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vigas , permitindo -se a utilizacao de dimensoes de 250, 187,5 e 125 cm. Estas

alteraroes facilitaram sobremaneira a implantacao das edificacoes em terrenos

com formas nao convencionais.

Foto 2.3 - Edificacbo em Sao Paulo construida com o sistemo de equipomentos sociais.

Uma das alteracoes no sistema construtivo foi no tipo de piso utilizado,

sendo que, em substituicao as placas de argamassa posicionadas sobre areia,

optou-se por um contra-piso de concreto . Esta alternativa proporcionaria maior

conforto ao usuario , evitando a percolacao da umidade do solo , principalmente

em epocas de frio . Posteriormente adotou-se a solucao de placas de piso pre-

fabricadas , mas corn duas variantes: as mesmas eram produzidas em concreto,

pois a espessura de 35 mm assim o permitia , em funcao de um menor custo de

producao ; e essas placas so eram adotadas em areas externas das edificacoes.

Como isolante termico de cobertura era utilizado um componente de

argamassa armada , que foi substituido por uma placa de concreto celular

autoclavado, corn resultado tecnico equivalente a um custo bem menor.
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4.2 - PREPARO DA ARMADURA

4.2.1 - Fios e barras de aco

Os ensaios realizados para o controle de recebimento das barras e fins de

ago sao, basicamente, os de resistencia a tracao, principalmente os que

determinam a categoria do ago pars concreto armado - se tipo A ou B.

Ao longo do processo produtivo, ha um acompanhamento constante em

relacao as outras caracteristicas do ago, tais como sua dureza, resistencia as

soldas e a existencia e conformidade das mossas (ranhuras).

4.2.2 - Tela de ago soldada

Usualmente , as telas de ago utilizadas na confeccao de armaduras para

argamassa armada, em usinas de pre-fabricados sao do tipo eletrosoldada.

No 4.1 - Armacbo com tela eletrosoldada sendo montado em gabarito de modeira.

Produzida com fins de ago CA-60, este tipo de tela a eficiente do ponto

de vista estrutural e, de uma maneira geral, apresenta boa qualidade.
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