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Um sistema de construção de 
concreto pré-fabricado recen-
temente desenvolvido está 
conquistando o Chile. Não só 
é antissísmico, como também 
reduz o tempo de construção 
e aumenta a qualidade do 
edifício. A produção em série 
dos novos tipos de edifícios já 
começou.

FÁBRICAS PARA ELEMENTOS DE CONCRETO

BAUMAX DESENVOLVE  
SISTEMA DE CONSTRUÇÃO 
PRÉ-FABRICADO PARA  
EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS  
NO CHILE

Gestão de tempo e custos rigorosa, desde o 
primeiro traço do arquiteto, bem como 

componentes de concreto pré-fabricados indus-
trialmente tornam possível a implementação de 
projetos de construção muito mais rapidamente 
hoje em dia. A construção com peças pré-fabrica-
das também é considerada muito menos agressiva 
ao meio ambiente e aos recursos disponíveis, asse-
gurando uma qualidade de construção muito mais 
elevada. O Chile reconheceu isso no início de 
1970, quando mais de 150 casas autoportantes e 
3.500 apartamentos foram planejados, em um 
projeto piloto conjunto entre o governo chileno e 
o da antiga União Soviética. No entanto, proble-
mas diversos, em sua maior parte referentes aos 
elevados custos de investimento em tecnologia para 
as plantas de produção da época e desafios não 
resolvidos devido a problemas com o clima e ativi-
dades sísmicas em grande parte do país impediram 
o sistema de construção de concreto pré-fabricado 
de se tornar algo sustentavelmente consolidado.

COOPERAÇÃO CHILENO-
-ALEMÃ DE SUCESSO
Através da inovadora arquitetura de construção 
em concreto pré-fabricado e uma maior rentabili-
dade dos processos de produção industrializados, 
o cenário hoje é outro. A indústria da construção 
chilena também tem experimentado um imenso 
boom nos últimos anos, e a demanda de espaços 
residenciais de bom custo-benefício, em particular, 
se mantém em alta. Agora, um sistema de cons-
trução modular desenvolvido pela construtora chi-
lena BAUMAX, em conjunto com o escritório de 
engenharia e especialista sísmico Sirve SA e a fabri-
cante de máquinas alemã Vollert, permite o avan-
ço nesta área. “A partir da produção de protótipos 
iniciais na Alemanha para a instalação posterior 
no Chile, temos conquistado muito com a ajuda 
de arquitetos, designers, planejadores e especialis-
tas. Hoje, nós somos capazes de produzir 
rapidamente paredes de concreto e 
lajes de piso pré-fa- b r i c a d o 

sismicamente resis- tentes 
e de alta quali-

dade, “animadamente explica Sebastián Lüders, 
diretor técnico da BAUMAX. Após a conclusão 
bem sucedida da primeira urbanização modelo 
deste tipo em abril de 2015, o grupo BAUMAX 
vai agora se concentrar na produção em série dos 
novos modelos de casas. Em uma nova unidade 
de produção para elementos de concreto pré-fa-
bricado, na capital Santiago, até 500.000 metros 
quadrados de lajes, paredes duplas e sanduíche 
serão produzidas por ano usando um sistema de 
circulação estado-da-arte, com tecnologia Vollert“,  
relata Wesley Gomes, CEO Vollert do Brasil, com 
orgulho.

ENGENHARIA ALEMÃ E 
TECNOLOGIA DE MÁQUI-
NAS ALTAMENTE AUTO-
MATIZADAS
“O princípio de baixo custo planejado original-
mente acabou se desenvolvendo até um ‘conceito 
Mediterrâneo’ patenteado e de alto padrão,” Go-
mes acrescenta. Um robô de forma SMART SET 
posiciona os perfis magnéticos na mesa de circu-
lação preparada com precisão e em altas 
velocidades de movimento. A plota-
gem dos contornos e posiciona-
mento do sistema de cofragem 
são controlados por CAD/
CAM. O robô de forma tem 
quatro eixos que se deslo-
cam simultaneamente. Em 
um processo de aceleração 
de 4 m/s 2, o eixos horizontais 
X e Y se movem em até 3 m/s, 
e o eixo vertical Z, em até 1,6 m/s.  
“O alto grau de automação ga-
rante processos muito produ-
tivos e eficientes”, Lüders explica. “Assim como 
na concretagem.” Um distribuidor de concreto 
SMART CAST moderno, controlado por CAD/
CAM, aplica a quantidade de concreto especifica-
da por área com alta precisão. O concreto é distri-
buído através de um dispositivo de rolo dentado e 
comportas. O volume de concreto vertido e a velo-

