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Centro de Distribuição Mata Atlântica da Kimberly-Clark
Cuidados com o projeto, agilidade nos trabalhos de execução, garantia da melhor planicidade e
acabamento, além da viabilidade econômica, fazem desta obra uma importante referência para o mercado.

O Centro de Distribuição Mata Atlântica, localizado na cidade de Mogi das Cruzes, foi desenvolvido na modalidade "Built to Suit"
especialmente para a Kimberly-Clark. Nesta modalidade coube à Racional Engenharia o desenvolvimento completo, desde a
identificação de terreno apropriado, formação de grupos técnicos em conjunto com a Kimberly-Clark para identificação das
necessidades operacionais, estabelecimento de um programa de implantação e o desenvolvimento dos projetos executivos para
atender ao plano de investimentos do cliente, inclusive com o "funding", finalizando o processo com a garantia da construção dentro
do prazo e qualidade necessários.
Dentro desta modalidade contratual a Racional têm uma responsabilidade que extrapola a construção, comprometendo-se com o
desempenho do empreendimento dentro da expectativa da Kimberly-Clark e, no caso de um Centro Logístico de Distribuição deste
porte (69.000 m² construidos construido em 10 meses), os pisos têm fundamental importância. Para fazer frente a este desafio,
formou-se um grupo de trabalho com a equipe de engenharia da Racional, seus consultores e projetistas para, em conjunto com a
engenharia da Kimberly, identificar todas as rotinas de tráfego, carregamento, layout e altura de rack's e fluxos preferenciais para que
os pisos tivessem seu dimensionamento adequado à operação do CD.
A operação do CD funciona com exigências em relação à perfeita planicidade e resistência do piso interno para um bom desempenho
na circulação de veículos de carga (empilhadeiras com rodas de poliuretano) e também para o armazenamento de materiais, para que
estes não sejam prejudicados com inclinações indevidas, e para que o piso externo (docas) tenha bom desempenho de resistência
com a circulação de veículos pesados, cerca de 400 caminhões diários na entrada e saída de materiais. A escolha do piso deveria
trazer maior agilidade nos trabalhos de execução do piso, assegurar a melhor planicidade e desempenho do piso e garantir a
viabilidade do custo-benefício em relação a outras soluções.
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Projeto
O empreendimento compreende um galpão com área de 61.900m². As dimensões da placa são de 10,30 x 10,75m, entre juntas,
sendo que foram executadas faixas de 21,50m de largura por 102,80m de comprimento em uma única concretagem, totalizando uma
área aproximada de 2.210m². Para a área externa, junto às docas, local de maior incidência de tráfego, foi projetada uma
pavimentação de concreto rígido. As dimensões da placa são de 8,80m por 7,17m, tendo sido executadas placas de 17,60m de largura
por 64,50m de comprimento.
A MixDesign, responsável pelo projeto, analisou o tipo de veículo que transitaria sobre o piso e suas cargas. Foram calculados os
esforços que atuariam sobre o piso devido às cargas aplicadas sobre o mesmo. Sendo assim, foram definidas suas especificações
quanto à resistência necessária para o suporte das cargas aplicadas, o tipo de material de reforço que seria utilizado, a espessura da
placa de concreto que seria feita e o tipo de acabamento necessário para suportar a abrasão exercida pelo contato com as rodas dos
veículos, bem como para uma boa estética do local.
As características mais importantes que determinaram a escolha deste piso foram a resistência requerida e determinada em projeto,
devido às necessidades de usuabilidade como cargas e planicidade; e o tipo de solo do local. Para que isso fosse atendido, as
especificações feitas em projeto determinaram:
·
As concretagens deveriam ser executadas com o fechamento lateral e superior evitando os efeitos de vento e pó sobre o piso
em execução;
·
A utilização da lazer Screed para garantir uma melhor planicidade e agilidade ao trabalho bem como a redução das juntas de
construção;
·
Que sejam feitas corretamente as curas após as concretagens;
·
O corte e preenchimento das juntas conforme especificado.
Para o traço do concreto foi utilizada uma granulometria bem fechada dos agregados para que fossem reduzidos os espaços vazios no
interior da placa do piso, garantido menor absorção de umidade pelo concreto. O plano de concretagem foi feito de maneira a serem
executadas faixas diárias de 21m por 100m com juntas serradas ao meio. A execução das placas do piso teve uma duração de 35 dias
trabalhados, seguindo os planos de concretagem citados acima, encerrando toda a concretagem interna. Foi executado também o
ensaio de FWD em seqüência aos trabalhos de concretagem para verificar a planicidade das placas de piso recém concretadas. O
projetista definiu também o grau adequado de compactação do solo e sua planicidade, além da utilização de endurecedor de superfície
sugerido para um bom acabamento do piso e resistência à abrasão .
Dados do projeto
·
·
·

