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José Zamarion
Ferreira Diniz

• Formado em 
engenharia civil pela 
Escola de Engenharia 
da Universidade 
Federal de Minas 
Gerais, em 1956, 
com pós-graduação 
na Universidade da 
Flórida, Gainesville, Fla, 
USA.

• Membro do Conselho 
Diretor, Diretor 
Presidente nos biênios 
1993-1995 e 1995-1997, 
Diretor Vice-Presidente 
no biênio 1997-1999 
e Diretor Técnico no 
biênio 1999-2001 do 
IBRACON.

• Prêmio Emílio 
Baumgart do IBRACON pela sua contribuição ao desenvolvimento da engenharia estrutural 
no Brasil, particularmente no campo dos pré-moldados de concreto.

• Membro de várias comissões de Normas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, inclusive da revisão da NBR 6118 (NB-1) Projeto de Estruturas de Concreto e da 
NBR 9062 Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-moldado.

• Ex-professor de concreto armado e protendido da Escola de Engenharia da Universidade 
de Minas Gerais.

• Autor do livro “Manual para Cálculo de Concreto Armado e Protendido” e de vários 
trabalhos em publicações internacionais e nacionais.

• Sócio Diretor da Zamarion e Millen Consultores S/S Ltda.

• Atividade profissional ligada ao projeto, execução e consultoria no campo de estruturas 
de concreto, principalmente pré-moldados, estruturas industriais, concreto de alto 
desempenho.
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IBRACON – O que é 
o concreto pré-mol-
dado?

Zamarion:  Con-
forme a definição 
clássica, é o ele-
mento concretado 
fora de seu lugar 
de uso na estrutura 
final. A construção 
em pré-moldado é 
tradicionalmente 
feita através de ele-
mentos ligados por 
articulações fixas 
ou móveis. As peças  
pré-moldadas são 
montadas a seco, 
sobre argamassa, 
sobre almofadas de 
elastômeros, livres 
para se movimentar, ou fixas através de pinos ou 
outro dispositivo. Outra alternativa é a solidarização, 
ou seja, as peças pré-moldadas são montadas na 
condição de articulação e posteriormente são liga-
das entre si com o elemento de suporte através de 
concretagem no local, proporcionando continuidade 
da estrutura através de armadura passiva ou ativa 
de várias maneiras, dependendo da situação local. 
O elemento-chave do pré-moldado, de onde advêm 
suas vantagens, é a repetitividade do processo de 
construção das peças, que permite a racionalização 
da construção e, conseqüentemente, a redução de 
tempo e custos.

IBRACON – Concreto pré-moldado ou pré-
fabricado?

Zamarion: A diferença entre o concreto pré-molda-
do e o pré-fabricado é bastante sutil. Ela foi estabe-
lecida pela norma NBR 9062 – Projeto e Execução de 
Estruturas de Concreto Pré-Moldado: Procedimentos, 
publicada no início da década de 80. A revisão da 
norma NBR 9062, terminada em junho de 2006, 
após consulta pública, deixa mais clara a distinção, 
prescrevendo para o pré-moldado o controle de 
qualidade usual para as estruturas convencionais e 
acrescentando o conceito de garantia da qualidade 
através de exigências adicionais, tais como, controle 
de materiais, o desvio padrão, o controle individual 
ou por lote das peças, resistência mínima do con-
creto, qualificação da mão de obra, entre outras.  
Este último é fabricado em usinas, ou instalações 
semelhantes, onde é atestada a qualidade de cada 
processo da etapa de fabricação do concreto: a peça 
ou o lote de peças possui uma ficha, onde são ano-
tados todos os acontecimentos em torno de sua ela-
boração, chegando inclusive a verificar a localização 
da peça pré-fabricada na estrutura, possibilitando 
a garantia de sua rastreabilidade. Não quer dizer 
que o concreto pré-moldado seja um produto de 

segunda categoria, 
mas que é um tipo 
de peça de concreto 
que serve a aplica-
ções diferenciadas 
na execução de uma 
obra bem executa-
da, atendendo as 
prescrições das nor-
mas pertinentes.

IBRACON – Quais 
as vantagens do 
concreto pré-mol-
dado em relação 
aos outros sistemas 
construtivos?

Zamarion: A prin-
cipal vantagem do 
pré-moldado conti-
nua sendo a econo-

mia de tempo e de dinheiro a médio e longo prazo É 
um tipo de tecnologia que possibilita a execução em 
tempo muito curto de obras de grande porte, como 
hidroelétricas, hipermercados, shoppings center e 
fábricas, com grande economia resultante de ganho 
devido à antecipação da produção ou da venda. 
Outra vantagem está no custo devido à  economia 
de fôrmas e escoramentos, pela sua reutilização num 
ciclo de 24 horas, minimizando os custos da obra, 
demandando rapidez de execução das estruturas 
(conseqüentemente, um concreto de maior resis-
tência à compressão, mais compacto e de maior du-
rabilidade) e, principalmente, reduzindo o impacto 
da construção sobre o meio ambiente.
É uma tecnologia muito útil para fazer frente aos 
programas de habitação dos governos, pois permite 
a construção de habitações populares com custos 
menores e em tempo recorde.
A limitação dessa tecnologia refere-se à altura da 
edificação. Até a década de 90, raramente via-se 
uma grua trabalhando numa obra; o transporte 
vertical era feito por elevador, o que restringia 
bastante a altura das obras. Hoje, esta limitação 
relaciona-se à capacidade das gruas, que pode 
chegar a levantar peças de até duas toneladas a 
distâncias adequadas.

IBRACON – Qual é o estágio de desenvolvimento 
do pré-moldado hoje?