cidade do rolo dentado (controlado por 
conversor de frequência) pode ser- 

-otimizado para consis-

tências de concreto diferentes. Comportas planas 
operadas hidraulicamente restringem o fluxo para 
regiões nas quais não há concreto a ser aplicado, 
por exemplo, em vãos de janelas. O ajuste da 
largura da comporta permite melhor controle de 
amplitude de saída para diferentes tipos e consis-
tências de concreto (tais como concreto normal, 
concreto leve, etc.). A compactação subsequente 
do concreto através de uma estação combinada 
VArio COMPACT 2, dotada de movimentos de 
oscilação e vibração, assegura qualidade de con-
creto exposto à camada superior dos elementos 
maciços, bem como a boa compactação da base 
mais fortemente reforçada em paredes duplas e 
sanduíche. O movimento de agitação de baixa 
frequência é produzido por quatro unidades de 
desbalanceamento, permitindo movimentos cir-
culares eficientes e, ao mesmo tempo, um baixo 
nível de ruído. Adicionalmente, a compactação do 
concreto se dá através de uma estação vibratória 
de alta frequência integrada, na qual a energia de 
oito vibradores externos é transferida para a base 
através dos blocos de roletes. Por fim, um transe-
levador VArio STORE transporta as mesas com os 
elementos semiacabados pelo piso e as armazena 

na câmara completamente isolada VArio 
CURE, para a cura do concreto.

 A produção de paredes duplas 
também conta com a tecnolo-
gia mais recente. Um dispo-
sitivo estado-da-arte para vi-
rar as mesas, VArio TURN, 
conecta a camada superior 
da parede dupla com a ca-

mada de fundo. A camada 
superior já curada é fixada por 

braços hidráulicos. Para o proces-
so de viragem subsequente, 
cilindros de elevação primeiro 

levantam a estrutura de viragem. Ao girar, o peso 
do elemento é suportado por uma travessa longitu-
dinal, assegurando um processo seguro e evitando 
escorregamento lateral das peças pré-fabricadas. 
Espaçadores firmemente instalados e manualmen-
te ajustáveis possibilitam a produção de diferentes 
espessuras de parede.

UMA NOVA PERSPECTIVA
“O novo conjunto de elementos de construção 
pré-fabricada transformará, de maneira sustentá-
vel, a indústria da construção no Chile”, Sebastián 
Lüders assegura. “Vamos finalmente ser capazes 
de atender à alta demanda da construção residen-
cial com alta qualidade e eficiência de custos.” As 
preocupações na área da política e opinião pública 
foram superadas, como os muitos pedidos em car-
teira até a presente data demonstram.

Sebastián Lüders, Philippe Marrié  
e Wesley Gomes



É com grande satisfação que trazemos para você 

nossa terceira edição do Vollert News Edição 

Brasil. Nesta publicação, temos como destaque 

especial o arrojado projeto da BAUMAX que, BAUMAX que, BAUMAX

tendo como um dos principais sócios a Inmobi-tendo como um dos principais sócios a Inmobi-tendo como um dos principais sócios a Inmobi

liaria Manquehue, uma das maiores construtoras 

daquele país, visa mudar o panorama construtivo 

chileno introduzindo fortemente a utilização de 

elementos pré-fabricados em seus projetos. Para 

isso, a empresa de Santiago conta com a tecno-

logia e assessoria técnica de ponta e, como não 

poderia faltar, a mais moderna e avançada planta 

industrial para a produção de lajes e paredes de 

concreto das Américas! Tudo fornecido em um só 

pacote pela Vollert.    

Fortalecendo ainda mais a estratégia de atuação 

da Vollert do Brasil como empresa fornecedora 

de soluções completas para o mercado latino-a-

mericano de pré-fabricados, damos as boas-vin-

das ao nosso mais novo parceiro exclusivo, a 

TEKA Maschinenbau GmbH. E, para fechar, um TEKA Maschinenbau GmbH. E, para fechar, um TEKA

interessantíssimo texto sobre mudanças de para-

digmas construtivos – dessa vez, na Argentina. 

Uma ótima leitura e até a próxima!

