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Uma das principais técnicas que está sendo cada vez 
mais desenvolvida é a utilização de pré-fabricados 
de concreto. Afinal, o uso do concreto pré-fabricado 
nos empreendimentos está diretamente relacionado 
a solucionar as principais demandas do consumidor 
moderno, que preza pela economia, durabilidade, se-
gurança e modernidade arquitetônica.

Além disso, o uso dos pré-fabricados tem uma visão 
muito mais sustentável, uma vez que há menos des-
perdício de material. Portanto, aliado à tecnologia, as 
construções se tornam muito mais eficientes e com 
um alto desempenho técnico. Sendo assim, não res-
tam dúvidas que esse modelo construtivo tem um 
ótimo potencial de desenvolvimento. 

Para entender um pouco mais sobre os pré-fabrica-
dos de concreto, entrevistamos três especialistas no 
assunto. São eles:

Anestine Amanda Jaeger, engenheira e diretora 
industrial da Pré-vale Pré-moldados de Concreto;

Íria Doniak, presidente executiva da Associação 
Brasileira da Construção Industrializada de Concreto 
(Abcic);

Ronaldo Franco, diretor de operações da Sudeste e 
diretor de desenvolvimento da Abcic.

Continue a leitura e saiba tudo sobre o assunto. 
Vamos lá?

Introdução
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O que são os pré-fabricados 
de concreto?

Os pré-fabricados de concreto, como o nome sugere, são estruturas, fa-
chadas ou fundações que são construídas antes de irem para o canteiro de 
obras. Eles são fabricados em um ambiente industrial otimizado e sob um 
rigoroso controle de qualidade prescrito em diversas normas técnicas.

Dessa forma, eles são transportados ao canteiro de obras já prontos, basta 
serem montados. Entretanto, como se tratam de estruturas moldadas fora 
do local da obra, a empresa responsável precisa ser qualificada em ofere-
cer soluções que realmente funcionem e que supram as reais necessidades 
e os objetivos construtivos.

Segundo Íria Doniak, “A pré-fabricação em concreto é um sistema constru-
tivo industrializado que não se trata apenas do fornecimento de compo-
nentes, mas, sim, soluções, desde o projeto até a efetiva montagem”. Afinal, 
como você vai ver a seguir, ele permite inúmeras aplicações e traz uma 
série de benefícios para as obras.
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Se você está querendo saber como utilizar 
pré-fabricados de concreto, precisa conhecer 
as principais vantagens do seu uso nas obras:

• Reduzir o prazo de execução;

• Promover mais agilidade e velocidade 
 na fabricação e na execução das obras;

• Promover um controle de qualidade geométrico 
 e funcional;

• Contribuir com a qualificação da mão de obra;

• Proporcionar maior durabilidade, segurança 
 e baixo custo de manutenção;

• Atender aos requisitos arquitetônicos;

• Criar um projeto diferenciado;

• Garantir ambientes mais funcionais;

• Trazer mais sofisticação aos empreendimentos;

• Permitir uma entrega antecipada;

• Garantir uma ótima padronização;

• Obter um rápido retorno sobre o investimento (ROI);

• Garantir maior controle de custos no projeto;

• Eliminar a geração de resíduos no local da obra;

• Reduzir o desperdício de forma significativa;

• Promover mais sustentabilidade 
 aos empreendimentos;

• Gerar menor impacto ambiental.

Como os pré-fabricados 
de concreto melhoram 
as obras?4
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Conheça quais são os principais usos na construção civil:

Prédios 
industriais

Galpões 
logísticos

Edifícios 
comerciais

Edifícios 
residenciais

Elementos 
de fachada

Obras 
de infraestrutura 
viária, rodoviária, 

portuária, 
aeroportuária

Sistemas 
de canalização

Arenas 
esportivas 
e projetos 
especiais

Pontes 
e viadutos

Energia, 
mineração, 

agronegócio

Centros 
de distribuição 

e logística

Dentre 
outros

Atualmente, podemos encontrar os pré-fabricados em inúmeras aplica-
ções. Inclusive, essa é uma das suas principais vantagens, pois eles se 
adaptam aos mais diferentes tipos de obras. Da mesma maneira, o pré-
-fabricado de concreto pode ser utilizado tanto em obras de pequeno 
porte quanto em projetos de grandes dimensões.

