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NOTÍCIACONSELHOS DO MAX

betão pré-fabricado tem como base a associação do
betão a uma estrutura de aço armado. A pré-fabri-
cação é definida como a fabricação mediante
processos industrializados que são baseados na
mecanização e na organização programada. Como

resultado, a pré-fabricação permite produzir elementos cons-
trutivos em série, o que traz como principal vantagem a
redução dos custos, rapidez e facilidade de aplicação em obra. 
Esta técnica já é largamente aplicada quer no mundo, quer no
em Portugal com especial destaque para grandes obras como
sejam pontes, auto-estradas, aeroportos, caminhos-de-ferro,
entre outros.
Elementos com betão pré-fabricado também são largamente
utilizados na construção de infra-estruturas de esgotos e sanea-
mento, nomeadamente caixas de acesso, canos, casas de
máquinas de bombagem.
A sua aplicação para a construção de habitações foi mais tar-
dia, até pelo facto de o betão ter um aspecto pouco atractivo.
No entanto, com a aplicação de novos revestimentos e o desen-
volvimento de betão com elementos decorativos possibilitou
maior flexibilidade e oportunidades em termos de acabamen-
tos. 
Já existe actualmente no mercado betão com fibras de vidro
para maior isolamento térmico e sonoro, betão com elementos
decorativos (pedras coloridas, elementos cerâmicos ou outros)
e até betão colorido.
As possibilidades e aplicação e utilização desta técnica são
inúmeras, sendo que é possível a construção de edifícios em
altura utilizando paredes pré-fabricadas em betão.
Pode-se utilizar, por exemplo, elementos de betão pré-fabrica-
do para ser aplicado em vigas, painéis de isolamento, pavimen-
tos, grelhas de enrelvamento (aplicado nos acessos às gara-
gens), lancis e até como mobiliário urbano (bancos, mesas). No
caso do mobiliário urbano, o melhor exemplo constitui o apli-
cado na zona da Expo’98, em Lisboa.
Segundo dados fornecidos pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE), referentes a 2005, este sector industrial no nos-
so país é constituído por cerca de 360 empresas que empregam
cerca de 6 400 trabalhadores. O volume de negócios desta
actividade, apurado em 2005, ronda os 516 milhões de euros.

Alguns produtos pré-fabricados em betão
O desenvolvimento industrial possibilitou a criação de um
elevado número de produtos pré-fabricados em betão. Entre
os diversos produtos pré-fabricados, no sector residencial
destacam-se os seguintes:

PRÉ-LAJES: podem servir como lajes resistentes ou como ele-
mento de cofragem servindo de suporte ao betão aplicado
em obra.

TUBOS: destina-se ao escoamento de águas e esgotos.
Conforme o seu destino, são fabricados de variados tama-
nhos.

CAIXAS DE VISITA: são elementos aplicados em redes de colec-
tores, que podem ser redes eléctricas, pluviais, esgotos e
telecomunicações. Estas caixas são enterradas no solo e per-
mitem o acesso, por exemplo, para manutenção ou arranjos
técnicos.

PAINÉIS DE PAREDE: são módulos de betão, com ou sem armadu-
ra metálica, que sob um sistema de encaixe permitem a cons-
trução de paredes.

PAVIMENTOS: são constituídos por blocos de betão justapostos,
colocados sobre uma camada de material solto, normal-
mente areia. Existem no mercado diferentes geometrias,
cores e texturas superficiais que permitem a criação de varia-
dos tipos de pavimentos.

MOBILIÁRIO URBANO: com o betão pré-fabricado é possível cons-
truir diversos tipos de mobiliário urbano, como bancos, flo-
reiras, bebedouros, papeleiras, cinzeiros, abrigos de pas-
sageiros, entre outros.
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