Amanda Rocha

Gerente Comercial para a América Latina

PREZADO  
LEITOR
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MISTURA QUE TRAZ  
RESULTADO

Versáteis e robustos, os misturadores TEKA já gozam há al-
gumas décadas da confiança e do reconhecimento do pro-
dutor de pré-fabricados brasileiro.  
   

Fundada em 1961, a empresa 
TEKA Maschinenbau GmbH, 

sediada em Edenkoben, na Alema-
nha, tornou-se ao longo dos anos 
um dos principais fabricantes de 
misturadores de alto desempenho 
para a indústria de materiais de 
construção do mundo. Já tendo for-
necido mais de 18.000 misturadores 
e milhares de plantas de mistura 
para diversos países, os produtos 
TEKA são altamente respeitados tam-
bém no Brasil.
 O reconhecimento da TEKA 
no país começou já nos anos 70. 
“Nosso primeiro misturador da mar-
ca a TEKA, tipo turbo, data da déca-
da de 70 e funciona bem até hoje” 
relata o Sr. João Batista Tiezzi, sócio 
da Protendit. Hoje todos os mistu-
radores em operação na Protendit 
são TEKA, prova de que um produ-
to de qualidade, aliado à excelência 
no tratamento ao cliente resultam 
em parcerias duradouras. Recente-
mente a empresa adquiriu mais dois 
misturadores tipo planetário TPZ 
1500 para sua fábrica em São Pau-
lo. Desde 2009 a TEKA já forneceu 

mais de 50 misturadores para dife-
rentes clientes, em distintas regiões 
do país. Destaque especial pode ser 
dado à região Sul. A Concrepar, de 
Campo Largo, Paraná, por exemplo, 
produz tubos, galerias e poços de 
visita e toda produção de concreto 
para tal é realizada em turbo-mistu-
radores TEKA, com destaque espe-
cial para a última aquisição: um THZ 
2250, com capacidade para 1,5 m³.
 Outros dois exemplos de su-
cesso são a Artesanal Pré-moldados, 
em Santa Catarina, e a Palmares Ar-
tefatos de Cimento, no Rio Grande 
do Sul. Utilizando-se de um mistu-
rador THZ 1500, a Artesanal produz 
elementos estruturais para galpões 
e edificações, placas de fechamen-
to e peças especiais, em sua planta 
de Blumenau. Já a Palmares fabrica, 
em Ivoti, artefatos de cimento em 
geral, tais como blocos de concreto, 
meio-fio, lajes, bocas de lobo, entre 
outros, também utilizando-se de um 
misturador THZ 1500.

DIRETO  
AO PONTO
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Tecnologia de ponta para o mercado brasileiro 

Os turbo-misturadores e misturadores 
planetários da Teka vêm conquistando 
cada vez mais o mercado e a confian-
ça do produtor brasileiro, graças a sua 
capacidade de mistura, robustez e fa-
cilidade de manutenção. As ferramen-
tas de misturas projetadas em ângulos 
especiais garantem o fluxo constante 
de material, possibilitam mudanças de 
direção durante a mistura, e não per-
mitem pontos cegos. Todas essas ca-
racterísticas fazem com que a homo-
geneidade do concreto seja alcançada 
rapidamente além de exercerem um 
efeito auto-limpante das pás. “A quali-
dade na fabricação dos misturadores,  
mantendo uma curvatura precisa 
das paredes da câmara de mistura,  
contribui significativamente para re-

duzir o custo de manutenção devido 
a desgaste” destaca Marcelo Bessa, 
Gerente de Engenharia da Vollert do 
Brasil. 
 Em função de uma decisão 
estratégica conjunta entra TEKA e 
Vollert, desde outubro de 2015, a 
Vollert do Brasil assumiu a represen-
tação oficial e atendimento dos clien-
tes TEKA no Brasil.