Solo: CBR de 10%;
Espessura da sub-base: 10 cm feita com BGS;
Espessura da placa de concreto: 15 cm;

Resistência de 30 MPa com fctM.K de 4,2 na tração;
O teor de argamassa maior que 48%.
Reforço para o concreto com Fibra de Aço RC 80/60 BN e
de Fibra de Vidro W-70 em dosagem específica;
·
Salgamento utilizando agregados minerais em dosagem específica.
·
·
·

Concreto
O concreto foi desenvolvido e fornecido pela Polimix, atendendo orientações
do projetista. Tais solicitações previam:
fck
fct,f
slump
Dmax

30,0 MPa
4,2 MPa
90±10 mm
19,0mm

O concreto utilizado foi estudado previamente em laboratório e testado em placa teste na obra. O cimentoutilizado foi o CPIII 40 RS e
o aditivo foi o Mira 94. As quantidades por m³ seguem abaixo:
Cimento
Areia quartzosa
Areia de rocha
Brita 0
Brita 1
Água
Aditivo

390
350
324
159
905
194
1,2

kg/m³
kg/m³
kg/m³
kg/m³
kg/m³
litros/m³
litros/m³

O principal cuidado foi garantir a homogeneidade total do concreto, a partir do controle de qualidade de seus materiais constituintes.
Durante a produção propriamente dita, um rígido controle da quantidade de água adicionada ao concreto propiciou a obtenção de
misturas com consistências bastante homogêneas que é um requisito essencial em obras de pisos industriais.
A partir das observações obtidas nas placas teste, melhorias foram introduzidas em todas as etapas do processo de uma central de
concreto, a saber: recebimento de materiais, armazenamento e manuseio de materiais, dosagem, carregamento, mistura, transporte
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e entrega. As etapas subseqüentes do processo, inerentes a obra, também foram melhoradas, a saber: recebimento, lançamento,
adensamento e cura do concreto. Como conseqüência, o resultado final foi um piso que atendeu a todas as especificações do cliente.
Para a estratégia de entrega do concreto foi estudado o tempo de transporte da central até a obra, juntamente com o volume diário de
entrega. Com estas informações devidamente apuradas, foi possível dimensionar a frota de betoneiras para proporcionar a otimização
do atendimento.
Fibra de aço
A fibra de aço escolhida para esta obra foi a Dramix, produzida na fábrica da BBA (Belgo Bekaert Arames) de Hortolândia/SP.
Fabricadas a partir de fios de aço trefilados de primeira qualidade, isentos de oleosidade ou pó, garantem uma elevada resistência à
tração e pequena variação dimensional.
O concreto reforçado com fibras de aço é um compósito onde a matriz é o concreto de cimento Portland e o reforço constituído com
fibras de aço aleatoriamente distribuídas na matriz. As fibras são elementos descontínuos com seu comprimento predominante sobre
sua seção transversal.
As fibras de aço para adição em concreto têm comprimentos que variam entre 30 e 60 mm e diferentes diâmetros de seção
transversal, dependendo do processo de fabricação. As fibras de aço são mais eficientes do ponto de vista da ductilidade do que outros
tipos de fibras, como de asbesto, sintéticas (nylon ou polipropileno) e de vidro, graças a sua alta resistência à tração e grande
capacidade de aderência à matriz que a envolve.
A fibra de aço utilizada como reforço estrutural do piso desta obra foi a RC 80/60 BN, fibra de maior desempenho estrutural produzida
no Brasil. Possui comprimento de 60mm, diâmetro de 0,75mm e fator de forma 80 (relação L/D). A quantidade de fibras por kilo é de
4600 fibras, promovendo um altíssimo controle de fissuração. Além dessas características a fibra é colada em pentes de 36 fibras o
que promove uma mistura muito mais homogênea e evita a formação de “ouriços” durante o processo da mistura (aglutinação de
fibras em forma de bolas).

