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1 INTRODUÇÃO: COMPETITIVIDADE NO SETOR DA CONSTRUÇÃO 
 
 
 

crescimento da concorrência entre as empresas;  
necessidade  de ampliação da produtividade; 
redução de custos; 
melhorias na qualidade dos produtos; 
redução dos impactos ambientais dos seus produtos e processos.  
(FABRICIO, 2002) 
 

consumidores mais exigentes influenciados pelo processo de globalização;  
maior complexidade dos empreendimentos;  
maior regulamentação.  
 

Para se alcançar menores custos aumentando a eficiência e obtendo 
eficácia é necessária a utilização de processos industrializados.  
(CHALITA & SABBATINI, 2011) 
 
Práticas de Projeto Simultâneo podem colaborar na resposta aos desafios apontados 
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No Projeto Simultâneo é dada ênfase a:  
- gestão do processo de projeto;   
- colaboração e paralelismo na atuação dos agentes;  
- concepção integrada das diferentes dimensões do empreendimento.  
(FABRICIO & MELHADO, 2002) 

2  OBJETIVOS E MÉTODOS 
 
Identificação de práticas de Projeto Simultâneo em edifícios multiandares estruturados em:  
pilar e viga em perfil de aço ou em estrutura mista aço-concreto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 edifícios corporativos “Triple A” 

1 edifício hospitalar.   
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4 Estudos de casos 



concepção do produto execução 

Pesquisas de Campo 
 
 

PESQUISA 

Planejamento do Empreendimento 

Visitas aos canteiros de obras 

Entrevistas aos coordenadores 
de projeto 

Análises de documentos: 
de projeto;  
depoimentos e entrevistas 
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Empreendimento  1 2 3 4 

Utilização corporativo corporativo corporativo 
 

hospitalar 

Certificação 
NRE-POLI 

Triple A Triple A Triple A (não se aplica) 

Certificação LEED em processo Silver Silver Gold 

Área construída 173 mil m² 23 mil m² 61 mil m² 75 mil m² 

Número de andares 33  
(duas alas) 

15 20 19 
 (sobre edif existente) 

Tipo de estrutura mista mista mista aço 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
COMPLEXIDADE DOS EMPREENDIMENTOS 
 
 



3  RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
SISTEMA CONSTRUTIVO EM ESTRUTURA MISTA 
 
Sistema misto aço-concreto   
 
sistema misto é aquele no qual um perfil de aço (laminado, soldado ou formado a 
frio) trabalha em conjunto com o concreto formando um  
pilar misto, uma viga mista, uma laje mista ou uma ligação mista.  
 
Competitiva: 
> estruturas de vãos médios a elevados  
> rapidez de execução  
> significativa redução do peso total da estrutura em aço 
> redução do custo de proteção a fogo da estrutura em aço 

 
  (QUEIROZ, PIMENTA; 2009) (ALVA,2000) 
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3  RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Gestão do empreendimento e responsabilidades  
dos agentes nos empreendimentos em estrutura metálica 
 
o novo entrante no processo que é o fabricante de estruturas.  
modifica a relação entre os agentes de projeto e de construção 
 
processo industrializado da estrutura metálica,  
o fabricante da estrutura vai atuar com maior impacto no projeto do produto,  
além evidentemente, da atuação no canteiro de obras. 
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Fig. 1 – Estágios da gestão do empreendimento em estrutura metálica.  
Adaptado de “Stages of steel project management” (MROZOWSKI at all, 1999) 
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Principais estágios da gestão do 
empreendimento a partir da 
decisão da utilização da estrutura 
metálica.  



Fig. 2 – Linhas de responsabilidade num empreendimento em aço.  
Adaptado de “Lines of responsability on a steel project” (MROZOWSKI at all, 1999) 
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4  RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 
  
 
 
Decisão pela utilização da estrutura metálica : 
 
> imagem de inovação para a empresa construtora 
> desenvolvimento de novas parcerias com a indústria da construção civil  
> consolidação do domínio da técnica construtiva em maior escala  
> aprendizado e a capacitação da equipe em novo processo construtivo  
> aumentar produtividade em relação a montagem de pilares 
> mitigação dos problemas com a falta de MDO 
> redução do efetivo da obra e das consequentes despesas indiretas 
> redução do prazo de obra com a consequente antecipação do recebível 
> favorecimento da certificação LEED com menor geração de resíduos 
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4  RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 
  