Misturador planetário da TEKA
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TUDO EM PRÉ-FABRICADOS – 
BAUMA 2016

Sob o tema “All in Precast” a 
Vollert apresentou, entre os 

dias 11 e 17 de abril, durante a bauma 
2016, em Munique, novos conceitos 
de fábrica e equipamentos, do sistema 
estacionário ao totalmente automati-
zado. Entre outros destaques, o ponto 
central foi a premiada e aperfeiçoada 
estação ISO-MATIC 2.0, que executa 
o corte preciso e totalmente automáti-
co de elementos isolantes. Também 
outros projetos modernos e atuais fo-
ram temas impor  tantes.
 Na região asiática podemos 
ver novas fábricas interessantes sur-
gindo. Para atender o crescente 
mercado imobiliário da Tailândia, o 
setor da construção civil local, como 
a Siam Cement Group (Grupo SCG), 
investe na mais moderna tecnologia 
de fabricação de elementos pré-mol-
dados. Mais de 2,2 milhões de m² de 
elementos maciços serão produzidos 
anualmente em Saraburi Nongkae e 
Chonburi, nordeste e sudeste de Ban-
gkok.
 

Devido ao boom imobiliário local, 
também o setor da construção civil 
indiano aposta cada vez mais nos pré-
-fabricados. Até 400.000 m² de pare-
de e lajes serão produzidos por ano 
na nova planta de pré-moldados da 
empresa Sobha, em Bangalore - um 
fornecimento turnkey da Vollert. Es-
cadas pré-fabricadas, elementos de fa-
chada, outros elementos complexos e 
estruturais como pilares e vigas serão 
produzidos por meio de formas esta-
cionárias da especialista em formas 
Nuspl, que faz parte do grupo Vollert 
desde 2012. Para fechar com chave de 
ouro, a Vollert recebeu, após a feira, a 
delegação da ABCIC em sua sede, na 
cidade de Weinsberg. “Foi extrema-
mente enriquecedor e cativante poder 
receber nossos clientes e parceiros de 
longa data em nossa sede na Alema-
nha” comenta Wesley Gomes, CEO da 
Vollert do Brasil. Os convidados, além 
de percorrerem os escritórios e ofici-
nas de fabricação, tiveram também a 
oportunidade de conhecer pessoal-
mente os especialistas Vollert por traz 
das soluções “Precast Success”.

WESLEY GOMES

Sócio Diretor  
da Vollert do Brasil
Desde 2010 no grupo Vollert 
é responsável pelos relacio-
namentos comerciais e pelas 
operações da Vollert e demais 
representações no mercado 
brasileiro e, mais recentemen-
te, latino-americano.

wesley.gomes@vollert.com.br

AMANDA ROCHA

Gerente Comercial  
para a América Latina
Desde 2014 na Vollert do  
Brasil é responsável da  
empresa pelos contatos  
comerciais e desenvolvi-
mento do mercado lati-
no-americano de língua 
espanhola.

amanda.rocha@vollert.com.br

MARCELO BESSA

Gerente de Engenharia 
Desde 2012 na Vollert do 
Brasil é responsável pela 
gerência de engenharia, pro-
jetos, pós-venda e operações 
relacionadas às empresas 
parceiras e representadas no 
território nacional.

marcelo.bessa@vollert.com.br

Representante oficial no Brasil das empresas:

SEUS CONTATOS
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PRÉ-FABRICADOS DE CON-
CRETO ESTRUTURAIS PARA 
MEGA-CONSTRUÇÕES
A BPM é um dos principais promotores imobiliários no setor de 
pré-moldados no Brasil. Na produção de concreto pré-fabricado 
protendido é utilizada tecnologia alemã de ponta da líder mun-
dial de mercado, PAUL Maschinenfabrik.

FÁBRICAS PARA ELEMENTOS DE CONCRETO

PRÉ-FABRI CADOS INOVA-
DORES PARA O GALEÃO 
A expansão do estacionamento do Aeroporto Internacional Tom 
Jobim, no Rio de Janeiro, é uma das diversas obras realizadas 
nos últimos anos na cidade. A Engemolde foi a responsável pelo 
fornecimento das pré-lajes para a obra, utilizando pela primeira 
vez o sistema BubbleDeck e, para produção dos elementos pré- 
fabricados, utilizou o sistema magnético SPB da RATEC.

