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1. RESUMO 

O presente artigo foi elaborado com o intuito de analisar o comportamento das 

ligações em estruturas pré-fabricadas de concreto, bem como a aplicação de 

soluções construtivas utilizadas para se alcançar a rigidez de um corpo 

monolítico. Trata-se de um estudo de caso, em que a obra em questão é a 

ampliação de um galpão. Dentre os recursos responsáveis pela ligação dos 

elementos está o sistema Splice Sleeve®, utilizado para garantir a continuidade 

das peças, e permitir que os elementos conectados se comportem como uma 

peça única, visto que o funcionamento do sistema estrutural feito com pré-

fabricado depende da eficiência de suas ligações. As ligações são regiões da 

estrutura pré-fabricada que necessitam de atenção especial. Nestas regiões, 

problemas como concentração de esforços e compatibilidade dos elementos ou 

componentes a serem encaixados são bastante frequentes. Portanto, torna-se 

necessário o estudo aprofundado e sistemático das ligações entre elementos 

pré-fabricados. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE 
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2. INTRODUÇÃO 

O mercado da construção civil tem buscado, cada vez mais, processos 

que se destaquem no quesito racionalização de materiais, visto que essa é 

uma das preocupações da época em que vivemos, e o desperdício de recursos 

e sempre assunto de discussões em fóruns e trabalhos acadêmicos. O 

processo construtivo em estruturas pré-fabricadas atende essa exigência com 

sucesso, além do ganho com a velocidade de execução da obra. 

De acordo com a NBR 9062, os elementos pré-fabricados são definidos 

como elementos que são executados fora do local de utilização definitiva na 

estrutura. Normalmente estes elementos são produzidos em escala industrial, 

com grande controle de qualidade. Brumatti (2008) diz ainda que estrutura pré-

moldada é aquela em que os elementos estruturais, como pilares, vigas, lajes e 



outros, são moldados e adquirem certo grau de resistência, antes do seu 

posicionamento definitivo na estrutura.  

Como o pré-fabricado se trata da junção de elementos independentes, 

esse tipo de associação é denominada peça composta, por isso sempre é dada 

uma atenção especial às suas ligações.  

Um dos sistemas utilizados para garantir a ligação de peças é o sistema 

Splice Sleeve®, destinado a aplicações em juntas de elementos pré-moldados, 

nas mais variadas aplicações, desde galpões até pontes e viadutos, podendo 

juntar vigas ou até placas de fachada. A ideia é unir as peças garantindo que a 

rigidez em suas ligações seja compara à rigidez de uma peça única. Esse 

método substitui a soldagem entre as ferragens, através de emendas com 

luvas metálicas grauteadas. 

 

3. OBJETIVOS 

Neste artigo desenvolvemos uma pesquisa a fim de extrair informações 

necessárias ao estudo de concreto armado pré-fabricado utilizado em 

edificações, bem como seus elementos, ligações, análise da aplicação e 

montagem. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a elaboração do presente artigo foi revisão 

bibliográfica, no que se refere a pré-fabricados, a partir da coleta de 

informações relevantes ao tema, análise de dados e acompanhamento em 

campo.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O Splice Sleeve® é um eficiente sistema de conexão de elementos 

estruturais pré-fabricados. Durante a fabricação das peças são embutidas luvas 

metálicas na extremidade de um elemento pré-moldado contendo, dentro da 

luva, uma extremidade da barra a ser conectada, e no outro elemento, ficam 

arranques de espera da ferragem para ser emendada. Podem ser conectadas 

barras do mesmo diâmetro ou qualquer outro inferior ao da luva. 



A montagem das peças é feita com a elevação do elemento até a altura 

das barras que se projetam do elemento base. As barras são então encaixadas 

nas luvas do elemento suspenso. 

No canteiro de obras, após as peças serem encaixadas por meio das 

barras que se projetam para fora de um dos elementos e das luvas contidas no 

interior do outro elemento, as luvas são, então, preenchidas com graute, o que 

possibilita que as barras se tornem contínuas através do elemento. 

Durante a execução da concretagem dos elementos, as luvas embutidas 

devem ser mantidas firmemente travadas, de forma que haja um correto 

posicionamento dentro do elemento. Isso é garantido por um sistema de 

travamento na porção central da barra e um parafuso de fixação para travar 

sua extremidade.  