 
 
Decisão por estrutura metálica 
> localização do canteiro 
avenida de alto tráfego em São Paulo > dificuldade entregas de materiais 
> ocupação do prédio no terreno dificultava as operações de canteiro 
> problemas para a contratação de mão-de-obra  
> previsão de falta de insumos básicos. 
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4  RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 
  
 
 
Decisão por estrutura metálica 
> edifício de 19 andares realizada sobre edifício de 8 andares existente e em utilização  
> possibilidade de construção de maior número de  andares  
> localização do empreendimento em zona de máxima restrição para a circulação  
de caminhões.  
> condições para descarga dos materiais era bastante complexa 
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4  RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 
  
NOVAS PRÁTICAS DE PRODUTO/ ARQUITETURA 
 
Arquitetura 
> diferenciação na planta por andares > maior complexidade da planta  
> nova dinâmica das circulações verticais (diferentes paradas de baterias de elevadores)  
> novas circulações geradas  para acesso a terraços e passarelas. 
> mudanças de plantas refletem-se na fachada e na volumetria do edifício 
> mudança de paradigma do edifício retangular com repetição de planta.  
> novos desafios a fachada que contará com maior variedade de módulos para o 
fechamento de fachada, além de terraços que representam novos desafios em relação à 
construtibilidade desses elementos.   
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plantas diferenciadas com variação de áreas de ocupação e circulação 



mudanças de plantas refletem-se na fachada e na volumetria do edifício 



Instalações hospitalares para um único  
leito sobre parede em OSB/drywall. 

Racks e tubulações para instalações diversas. 
Montagem de fechamentos internos em drywall. 



4  RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 
  
FORTE INTEGRAÇÃO PROJETO COM EXECUÇÃO 
 
Empreendimento 1  
 
Paralelismo da parede do núcleo e da parede do limite do andar uniformizam o 
comprimento das vigas. 
 Desenvolvimento do projeto alterou a forma do núcleo 
 
Consequências positivas 
> simplificação da fabricação de grande número de vigas,  
> novo núcleo proposto funciona para o edifício como um tubo rígido  
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Conceito inicial arquitetura considerando 
estrutura de concreto. 

Estudo preliminar apresenta núcleo de concreto 
retangular não paralelo à estrutura  perimetral. 
 



Concepção integrada de arquitetura com 
estrutura. Núcleo de concreto não tem mais  
a planta retangular. 

Alteração no núcleo central (paralelo à fachada)para 
que todas as vigas tenham mesmo comprimento. 
 
 



  
4. INTEGRAÇÃO PROJETO COM EXECUÇÃO 
 
Empreendimento 1  
 
 
Apoio das passarelas na estrutura do edifício 
> cargas de vento > vibrações no plano horizontal  
> necessário recebimento de reforços horizontais > aparelhos de apoio similares  
aos utilizados em estruturas de pontes > sistema de revestimento tanto em fachada 
como internamente que torne possível a movimentação no aparelho. 
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Aparelhos de apoio similares aos utilizados em estruturas de pontes nas junções 
entre as passarelas e a estrutura do edifício devido as vibrações no plano horizontal 



4  RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 
  
CONSTRUTIBILIDADE DE ELEMENTOS E PLANOS DE ATAQUE 
 
Detalhes de fachada bastante complexos >  
resultado positivo e impactante no edifício.   
 
> Terraços que avançam em relação ao volume do edifício.  
 
Construção 
> Bandeja que se apoia na viga de borda do edifício e a borda em balanço da laje é 
suportada por tirantes que serão utilizados até que a bandeja seja concretada e o 
concreto apresente rigidez estrutural para então ser possível retirar a bandeja e o 
tirante que será deslocado para o pavimento superior.  
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Solução para construção dos terraços em balanço Estrutura auxiliar temporária 



4  RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 
  
CONSTRUTIBILIDADE DE ELEMENTOS E PLANOS DE ATAQUE 
 
Empreendimento 2 
 
> Detalhes de encontro da parede de alvenaria com pilares e com a viga superior.  
  