As obras de ampliação do estacionamen-
to do Aeroporto Internacional Tom Jo-

bim – RioGaleão contaram com uma tecnologia 
inovadora em pré-fabricados de concreto. Fun-
dada em 1980 e com vasta experiência na pro-
dução desses elementos, a Engemolde forneceu 
as pré-lajes em sistema BubbleDeck para a ex-
pansão do aeroporto. A obra, contratada pelo 
Consórcio Construtor Galeão, liderado pela 
Construtora Norberto Odebrecht, foi realizada 
entre outubro de 2014 e junho de 2015.
 De origem dinamarquesa, o sistema 
BubbleDeck se vale de esferas plásticas entre 
telas metálicas, que ocupam, dentro da zona de 
concreto, uma área neutra, sem função estrutu-
ral, eliminando parcialmente o volume de con-
creto e a necessidade de vigas de apoio. Foram 
fornecidos 44,4 mil metros quadrados de pré-la-
jes, distribuídas em quatro pavimentos do novo 

prédio de estacionamento. Além do sistema 
BubbleDeck, a Engemolde forneceu 

barreiras de proteção, tipo New Je-
rsey, com abas na extremi-

dade cumprindo a 
função de vigas de 
bordo, garantindo a 

beleza arquitetônica 
do conjunto.

QUALIDADE 
DE ACABA-

MENTO E PRE-
CISÃO SÃO A CHAVE 

DO SUCESSO
Para a produção das pré-lajes BubbleDeck e 

barreiras de proteção foram utilizados conjun-
tos de magnéticos da RATEC do tipo SPB 

900, composto por caixas magnéticas com 
botões de acionamento e parafusos fixado-

res que garantem grande flexibilidade e adap-
tabilidade da solução, para as diversas geometrias 
dos elementos exigidas no projeto. Através dos 
parafusos fixadores acoplados à caixa metálica do 
SPB, os anteparos de forma podem ser fixados e 
substituídos facilmente, sempre que houver mu-
dança da geometria da peça a ser moldada. Além 

disso, cada caixa contém um conjunto magnético 
capaz de exercer até 900 kg de força de aderência. 
Tal força garante a precisão dimensional necessá-
rias aos elementos pré-fabricados, mesmo sob efei-
to de vibração.

“A adaptabilidade e flexibilidade das soluções, 
bem como a qualidade dos magnéticos RATEC, 
garantida pelo processo produtivo diferenciado 
do conjunto de imãs, podem se transformar em 
um grande diferencial para qualquer produtor de 
pré-fabricados que trabalhe com formas metálicas” 
destaca Marcelo Bessa, Gerente de Engenharia da 
Vollert do Brasil. O diretor da Engemolde, Claudio 
Castilho, abraçou as novas tecnologias “O sistema 
adotado no Galeão é inovador, pioneiro na Região 
Sudeste, e permitiu a eliminação total das vigas, 
pois todas as lajes são apoiadas diretamente sobre 
os pilares. Além disso, os magnéticos da RATEC, 
nos possibilitaram alta produtividade dos elemen-
tos, sem abrir mão da precisão e qualidade. O aca-
bamento final das lajes foi também um diferencial 
tanto na agilidade das montagens, quanto no as-
pecto final da obra”.
 Por fim, o sistema de lajes, permitiu a 
diminuição na quantidade de pilares aumentou o 
número de vagas, melhorou a circulação de veícu-
los, ampliou a eficiência de iluminação e permitiu 
reduzir o pé direito do prédio. A obra foi tão bem-
-sucedida que ganhou o Prêmio Destaque 2015, 
dado pela Odebrecht.

Como especialistas em arquitetura pré-fa-
bricada desde 1987, a BPM já entregou 

mais de 1.400.000 m² de área construída. Espe-
cialmente são realizados, entre outros, projetos de 
unidades logísticas de enormes dimensões e esta-
leiros, como os atuais projetos no Porto de Imbitu-
ba, Santa Catarina, e no Porto de Açu, Rio de Ja-
neiro, utilizando sempre elementos pré-fabricados 
de alta qualidade. De maneira a atender à crescen-
te demanda, bem como as exigências por alturas 
construtivas e vãos prediais maiores, a BPM se 
vale da mais moderna tecnologia de protensão 
“made in Germany” da empresa PAUL.
 No Porto de Imbituba, sob a gerencia de 
obra e implantação da BPM, estão hoje erigidos 
dois armazéns graneleiros geminados, medindo 
138 m de comprimento, em estrutura armada e 
protendida. Para uma área construída de 11.247 
m² foram necessários 1.420 m³ de concreto no 
total. A estrutura foi concebida com pilares pré-
-fabricados que sustentam os painéis alveolares de 
fechamento protendidos. A cobertura foi plane-
jada e executada para vãos de 25 m em pórtico 
tri-articulado, composto por vigas protendidas. Na 
produção das vigas foram utilizadas 16 cordoalhas 
de Ø12,7 mm por viga, com carga de trabalho de 
14,4 tf por cordoalha. A estrutura para apoio do 
telhado é composta por terças alveolares também 
em concreto protendido. Futuramente, mais de 
84.000 t de grão serão armazenados e protegidos 
das intemperes, nos dois armazéns. Também no 
Porto de Açu, em São José da Barra, os pré-fabri-
cados da BPM estão presentes. Sobre uma área 
de mais de 70.000 m² foram erigidas nove docas 
regulares, com 25,20 m de largura cada. Foram 
utilizados dois tipos de vigas de cobertura em con-
creto protendido e na produção de cada uma de-
las foram utilizadas 17 cordoalhas de Ø12,7 mm, 
com carga de trabalho de 14,4 tf por cordoalha. 
Para todo o projeto foram empregados 5.122 m³ 
de concreto.