O comprimento de inserção das barras na luva deve atender ao tamanho 

da luva. Intencionalmente a luva é projetada com um comprimento maior que o 

da barra a ser embutida, para que haja uma tolerância às pequenas 

deformações que venham a ocorrer durante o posicionamento. Essa tolerância 

é obtida através de um superdimensionamento, que pode ser de 1 ou até 2 

números maior. 

 

5.1 Estudo de caso 

5.1.1 Obra 

A obra em questão é a ampliação de um galpão em pré-fabricados, que 

será utilizado como estoque de uma fábrica de artefatos plásticos, localizados 

na cidade de Pedreira, interior de São Paulo. A edificação dispõe de 2 

pavimentos que, através de um elevador de cargas, faz a ligação entre outros 2 

galpões já existentes. 

O pavimento inferior dispõe de uma área destinada à estoque com 

350m², e vão livre vertical de 11,38m, e uma área de 70m² destinada apenas 

para a ligação das duas edificações. Já o pavimento superior dispõe de uma 

área de 1200m², destinada à estoque, com vão livre vertical de 8m. 

 

  



5.1.2 Fabricação do Elemento  

Para produção das colunas pré-fabricadas da obra em questão foram 

utilizadas principalmente fôrmas metálicas com seções padronizadas 35 cm x 

50 cm previamente instaladas, onde ocorre o processo de produção. Desta 

maneira para a fabricação da fôrma foram necessárias chapas e cantoneiras 

metálicas dispostas e soldadas de maneira que seja possível sua adaptação e 

posterior montagem dos elementos que constituem a peça pré-fabricada. 

Para a adaptação (setup) da fôrma, é necessário um funcionário 

capacitado em corte e solda, que irá, com o projeto liberado em sua última 

revisão, deixa-la pronta para a fase de montagem, onde receberá a ferragem e 

os demais elementos, comumente chamados de insertos. Os insertos são 

embutidos na coluna, fixados na fôrma antes da concretagem da peça. 

Entre os elementos de ligação estão os consoles, responsáveis pela 

ligação da coluna com vigas tanto de cobertura quanto intermediárias; as 

bainhas, responsáveis pela ligação com as placas de fechamento e placas de 

arrimo; buchas, para a ligação com placas menores e SPDA; e também a 

Splice Sleeve®. 

Quando a montagem da peça na fôrma estiver finalizada, é realizada a 

conferência final antes da concretagem, certificando-se que a mesma não trará 

problemas futuros. A concretagem acontece com o auxílio de ponte rolante e 

tambores de aproximadamente 2m³, com concreto usinado em fábrica, içados 

até a fôrma pronta para recebê-lo. O tambor possui aberturas manuais na sua 

parte inferior onde o operador controla o concreto a ser lançado. O 

adensamento é realizado com vibradores de imersão com diâmetro compatível 

com a seção. A superfície exposta da peça é regularizada e recebe 

acabamento. 

Durante o processo de fabricação do concreto, um funcionário 

capacitado retira amostras de cada lote e confecciona corpos de prova usados 

para controle interno e, também, permitir a desforma da peça no tempo 

apropriado. Após a liberação da peça, a mesma é içada e realocada para a 

área de acabamento, onde recebe os retoques obrigatórios e também reajustes 

caso necessário e requeridos pela inspeção de qualidade. Após o fim desta 

etapa, ela é transferida ao estoque, no qual ficará pela duração exigida, com o 



objetivo de alcançar a resistência necessária de cura e seja autorizada o seu 

carregamento e transporte para a obra. 

 

5.1.3 Transporte 

O transporte dos elementos pré-fabricados deve ser feito em veículos 

adequados às características geométricas e ao peso dos elementos, 

respeitando também as solicitações dinâmicas já previstas em projeto. 

Para o transporte dos elementos dessa obra, a construtora dispôs de 

carretas movimentadas por cavalos tratores. Foi necessário elaborar um estudo 

levando em consideração a ordem de montagem para definição do melhor 

aproveitamento das cargas, pois a obra não dispunha de espaço para 

estocagem de peças. 

 

5.1.4 Armazenamento 

As peças pré-fabricadas devem ser descarregadas com cuidado e 

armazenadas sobre dispositivos de apoio, e estes apoiados em terreno plano e 

firme. Sobre os dispositivos de apoio são colocados sarrafos de madeira para 

evitar dano à superfície de concreto da peça. 

As peças podem ser armazenadas em pilhas, porém deve-se ter cuidado 

especial com a carga total das peças, pois deve ser respeitada a tensão 

admissível que o solo oferece sob os pontos de apoio dos elementos. 

