Portanto vamos verificar, através de uma 

revisão bibliográfica, os aspectos que englobam a execução de uma fachada com os 

painéis, abordando sobre as características, fatores que influenciam no seu 

desempenho, as fases de projeto e montagem dos painéis. E apresentando a 

comparação dos custos entre fachada com PPAC e executada de modo 

convencional, ambas com revestimento cerâmico, apresentando também as 

principais vantagens e desvantagens com a utilização de elementos pré-fabricados, 

podemos concluir que a utilização do PPCA resulta em um melhor custo benefício. 
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1. INTRODUÇÃO 

No setor da construção civil, as inovações tecnológicas auxiliam na produção 

com a redução no prazo de execução e diminuição de custos. 

Painéis pré-fabricados de concreto arquitetônico (PPCA), são um dos 

possíveis meios de tecnologia industrializada que racionalizam o processo de 

execução de fachadas. No Brasil existem poucos estudos quanto à relação custo x 

produtividade desse material, além das vantagens oferecidas. 

A racionalização construtiva, segundo SABBATINI(1989 apud OLIVEIRA, 

2002 - a) é:  

Um processo composto pelo conjunto de todas as ações que tenham por objetivo 

otimizar o uso de recursos materiais, humanos, organizacionais, energéticos, tecnológicos, 

temporais e financeiros disponíveis na construção em todas as suas fases. 

Em São Paulo, a utilização de painéis pré-fabricado de concreto arquitetônico 

ocorreu na década de 90, devido à grande demanda de construções de hotéis, 

shoppings e mercados, necessitando então construções de grande porte, em curtos 

espaços de tempo, cenário ideal para o PPCA. (OLIVEIRA, 2002 - b) 

Segundo Temoche-Esquivel (2006), no ano de 2004 foram produzidos 29.000 

m² de PPCA por duas empresas, sendo um aumento significativo na utilização dos 

painéis.  

Com o desenvolvimento na construção civil, temos hoje maior variedade de 

produtos e acabamentos, como em edifícios residenciais ou comerciais, onde 

estrutura e fachada com revestimento externo são executadas simultaneamente, 

técnica que não pode ser feita em fachadas com alvenarias e revestimentos 

cerâmicos argamassados por exemplo. 

Neste trabalho apresentaremos a execução dos painéis pré-fabricados de 

concreto arquitetônico, seus principais cuidados e vantagens, com o objetivo de 

comparar custos com fachada convencional, ambos com revestimento cerâmico. 

A razão deste tema deve-se à procura de melhorias no processo de produção 

de construção civil, aprimoramento da qualidade e eficiência.  

 



1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

Apresentar a qualidade da fachada pré-fabricada arquitetônicas de concreto. 

1.1.2 Objetivo Específico 

Apresentar a especificação e utilização da fachada pré-fabricada, desde sua 

fabricação até a execução; 

Comparar custo e benefício entre fachadas pré-fabricada e convencional. 

1.2 HIPÓTESE 

Qual fachada possui o melhor custo e benefício, pré-fabricada ou 

convencional? 

1.3 METODOLOGIA 

Esse projeto foi concluído com base em artigos e teses de mestrado. Foi executada 

uma revisão bibliográfica completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 - DESENVOLVIMENTO 

 

Segundo Oliveira (2002): 

O elemento de painel pré-fabricado arquitetônico de concreto (PPAC) é aquele 

composto de unidade pré-fabricada em fôrma especial ou padronizado. 

As fachadas em PPAC são constituídas, basicamente, por três componentes: o 

painel propriamente dito, os dispositivos de fixação e as juntas. Os painéis podem 

ser classificados de acordo com formato geométrico de sua seção transversal 

(Maciços, alveolares, sanduíches e nervurados). 

 

 

 

Figura 1 - Tipos de seção transversal do painel (OLIVEIRA, 2002) 

 

O PPAC é fixado através de dispositivos soldados ou aparafusados com o objetivos 

de transferir as cargas provenientes do painel para a estrutura-suporte, promovendo 

a estabilidade do conjunto, e absorver certas movimentações diferenciais entre 

painel e estrutura. 

Outro fator importante dos painéis são os elementos de vedações e as juntas, cujas 

podem ser divididas em: juntas abertas de drenagem e juntas de um ou dois 

estágios. A chegada dos painéis pré-fabricados de concreto na obra é feita através 

de caminhões especializados no transporte do mesmo e recomenda-se que os 

painéis sejam içados diretamente da carreta para o seu local definitivo (técnica just 

in time), com isso economiza-se tempo e espaço no canteiro da obra.  