Zamarion: Hoje em dia, usa-se de sistemas que 
combinam o pré-moldado com o concreto moldado 
no local: concreta-se os pilares no local, monta-se os 
pavimentos com pré-moldados e, por fim, solidari-
za-se a estrutura com uma cobertura de concreto 
(usualmente cinco centímetros) lançado no local. 
O sistema completa-se com o uso dos painéis pré-
moldados de fachada, que, além de agilizarem a 
construção, possuem um apelo estético forte. Esse 
processo representa o que há de mais desenvolvido 

O pré-moldado é
um tipo de tecnologia 

que possibilita 
a execução 
em tempo 

muito curto 
de obras de grande

porte e com 
grande economia.
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no uso do pré-moldado, por ser uma solução ade-
quada para a execução.
Pode-se citar ainda o uso de peças de grande porte 
usadas em hidroelétricas, aeroportos e em estádios 
esportivos, como um estágio avançado no uso da tec-
nologia dos pré-moldados no Brasil e no mundo. 

IBRACON – Quando surgiu o pré-moldado e como 
foi sua evolução?

Zamarion: Costuma-se dizer que o concreto armado 
surgiu simultaneamente ao concreto pré-moldado, 
porque a tecnologia de armar o concreto com fios de 
aço foi usada para moldar vasos de flores e barcos de 
transporte fluviais, em meados do século XIX. Depois, 
essas tecnologias caminharam para as edificações 
e, no caso do pré-moldado, para a construção de 
galpões e fábricas.
Houve uma disseminação maior dessa tecnologia 
no pós-guerra, na Europa, principalmente com a 
reconstrução das cidades na Alemanha e na França, 
para dar rapidez à construção de habitações para a 
população. Nesta época, desenvolveu-se as paredes 
portantes e as placas de pisos, mas que, posterior-
mente, devido à rigidez desse tipo de estrutura, 
do ponto de vista estético e arquitetônico, acabou 
caindo em desuso.
Os Estados Unidos, por sua vez, tomaram outro 
rumo, ao desenvolverem peças como o duplo T e a 
laje alveolar, usadas para a construção de estruturas 
de grande área e poucos andares.
Embora não fossem pioneiros do sistema de pro-
tensão por aderência prévia que surgiu na década 
de 30 na Europa, os Estados Unidos aperfeiçoaram 
a produção e conseguiram padronizar peças para 
pontes rodoviárias e edifícios garagem, aproveitan-
do o crescimento do mercado automobilístico do 
pós-guerra a partir de 1945.
O sistema de aderência prévia consiste em estabele-
cer ancoragens para protender o aço, independen-
temente da peça de 
concreto, ancoran-
do-o em dispositivo 
externos, propor-
cionando compri-
mentos de pistas de 
concretagem de até 
150 metros ou mais 
de comprimento. O 
concreto é lançado 
nas fôrmas e, após 
o tempo necessá-
rio para alcançar a 
resistência especi-
ficada em projeto, 
o aço transfere ao 
concreto a força 
que estava ancora-
da nas extremida-
des, aliviando e cor-
tando a ligação com 
as ancoragens.

IIBRACON – E como foi o desenvolvimento do pré-
moldado no Brasil?

Zamarion: No Brasil, o pré-moldado foi introduzi-
do, em escala industrial, na década de 50.  Em São 
Paulo, surgiu a Protendit fabricando estacas e vigas 
protendidas utilizadas em pontes rodoviárias. A 
primeira obra em concreto pré-moldado protendido 
no Brasil é de 1949, a ponte ligando o continente 
a Ilha do Governador dando acesso ao Aeroporto 
do Galeão no Rio de Janeiro. Seu grande desenvol-
vimento se deu a partir da década de 60, particu-
larmente com as atividades realizadas na CINASA 
– Construção Industrializada S.A. e com a construção 
de Brasília, cidade onde foram construídas passa-
gens de nível e Estação Rodoviária que utilizavam 
de longarinas pré-fabricadas e protendidas.
A CINASA interessou-se pelo ramo de produção de 
agregado leve para concreto através da expansão 
da argila em fornos rotativos tipo KILN (onde se 
entra com a matéria-prima e sai com as pelotas), 
usado para a construção de casas e edificações até 
quatro andares pelo sistema de placas pré-molda-
das. O sistema permitia economia na espessura das 
peças e nas fundações e no desempenho acústico. 
Chegou-se a fabricar os protótipos, mas o governo 
optou por não financiar o projeto. A razão alegada 
foi de que a construção civil era o ramo por ex-
celência para a empregabilidade da mão-de-obra 
não qualificada no Brasil. Infelizmente, esse tipo 
de mentalidade representa um atraso enorme no 
desenvolvimento do Brasil e, particularmente, no 
desenvolvimento do concreto pré-moldado.

IBRACON – O que o IBRACON tem feito para disse-
minar o pré-moldado no Brasil?

Zamarion: O IBRACON tem contribuído para 
disseminar a tecnologia do pré-moldado através 
dos Congressos Brasileiros do Concreto. Já, na 

segunda reunião do 
IBRACON, em 1973, 
houve a exposição 
de uma viga pré-fa-
bricada tipo seção Y 
de 25m  de vão pro-
tendido e largura de 
2m, construída pela 
CINASA. O Comitê 
Técnico do IBRACON 
de concreto estru-
tural, inicialmente 
concreto protendi-
do, tem acompa-
nhado a evolução 
da tecnologia do 
pré-moldado e emi-
tido pareceres técni-
cos sobre as normas e 
problemas específicos 
relativos a esse siste-
ma construtivo.

O grande
desenvolvimento 

do concreto 
pré-moldado no Brasil 

se deu a partir 
da década de 60 

e com a construção 
de Brasília.