 

5.1.5 Montagem da parte inferior da coluna e seus 

adjacentes 

Na obra em questão, foram vários os aspectos que influenciaram na 

escolha do equipamento utilizado, sendo o principal deles o raio de operação. 

O espaço em que o equipamento poderia ficar estacionado para 

operação era bem reduzido, e por consequência disso, o raio de operação para 

montagem do pilar foi o fator determinante na escolha do equipamento. Através 

do cruzamento do raio máximo de operação de aproximadamente 24 metros, 

com o peso do pilar de aproximadamente 10 toneladas, obteve-se que o 



equipamento mais adequado que estaria disponível para utilização era um 

guindaste de capacidade de 120 toneladas. 

Os pilares pré-fabricados podem ser engastados nas fundações através 

de diversos métodos diferentes. Uma solução básica para se conseguir 

ligações resistentes à flexão entre a fundação e o pilar é o chumbamento da 

base da coluna no bloco cálice, onde a solidarização dos dois elementos se dá 

através do preenchimento, com graute ou concreto, dos vazios entre o pilar e 

as faces internas dos blocos. (Acker, Arnold 2002) 

O processo completo dessa montagem se deu pelo içamento da coluna 

com o guindaste, utilizando-se de pinos de aço inseridos em furos de içamento 

previamente deixados durante a fabricação do elemento, atrelados à cabos de 

aço conectados ao gancho do guindaste.  

Após o içamento, a equipe de montagem, juntamente com o operador do 

guindaste, procedeu com a inserção da coluna dentro do bloco, posicionando-a 

em seu local definido em projeto, respeitando as medidas de eixo, alinhamento, 

e conferindo seu prumo. 

Com a coluna já em sua posição final e travada com cunhas de madeira, 

faz-se a solidarização coluna/fundação, através do preenchimento do vazio 

entre coluna e cálice já citado. O concreto utilizado foi executado em obra com 

resistência à compressão característica de 30 Mpa e traço 1:1,5:3 (cimento : 

areia : brita). 

 

5.1.6 Montagem da parte superior da coluna 

Devido à premissa de cálculo de que a coluna é dotada de um apoio 

intermediário na sua extensão, as vigas e as lajes que compõe a estrutura 

foram montadas antes da execução da montagem da parte superior da coluna, 

pois esses elementos solidarizados é que fazem o travamento esse 

intermediário. 

Para a montagem desta segunda etapa da coluna, foi realizada uma 

preparação no topo da coluna base. A primeira etapa foi limpeza das barras de 

espera e das barras roscadas usadas para fixação provisória da coluna. Dada 

essa limpeza, foi posicionada uma chapa metálica de 5x5cm e 2cm de 

espessura, essa chapa tem finalidade de criar um espaçamento entre as duas 



colunas, para que seja possível o nivelamento e prumo da coluna superior e 

também para que o graute pudesse se acomodar em toda a extensão do topo 

da coluna inferior, garantindo um apoio completo entre os dois elementos. 

A parte superior da coluna foi içada, da mesma maneira que foi içada a 

parte inferior, e posicionada sobre o topo da coluna inferior, de forma que as 

barras de espera foram inseridas dentro das luvas e as barras roscadas dentro 

das bainhas. Por meio do aperto das porcas através das barras roscadas, a 

coluna foi prumada e procedeu-se com o grauteamento das luvas do sistema 

Splice Sleeve®. 

 

6. RESULTADOS 

A partir do estudo realizado, foi possível entender melhor o 

funcionamento de uma obra pré-fabricada, bem como seus métodos de 

ligações e a importância do estudo comportamental destes. A coleta de dados 

e o acompanhamento em campo permitiu o entendimento do processo de 

planejamento e construtivo de uma obra pré-fabricada e, a exemplificação das 

soluções aplicadas para possíveis limitações construtivas e estruturais.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse artigo demonstramos uma revisão sobre o funcionamento 

construtivo do sistema de pré-fabricados, bem como o funcionamento de suas 

ligações e uma possível solução estrutural, ainda não muito difundida em 

nosso país, que é o sistema Splice Sleeve®. Através da coleta de dados foi 

possível a realização de um estudo de caso e, com base nos aspectos 

encontrados, entender o processo completo, desde a fabricação até a 

montagem, e a importância de um bom projeto e do estudo das etapas 

construtivas para o bom desenvolvimento de uma obra desse porte. 
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