Fibra de vidro
A fibra de vidro utilizada no concreto desta obra foi a Cem-Fil AR (álcali resistente) Anti-Crak HD W70 - produzidas pela Cem-Fil
Reinforcements e comercializadas no Brasil pela Construquímica Comercial Ltda - que atende à norma ASTM C1666/C1666M-07 que
estabelece os padrões para que uma fibra de vidro seja considerada Álcali Resistente (AR) e possa ser usada como reforço para
concreto, argamassas, pré-fabricados e demais materiais cimentícios.
Desenvolvida pela fusão de sílica em base de zircônia, diferentemente da fusão de sílica utilizada para fibra de vidro E (fiberglass),
possui uma elevada resistência ao meio alcalino dos substratos cimentícios, o que possibilita diversos desempenhos, conforme a
característica de módulo de deformação do fio, podendo ser especificadas como HD - alta dispersão ou HP - alto desempenho,
conforme a função estrutural necessária.
Com um elevado número de filamentos por kg e com uma densidade (2,68g/cm3) muito próxima à do concreto (2,4g/cm3), tais fibras
de vidro são facilmente incorporadas e homogeneizadas na mistura. Sendo assim, não afloram na superfície nem decantam,
proporcionando um efetivo reforço randômico no controle das fissurações por retração e melhorando o acabamento superficial e a
aparência final do piso.
Devido ao alto módulo de elasticidade (E=72 Gpa), a fibra de vidro proporciona um eficaz controle das fissurações por retração no
concreto, tanto na fase plástica do concreto (endurecimento do concreto) como também na fase endurecida, propiciando um
incremento de até 18% no módulo de elasticidade do concreto na fase endurecida. Apta, portanto, para a substituição das telas
soldadas de controle de retração.
Execução
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A EP - Engenharia de Pisos foi contratada para a execução do piso de concreto, fornecendo mão de obra e equipamentos
especializados para a execução do mesmo. Foi contratada também para o tratamento de todas as juntas da obra.
A necessidade de redução do prazo de concretagem, objetivando a liberação do piso para os serviços posteriores e início de ocupação
pelo cliente final, bem como da qualidade final do piso, foram decisivos para a definição das faixas a serem executadas e dos
equipamentos empregados na execução. Foram realizadas três reuniões de programação com o cliente e os demais envolvidos no
processo do piso (executor da terraplenagem, fornecedor de concreto e projetista) para definição de datas de início, execução de
placa teste, volume de concreto necessário diariamente, volume mínimo de concreto a ser fornecido por hora e paginação de
execução.
Em razão da largura da placa, área a ser executada, velocidade de concretagem, volume de concreto e índice de planicidade e
nivelamento do piso, foi utilizado para o sarrafeamento, nivelamento e adensamento do concreto a Laser Screed, equipamento
moderno, eficiente, preciso e rápido na execução de pisos industriais. Somente com a Laser Screed foi possível superar este desafio de
executar 2210m2 de piso por dia atendendo todas as exigências de qualidade especificadas no projeto. A execução diária de faixas de
piso com 2210 m², com aplicação de 350 m³ de concreto, exigiu um planejamento e logística detalhados, não só quanto ao
suprimento contínuo dos materiais, mas mas também o cuidado rigoroso no controle de qualidade dos materiais e processo
construtivo , pois eventuais falhas seriam críticas frente à grande produção diária e ao prazo do empreendimento.
Para a aplicação do agregado mineral para endurecimento da superfície foi utilizado o equipamento de aspersão Spreader, projetado
para garantir uniformidade de dosagem, velocidade de aplicação, uniformidade de acabamento, uniformidade de coloração e
minimização dos riscos de delaminação superficial, garantindo assim uma superfície com resistência à abrasão adequada e
acabamento liso e uniforme. Para atender as necessidades desta obra, o equipamento Spreader foi dimensionado e montado para
operação em largura de 25 metros, sendo o único do Brasil com esta capacidade.
Os critérios de qualidade estabelecidos para a execução englobam uma superfície lisa e polida, sem presença de fibras, agregados e
obturações no piso. Outro fator importante foi o índice de planicidade Ff=50 e índice de nivelamento Fl=30.

