
Casapré-fabricada
deconcreto
chegaaovarejo
Tecnologiaautomatizada
deproduçãopossibilita
avendadecasas
industrializadaspara
oconsumidorfinal
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Pela primeira vez, chega ao
mercadoumacasaindustriali-
zada com preço viável para
venda ao consumidor final.
Como sistemade paredes du-
plas, a Sudeste garante a ven-
da de uma casa de 38 metros
quadrados, diretamente para
pessoa física, no valor de R$
16.600. “É o preço posto fábri-
ca, sem frete e montagem”,
ressalvaodiretordaempresa,
Fábio Casagrande.

Aempresamontouumaca-
sa como esta em três horas na
Concrete Show, feira do setor
de concreto encerrada na últi-
ma sexta-feira, em São Paulo.
Com incentivo do Programa
MinhaCasa,MinhaVida, a fei-
ra se transformou em uma
grande vitrine de tecnologias
para construção de habitação
popular (Leia ao lado).

A tecnologia apresentada
pela Sudeste representa uma
grande inovação no mercado
construtivo, já que, até agora,
casas pré-fabricadas de con-
creto só eram viáveis se fos-
sem produzidas em escala in-
dustrial.Sóatendiam,portan-
to, a programas habitacionais
ougrandescondomínios.Aen-
trada nomercado do “varejo”
vai ajudar a consolidar o pro-
cesso de industrialização da
construção no Brasil.

Os cinco cômodos são sala,
doisquartos,cozinhaebanhei-
ro. A tecnologia permite uma

construção 100% customiza-
da, comprevisãode saídaspa-
ra encanamento, instalações
elétricas,portasejanelasjáde-
terminadas no projeto. A es-
pessuradaparedetambémpo-
de variar de acordo com a ne-
cessidade da obra.

CANTEIROLIMPO
O sistema garante um cantei-
ro limpoeorganizado e layout
enxuto, não havendo necessi-
dadedeestocargrandesquan-
tidades de materiais e sem
produção de entulho, já que
não há resíduo. Consequente-
mente não há desperdício de
material, umavez queépossí-
vel calcular com exatidão o
que será necessário. Segundo
Casagrande,“naEuropaenos
Estados Unidos a padroniza-
ção e a escala são usadas am-
plamente como sinônimo de
segurança e qualidade.”

As paredes duplas são pro-
duzidas por meio de softwa-
re, emumprocessoautomati-
zado. Após definido o dese-
nhode cada parede ou teto da
edificação, o software impri-
me o projeto em uma fôrma
especial, desenhada a laser,
que permite a projeção de pe-
ças totalmente personaliza-
das. Cada uma pode ter até
13,3 x 3,2metros. A espessura
de cada parede tambémpode
ser controlada pelo software,
sendo que a máxima possível

é de 37 centímetros.
A tecnologia permite ainda

que cada peça seja produzida
prevendo instalações elétri-
cas, portas, janelas, sistema
de ventilação e de iluminação.
Cada peça (parede ou teto) é
produzida na ordem progra-
mada no projeto e organizada
de formaa facilitar oprocesso
de instalação.

“A instalação é extrema-
mente simples e dispensa a
presençadetécnicosespeciali-
zados”, diz Casagrande. O que
tambémfavoreceacomprape-
lo consumidor final. Além da
facilidadede instalação, as pa-
redes dispensam acabamen-
tos comomassa fina, podendo
receberpintura imediatamen-
te após instaladas. O que per-
mite isso é um tratamento es-
pecial, feito durante a produ-
ção, que diminui a porosidade
dasparedeseasdeixamextre-
mamente lisas. O vão entre
elas pode ser preenchido com
materiais como o isopor, para
melhorar o conforto térmico,
poliuretano ou mesmo com
concreto.

Osistemaélargamenteuti-
lizado na Europa e nos países
daAméricadoNorte.A fábri-
ca da Sudeste, a primeira do
Brasil, está instalada em No-
va Odessa, região de Campi-
nas(SP),etemcapacidadepa-
ra produzir uma placa a cada
10 minutos ou 48 placas a ca-
da turno de 8 horas, com ape-
nas 12 funcionários. Cada fa-
ce é curada em uma estufa a
vapor.Atecnologia foi impor-
tadadaÁustria, ondeaspare-
des duplas são utilizadas não
apenas em obras industriais,
mas em prédios residenciais
de até 15 pavimentos. ●
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VERSÁTIL–Paredessaemde fábricacom janelaseportas
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 4 set. 2009, Serviços & Construção, online.