Esse trabalho tem foco no custo e benefício da fachada pré-fabricada, para 

responder essa hipótese foram observados alguns pontos dessa tecnologia. Esse 



tipo de fachada tem ênfase no aceleramento do processo construtivo, porém sem 

deixar a qualidade de lado, apresentando um controle tecnológico em todo o seu 

processo de fabricação, sua durabilidade é garantida pela empresa fabricante e as 

Normas Técnicas Brasileiras. Não há desperdício de materiais na fabricação e na 

montagem do PPAC, diminuindo custos e proporcionando uma maior organização e 

limpeza. Apesar de ser um processo bem favorável para o mercado, os painéis 

também possuem algumas desvantagens, como exigir uma mão-de-obra 

especializada e o cuidado com a movimentação e o transporte de equipamentos. 

Para chegar nos números, foi utilizada uma tabela pronta com valores da 

fachada pré-fabricada e convencional, ambos em 2008. Com base nessa tabela, os 

valores foram atualizados através do INCC (Índice Nacional da Construção Civil) 

para os dias atuais, a fachada pré-fabricada está custando R$ 450,15 e a 

convencional R$ 275,19, ambas com revestimento em cerâmica. 

Exemplificando o modo de atualização dos valores, com a fachada 

Convencional cerâmica, de Agosto de 2008 para Junho de 2016, baseado pelo 

Índice Nacional de Custos da Construção (INCC), obtemos: 

De acordo com os Índices: 

(𝐼−𝐼𝑜) 

𝐼𝑜
, sendo: 

I - índice do mês de reajuste. 

Io - índice inicial do mês de contrato. 

(676,420−398,202) 

398,202
  = 0,69869 % 

Valor a ser acrescentado após os anos: 

R$ 162,00 x 0,69869% = R$ 113,19 

Valor total corrigido: 

R$ 113,19 + R$ 162,00 = R$ 275,19 

 

 



3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em termos de qual fachada possui o melhor custo e benefício, sendo a pré-

fabricada ou convencional, devemos ressaltar que, o planejamento, cronograma, 

entrega da edificação, execução e qualidade final da fachada, são itens relevantes 

para a resposta desta questão, pois estão diretamente ligadas com o custo da 

fachada e da edificação como um todo. Devido aos seguintes fatores: 

3.1 – Planejamento, Cronograma e Entrega da edificação 

Para a utilização dos PPCA, o planejamento e cronograma são itens de extrema 

importância, pois deve ser analisado que os painéis são fixados na estrutura de 

baixo para cima, conjunto a própria estrutura da edificação, portanto atrasos na 

estrutura, na entrega e recebimento dos painéis ou fixação dos mesmos, conforme 

abordado no item 6.3 Planejamento da montagem, serão prejudiciais para a 

edificação. Sendo que, os empreendimentos com fachada pré-fabricada tem 

objetivo de produção acelerada, gerando a entrega das edificações em prazos mais 

curtos que em edifícios onde possuem fachada convencional, para que seus custos 

mais altos, conforme mostrados na tabela 6, se tornem benefícios, produzindo de 

forma mais rápida e com menos desperdícios utilizando métodos racionalizados ao 

invés dos convencionais. 

3.2 – Execução e Qualidade final da fachada 

Como abordado no item 6.2, as Tolerâncias e Folgas na parte de execução devem 

ser respeitadas, sendo vital, o cuidado com desaprumos ou falta de nivelamento e 

alinhamento entre os painéis, comprometendo sua velocidade de execução devido 

a reparos e sua qualidade quanto à estética e uniformidade da fachada. Outro fator 

que influencia no custo e beneficio é o aspecto de qualidade final desejada para a 

fachada, sendo que, o método racionalizado garante uma qualidade superior ao 

convencional, usufruindo ainda de um menor desperdício e quantidade de sujeira 

no canteiro, conforme abordado no item 7 Análise Comparativa da execução da 

fachada pré-fabricada. 

Sendo assim, o melhor custo e benefício vai depender do objetivo que o 

empreendedor procura. Uma obra mais limpa com qualidade, grande quantidade de 

pavimentos tipos e um ganho enorme de cronograma é aconselhado o uso dos 

painéis.  
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