O MELHOR 
EQUIPA-
MENTO PARA 
UMA OPERA-
ÇÃO CONFIÁVEL 
E SEGURA
Para a protensão das cordoalhas 
para mega-construções como essas, a 
BPM confia nos conjuntos de proten-
são monofilares automáticos da líder 
mundial de mercado, a empresa alemã 
PAUL. Os conjuntos bomba-tensor com 
quatro mangueiras da PAUL garantem 
forças tensoras e alongamentos ótimos e 
precisos e cumprem com todas as normas 
de protensão nacionais e internacionais. Uma 
unidade de bomba de alta pressão por êmbolos 
radiais é responsável pela pressão hidrostática ne-
cessária à retenção e tensionamento da cordoalha. 
Controlado pelo tensor, a cordoalha (ou fio) é se-
gura pela mandíbula de retenção incorporada ao 
conjunto e automaticamente tensionada, precisa-
mente de acordo com a pressão definida na bom-
ba. Cunhas de ancoragem de alta qualidade PAUL 
são cravadas hidraulicamente e, assim, cordoalhas 
(ou fios) são ancoradas sem deslizes, conferindo 
segurança à operação e garantido a retenção da 
tensão até o desmolde do elemento de concreto. 
 “Aqui na BPM nós confiamos, já há 
muitos anos, na durabilidade e confiabilidade dos 
produtos PAUL, que são realmente características 
diferenciais e nos traz tranquilidade na operação. 
Isso é especialmente importante quando executa-
mos grandes obras, como as dos Portos de Imbitu-
ba e Açu” destaca Nivaldo Richter, Sócio-presiden-
te da BPM.

Produção de elementos pré-fabricados para a obra do Porto de Açu

Expansão do estacionamento do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro.
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Em grande parte, as políticas de acessibi-
lidade da habitação na Argentina que vi-

sam reforçar a demanda, facilitar o acesso e / 
ou subsidiar empréstimos hipotecários têm sido 
insuficientes, à medida em que o poder de com-
pra do rendimento médio por metro quadrado é 
baixo. Por outro lado, os planos de habitação 
pública têm sido fortemente questionados por 
precificações abusivas, extensões desmedidas 
de prazos ou simplesmente por incompletude 
dos empreendimentos. Há alguns anos, a Spa-
niard’s Bay começou a analisar a viabilidade de 
alguns projetos imobiliários na área de Vaca 
Muerta. Devido à escassez e elevado custo de 
mão de obra, imediatamente identificou-se a ne-
cessidade de industrializar e otimizar a constru-
ção. Neste contexto, a construção com paredes 
e lajes de concreto pré-fabricado apresentou 
grandes vantagens comparativas com outros sis-
temas de construção analisados. Todos os bene-
fícios e vantagens que tínhamos identificados 
em construção com concreto pré-fabricado para 
mercados como o de Vaca Muerta são aplicáveis 
para resolver o déficit habitacional mencionado 
inicialmente.