Etapas da execução
1ª Etapa
Colocação das fôrmas que servirão para a delimitação da área que será concretada e também para contenção da “massa” de concreto
aplicada;
2ª Etapa
Colocação da camada de deslizamento, constituída de filme de polietileno (lona plástica), cuja finalidade é garantir a movimentação da
placa em decorrência das variações de comprimento por retração e dilatação térmica do piso de concreto;
3ª Etapa
Posicionamento das barras de transferência nos locais pré-determinados conforme paginação das juntas e no posicionamento das
armações de reforços junto à pilares, caixas e demais elementos inseridos no piso;
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4ª Etapa
Lançamento, sarrafeamento, adensamento e nivelamento do concreto. Neste caso, o lançamento do concreto foi realizado com o
caminhão entrando direto na pista. Esta etapa é realizada com a Laser Screed, sendo que este equipamento executa o controle do
nível do piso à laser, por meio de um emissor fixo e dois receptores existentes na máquina, os quais recebem sinais do emissor (5
leituras por segundo), e informam o comando hidráulico que, consequentemente, controla o nível da concretagem com precisão. A
Laser Screed, por ser auto-propelida, dispensa o uso de réguas ou fôrmas metálicas durante a concretagem, permitindo a
concretagem de grandes áreas rapidamente. Após o lançamento do concreto pela betoneira, a Laser Screed efetua a regularização e
desempenamento do concreto por meio de uma rosca-sem-fim e uma barra vibratória existentes em sua extremidade em contato com
o piso. A função da rosca-sem-fim é misturar e vibrar muito bem o concreto depois de lançado, provocando sua perfeita
homogeneização. A barra vibratória, em função de sua grande potência de vibração, termina o alisamento com uma precisão e
aparência impossíveis de se conseguir com outros sistemas. Desta forma, faz melhor homogeneização e adensamento do concreto,
aumentando sua resistência à tração na flexão, à compressão e à abrasão.
5ª Etapa
Aplicação do rodo float de madeira para abertura de porosidade do concreto, para a aplicação posterior do agregado mineral;
6ª Etapa
Aplicação do agregado mineral de base cimentícia para endurecimento de superfície, neste caso na dosagem de 4kg/m², com a
utilização do equipamento de aspersão Spreader;
7ª Etapa
Aplicação do rodo float de madeira para incorporação do agregado mineral ao concreto;
8ª Etapa
Início do processo de acabamento com as alisadoras duplas de alta rotação com disco de flotação para argamassaneto da superfície;

9ª Etapa
Aplicação do rodo de corte para correção de possíveis ondulações, objetivando a planeza da superfície, de modo a assegurar a
obtenção do índice de planicidade especificado;
10ª Etapa
Operações finais do processo de acabamento com as alisadoras duplas de alta rotação, dotadas de pás inclinadas para garantir o
acabamento liso da superfície;
11ª Etapa
Marcação e cortes das juntas serradas, conforme paginação das placas definidas em projeto;
12ª Etapa
Execução de cura úmida mediante o emprego de mantas de não-tecidos molhadas para retenção de água sobre o piso por um período
mínimo de 7 dias.
Durante a execução, alguns cuidados deveriam ser tomados como, por exemplo:

·
·

Conferência da uniformidade da sub-base e cota acabada do piso para garantia da espessura definida em projeto;
Recebimento do concreto em tempo e quantidade suficiente para atendimento ao volume previsto e à velocidade de
execução, bem como, uniformidade de dosagem do concreto;
Lançamento do concreto em camadas uniformes, sem formar pilhas;
Adensamento do concreto junto às fôrmas, pilares e áreas com reforços de armação (no restante das áreas o adensamento é

·
·
·
·
·

feito pela Laser Screed);
Aspersão uniforme do agregado mineral para evitar possíveis delaminações e diferenças de coloração do piso acabado;
Operações regulares e freqüentes de rodo de corte para garantir planicidade;
Retirada de eventuais fibras que afloram na superfície;
Corte das juntas em tempo;
Início imediato da cura logo após o corte das juntas.

·
·

Para a garantia do produto final foi desenvolvido um rigoroso programa de controle de qualidade, envolvendo desde a preparação do
sub-leito e base, dosagem do concreto e fibras em usina, resistência do concreto na obra, execução do piso com Laser Screed e
controle do nivelamento a laser, aplicação de agregados para resistência superficial à abrasão com dosadora mecanizada e controle
completo da planicidade e rugosidade através de auditoria independente.
As reuniões prévias e o comprometimento de todos os envolvidos no processo foram fundamentais para a liberação de frentes livres e
desimpedidas para a realização de nossos trabalhos. O processo executivo adotado teve como resultado final o cumprimento tanto das
exigências de projeto quanto dos prazos definidos pelo cliente, sendo que a área de 61.900,00m² do galpão foi executada em apenas
35 concretagens, sendo concluída 28 dias antes dos prazos iniciais definidos.
Ficha Técnica
Cliente: Kimberly-Clark
Construtora: Racional Engenharia
Projeto do piso: MixDesign - Tartuce Engenheiros Associados
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Execução: EP – Engenharia de Pisos
Concreto: Polimix Concreto
Fibra de aço: ArcelorMittal Belgo
Fibra de vidro: Construquímica
Endurecedor de superfície: BASF

Colaboraram com esta matéria:
Eng° Eduardo Tartuce da MixDesign
Eng° Pérsio Villa da Racional Engenharia
Eng° Kleber Senefonte da EP – Engenharia de Pisos
Eng° Ivan Mascarenhas da Polimix Concreto
Eng° Hernando Faria da ArcelorMittal Belgo
Eng° Marcos Prata da Construquímica

6 of 6

6/9/09 4:58 PM