Quais são os principais 
usos dos pré-fabricados de 
concreto na construção civil?
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Antes de utilizar os pré-fabricados de concreto nas 
obras, tanto o público final quanto as empresas que 
oferecem essa solução, precisam conhecer alguns 
critérios muito importantes. Saiba quais são eles.

O que é preciso saber 
antes de utilizar pré-
fabricados de concreto?

ESTUDAR A VIABILIDADE DO PROJETO

É fundamental avaliar as reais necessidades do proje-
to, estudar o que pode ser feito e apresentar soluções 
que atendam essas demandas.

“Como os elementos pré-fabricados de concreto são 
produzidos e, posteriormente, transportados e mon-
tados no canteiro, antes de exercerem sua função fi-
nal na edificação, esta cadeia deve ser plenamente 
estudada antes da decisão de utilização do sistema”, 
complementa Ronaldo Franco.
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TER A CERTEZA QUE O CLIENTE COMPREENDEU 
COMO FICARÁ O PROJETO FINAL

Anestine Amanda Jaeger ressalta a importância do 
cliente ter clareza sobre o que irá construir. Para ela, 
"É importante ter ciência que esse sistema construtivo 
pode ir além de projetos que contenham linhas retas 
ou medidas padronizadas. Ou seja, o pré-fabricado é 
altamente personalizável e atende inclusive projetos 
especiais”. 

Dessa forma, é essencial que o cliente entenda como 
ficará o projeto final, pois, assim, há a certeza de que 
as soluções apresentadas atenderão aos seus objeti-
vos e expectativas. Então, o cliente precisa entender o 
que é e como funciona o processo de pré-fabricados 
antes de fechar um projeto.
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INVESTIR SOMENTE EM EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS E CAPACITADAS

Íria Doniak ressalta que é essencial contratar 
somente empresas especializadas no assunto. 
Ela conta que “É fundamental, avaliar a empre-
sa fornecedora antes da contratação em re-
lação aos critérios estabelecidos na ABNT NBR 
9062 sobre Projeto e Execução de Estruturas 
Pré-Moldadas de Concreto, bem como o aten-
dimento às boas práticas de montagem da es-
trutura”.

Afinal, as empresas precisam seguir uma série 
de normas técnicas para realizar boas práti-
cas de montagem da estrutura. Inclusive, esses 
atendimentos às normas precisam estar des-
critos de forma explícita na proposta e nos do-
cumentos contratuais.

Além disso, é fundamental que o fornecedor te-
nha o Selo de Excelência Abcic, pois é auditado 
pelo Instituto Falcão Bauer da Qualidade (IFBQ), 
atestando que a empresa atende às normas 
de qualidade, segurança e sustentabilidade. 
Inclusive, no site da Abcic você encontra a re-
gulamentação, as normas e as empresas inte-
grantes do programa..

VERIFICAR A DISPONIBILIDADE NA REGIÃO

Outro aspecto que Íria Doniak chama a aten-
ção é com relação à disponibilidade da execu-
ção do projeto: “Antes de decidir pelo sistema é 
importante verificar a disponibilidade na região 
em que o empreendimento será executado e 
os possíveis fornecedores”.
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Para Anestine Amanda Jaeger, o investimento tecnológico é essencial 
para o bom desenvolvimento dos pré-fabricados de concreto. Para 
ela, “A tecnologia do concreto é indispensável ao desenvolvimento do 
pré-fabricado e estudos estão avançando para garantir maior com-
petitividade e qualidade das estruturas”.

O interessante é que esses estudos já estão avançando. “O setor de 
pré-fabricados de concreto aplica as novas tecnologias desenvolvi-
das nas áreas de tecnologia do concreto, softwares, equipamentos, 
plataformas de inovação para atender as mais diferentes deman-
das de seus clientes, com qualidade e produtividade na operação, 
aliado à segurança, sustentabilidade e governança corporativa”, 
destaca Íria Doniak.

“Tudo isso possibilita uma interação e alinhamento com as ferramen-
tas aplicadas à indústria 4.0 de fundamental importância que abran-
ge desde as necessidades ainda básicas para o nosso país até as 
soluções para as cidades inteligentes, uma dualidade para a qual de-
vemos estar constantemente preparados”, complementa Íria Doniak.