ACESSIBILIDADE DE 
HABITAÇÃO: A VISÃO 
ECONÔMICA 
A implementação de métodos de construção in-
dustrializados, tais como a construção com con-
creto pré-fabricado, permite aumentar a produtivi-
dade dos fatores de produção, o que se traduz em 
redução de custos e resulta em uma expansão da 
oferta de habitação (ou de construção, em 
geral). Como indicado pela teoria 
econômica, dada uma certa cur-
va de demanda por habitação, 
uma expansão na oferta de 
habitação irá resultar em um 
equilíbrio do mercado a um 
preço menor do que antes da 
introdução de novas tecno-
logias, e o ponto de equilíbrio 
será um maior número de casas.
 A construção com pré-
-fabricados de concreto tem 
vantagens amplamente difun-
didas: tem múltiplas aplicações (casas familiares 
e multi-familiares, edifícios comerciais, escolas, 
hospitais, etc.), possibilita aumento da velocida-
de de construção e disponibilidade (minimizan-
do atrasos devido a fatores climáticos), menores 
custos de capital (reduzindo os custos financeiros 

da construção), qualidade consistente e normali-
zação (resulta em menos desperdício de materiais 
e economias significativas em subcontratos), dura-
bilidade (baixa manutenção e altamente durável 
no tempo). A materialização desses benefícios na 
economia e maior produtividade dos fatores de 
produção são o que permitem gerar um aumen-
to na oferta de construção. Um dos preconceitos 
habituais com a implementação de avanços tec-

nológicos na construção e que gera al-
guma resistência é o fato de que 

estes irão levar à uma redução 
no uso de mão de obra ou na 
quantidade de trabalho em-
pregada. Não é correto que 
esta seja considerada uma 
consequência provável da 
aplicação das novas tecno-

logias, uma vez que a expan-
são da oferta de habitação vai 

levar a um melhor equilíbrio no 
número de casas construídas 
e, portanto, a um esperado au-

mento em mão de obra empregada. Um resultado 
que, sim, seria de se esperar é um aumento na 
produtividade e nível de capacitação da força de 
trabalho, o que levará a aumentar a valorização da 
mesma e gerar mais qualidade de emprego. Para 
a construção contratada pelo setor público, a ve-

locidade de construção, padronização e qualidade 
consistente permitem atenuar de maneira contun-
dente a precificação abusiva, os atrasos e / ou o 
déficit de conclusão dos projetos.

PILAR DA CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEL
Además de las ventajas económicas y de producti-
vidad, la construcción con hormigón premoldeado 
tiene virtudes que lo hacen especialmente atrac-
tivo para hacer construcciones más sustentables: 
aislación e inercia térmica (reduce significativa-
mente los costos de energía de calefacción y refri-
geración), aislación acústica, resistencia al fuego, 
bajo impacto ambiental (producido a partir de re-
cursos sustentables y con bajo consumo de ener-
gía, racionalización y menor merma y desperdicio 
de los materiales de construcción).  Complemen-
tando estas propiedades naturales del hormigón 
con fuentes de energía sustentables como la solar 
(por medio de pre-calentadores solares), se logran 
viviendas con bajo impacto ambiental y alto nivel 
de sustentabilidad.
 Além das vantagens econômicas e de 
produtividade, a construção com concreto pré-fa-
bricado tem virtudes que a tornam especialmente 
atraente para edifícios mais sustentáveis: isola-
mento e inércia termina (reduzem significativa-

mente os custos de energia para aquecimento e 
arrefecimento), isolamento acústico, resistência ao 
fogo, baixo impacto ambiental (produzido a partir 
de recursos sustentáveis e de baixo consumo de 
energia, racionalização e menos resíduos de ma-
teriais construtivos). Complementando as proprie-
dades naturais do concreto com fontes de energia 
sustentáveis, como a solar (através de pré-aquece-
dores de energia solar), é possível obter casas com 
baixo impacto ambiental e alta sustentabilidade. 
Estamos convencidos de que a construção com 
concreto pré-fabricado, produzido na fábrica que 
desenvolvemos com a Vollert, permitirá a incor-
poradoras e construtoras o aumento da oferta e 
a facilitação do acesso habitacional na Argentina 
enquanto que, ao mesmo tempo, ter-se-á casas 
mais sustentáveis e amigáveis ao meio ambiente. 
Estes são os pilares da política de desenvolvimento 
sustentável da Spaniard’s Bay.

FÁBRICAS PARA ELEMENTOS DE CONCRETO

UMA MUDANÇA DE 
PARADIGMA
 Por Juan I. Sánchez Alcázar, Sócio-diretor de Spaniard’s Bay

O déficit habitacional atual na Argentina é de cerca de três 
milhões de residências, e tem aumentado ao longo dos 
últimos 10 anos. A solução para este problema requer uma 
abordagem abrangente, integrada e inovadora.
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