> Projeto do revestimento de fachada em pré-moldados de concreto e o plano de 
ataque para a execução das fachadas, com realização de fachada por andar, exigindo 
do fornecedor a entrega dos pré-moldados também por fechamento do andar e não 
por prumada da fachada. 
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Projeto de Produção Alvenaria 



Vigas da fachada revestidas com elemento pré-moldado 



Fachadas unitizadas  
(módulos entregues prontos no canteiro) 

Ancoragens para receber os módulos 



Exemplos de diferentes fases da execução de pilares estruturais em aço e concreto 



Definição dos transportes verticais na obra 



4  RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 
  
4.5  CICLO DE MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA 
 
Empreendimento 1 
 
Ciclo de montagem da estrutura de 6 andares  
para posterior montagem da estrutura de concreto  
 
> maior velocidade a obra, o pilar é concretado a partir da laje do andar e em área coberta 
pela laje superior  
> duas frentes de trabalho agindo simultaneamente com a defasagem de 6 andares 
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Ciclo de produção da estrutura montagem de 6 andares e concretagem dos andares inferiores  



Núcleo central em concreto avança antes da estrutura metálica 



4  RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 
  
4.5  CICLO DE MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA 
 
Empreendimento 2 
 
Execução do núcleo de concreto estava 6 pavimentos a frente da  
montagem da estrutura metálica,  que montada de três em três pavimentos.  
 
> instalação da laje steel deck considerando os três pavimentos se dava primeiro  
no pavimento mais alto e depois os dois andares abaixo 
> armação e concretagem dos pilares e concretagem da laje de baixo para cima  
> ciclo de serviços com repetição de 3 em 3 pavimentos 
> após a concretagem dos pilares se iniciava a aplicação da proteção passiva  
> montagem da estrutura em 21 semanas 
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4  RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 
  
4.5  CICLO DE MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA 
 
Empreendimento 3 
 
> a cada 4 dias foi montada a estrutura de um andar  (área ~ 1.500 m²) 
> núcleo de concreto estava a frente da estrutura 
 
> em algumas situações e semanas, a estrutura metálica ficou  
parada para esperar o núcleo de concreto avançar. 
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4  RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 
  
4.6  GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
 
 
 
 
  
 
 
A gestão dos arquivos de desenhos e documentos e as versões atualizadas foram 
feitas através do sistema SADP e do Construmanager.  
 
Empreendimento 4  
> complexidade na gestão de informações  
> foram gerados mais de 9.500 documentos ente memoriais e desenhos. 
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sistema de gestão  Grande quantidade de  
informações  
processo de gestão  
do empreendimento evita perda de informações 



4  RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 
  
4.7  MEDIÇÃO DE PRODUÇÃO 
 
Forte preocupação na medição de produção 
 
> ciclos de produção são controlados e medidos   
> controle em relação à montagem metálica e à concretagem dos pilares.  
> controle de parafusos apertados/dia.  
> controle na aquisição dos suprimentos 
> controle na produtividade de serviços e os comparativos de homem/hora: 

laje steel deck - 5.300 m²/mês  
 instalação de vigas - 23 vigas/dia  
aplicação da proteção passiva - 500 m²/dia.  
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Gráfico cronograma obra x suprimentos 





Gráfico produção prevista x produção realizada 



Visão holística – comparação das soluções, equipamentos, custo, riscos, vantagens 



4  RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 
  
4.8  RETROALIMENTAÇÃO 
 
medição da produção > instrumento de retroalimentação para o empreendimento 
em curso e para os futuros empreendimentos.  
 
A retroalimentação foi verificada em várias fases do processo de projeto e execução, 
o que denota práticas de projeto simultâneo 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Desenvolvimento integrado nas diferentes dimensões do empreendimento  
E práticas de projeto simultâneo:  

integração entre equipes das várias disciplinas desde o início dos processos; 
utilização de novas tecnologias para gestão do processo e  
valorização das parcerias entre agentes. 

 
Sistema construtivo adotado trouxe junto uma série de novos processos que tiveram 
que ser incorporados e geraram impactos em relação à gestão do projeto e do 
empreendimento.  
 
valorização dos agentes de projeto com interatividade nas equipes  
maior emprego da tecnologia da informação,  
melhor coordenação de projetos e adoção de projetos para produção.  
 
A integração dessas práticas identificadas como projeto simultâneo resultaram em: 

redução de prazos de obra,  
introdução de inovações e  
alta qualidade dos produtos 
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