Quais são as novas tecnologias 
que têm sido desenvolvidas em 
pré-fabricados de concreto?

Concreto reforçado 
com fibras naturais 
e industriais

Substituição 
da armação de aço 
por fibra de vidro

Building 
Information 
Modeling (BIM)

Concreto de alto 
desempenho, 
autoadensável, 
pigmentado e 
autolimpante

Aplicação do Ultra-High 
Performance Concrete 
(UHPC) ou Concreto 
de Ultra Alto 
Desempenho (CUAD)

Dentre outros

NESSE SENTIDO, EXISTEM DIVERSAS INOVAÇÕES NA CONSTRUÇÃO 
PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO NO BRASIL. VEJA ALGUNS DELES:
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Existem diversas normas específicas na 
área do pré-fabricado de concreto. São 
elas:

ABNT NBR 9062:2017: 
projeto e execução de estruturas de con-
creto pré-moldado;

ABNT NBR 14861:2011: 
lajes alveolares pré-moldadas de concre-
to protendido — Requisitos e procedimen-
tos (observação: esta norma se encontra 
em revisão e, em breve, será publicada a 
versão atualizada);

ABNT NBR 16258:2014: 
estacas pré-fabricadas de concreto (re-
quisitos);

A ABNT NBR 16475: 
2017: painéis de parede de concreto pré-
-moldado;

ABNT NBR 15575: 
desempenho de edificações habitacio-
nais;

ABNT NBR 6118:2004: 
projeto de estruturas de concreto (proce-
dimento);

ABNT NBR 15823: 
concreto auto adensável.

Com relação à segurança, a legislação se-
gue as mesmas das Normas Regulamenta-
doras (NRs), principalmente a NR 18, que se 
refere às condições de segurança e saúde 
no trabalho na indústria da construção.

O que diz a legislação 
sobre a produção e 

uso de pré-fabricados 
de concreto no Brasil?10



“A busca do seguimen-
to está em fábricas mais 
modernas, com adoção 
de tecnologias da indús-
tria 4.0, gerando mais 
produtividade e eficiência. 
A adoção de uma maior 
padronização também 
é uma necessidade do 
setor”

Ronaldo Franco

“Com a Indústria 4.0, já se 
prevê um movimento ain-
da maior na introdução de 
tecnologias agregadas ao 
produto, como a presen-
ça de chip para garantir 
controles refinados da 
produção e a alta rastrea-
bilidade”.

Anestine Amanda Jaeger

A expectativa é que haja 
uma adoção ainda maior 
do uso da tecnologia e 
dos conceitos da indústria 
4.0. Por parte da indústria, 
vemos exatamente esse 
movimento de aplicar 
recursos para maior au-
tomação das fábricas e 
desenvolvimento tecnoló-
gico nos três grandes pro-
cessos: projeto, produção 
e montagem”.

Íria Doniak

A tendência é que a indústria 
dos pré-fabricados de concreto 
apenas cresça, ganhando cada 

vez mais força no cenário na-
cional. Ambos os entrevistados 

evidenciaram que as novas tec-
nologias da indústria 4.0 podem 

trazer uma série de benefícios 
para o bom desenvolvimento 

dos pré-fabricados. 
Veja:

O que pode 
mudar nos 

pré-fabricados 
de concreto no 
futuro próximo?
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Conclusão
A utilização dos pré-fabricados de concreto só traz benefícios às 
obras, principalmente com relação à redução de custos, susten-
tabilidade, modernidade, qualidade dos materiais e diferenciação 
nos projetos. Além disso, com a evolução tecnológica, eles podem 
ser aplicados em inúmeras situações.

Da mesma maneira, como a pré-fabricação das estruturas é um 
processo industrial, não há como deixar de citar que, com a evolu-
ção tecnológica, há um enorme potencial para o futuro. 

Para isso, as empresas precisam estar atentas às inovações e se 
aperfeiçoar no assunto para oferecer soluções incríveis aos seus 
clientes e, ao mesmo tempo, atendendo todas as normas e legis-
lações pertinentes. Afinal, para que qualquer projeto da construção 
civil possa dar certo, é essencial investir em uma empresa realmen-
te qualificada e experiente no assunto.
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Gostou deste material? 
Compartilhe-o com seus colegas do setor e siga navegando pelo canal 
digital da Concrete Show para outras informações da construção civil
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