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A coluna pronta é um equipamento bastante conhecido na construção civil e é peça

fundamental em uma obra. Isso porque são estruturas que sustentam, suportam e

distribuem o peso das vigas das fundações. Elas são adquiridas a partir da dimensão e

espessura que o comprador deseja.

É importante conhecer a fundo todas as funcionalidades e vantagens do equipamento, pois

são parte importante em qualquer projeto de construção ou serralheria. Por isso,

preparamos esse manual completo com tudo o que você precisa saber sobre a coluna

pronta e como utilizá-la da melhor forma em seu projeto.
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Também chamadas de pilares, as colunas prontas são parte da estrutura que sustenta uma

obra. É uma estrutura feita de aço que serve para fazer vigas, cintas, baldrames, muros,

colunas e para travamento de paredes. Cada uma delas é um bloco único, feito de concreto

armado, que é projetado para suportar e distribuir o peso das vigas para as fundações.

São elementos estruturais e, dessa forma, são construídos no encontro entre duas ou mais

paredes. Porém, não é incomum encontrar colunas no meio de vãos, quando estes têm

tamanho superior a 4 metros. Geralmente a coluna pronta possui a mesma largura da

parede sem revestimento. Assim, quando a obra se conclui, elas acabam ficando

escondidas.

Para que o concreto fique com forma de bloco, é necessário a utilização de fôrmas.

Geralmente, elas são produzidas com tábuas e sarrafos de madeira e amarradas com

parafuso borboleta ou arame.

Com a coluna pronta, o projeto de construção tem muito mais celeridade e segurança. Para

facilitar ao profissional, a coluna pronta já vem entregue finalizada e pronta para o uso. Isso

reduz o tempo de montagem da estrutura no canteiro de obras.

As colunas prontas são formadas por vergalhões em aço e, com isso, são bastante

resistentes. É uma estrutura pré-fabricada que auxilia nos projetos de construção civil.

As colunas prontas são feitas a partir de vergalhões bem resistentes, que são amarrados

entre si na horizontal e vertical. Por causa do tipo de material que são construídas,

tornam-se uma peça muito resistente, inclusive as mudanças climáticas.
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Quem trabalha com construção civil ou serralheria sabe que existem prazos a cumprir e o

tempo é valioso. Seja na construção de uma casa, loja, edifícios ou outros tipos de obra, há

sempre uma expectativa para que tudo seja entregue dentro do tempo estimado. Por isso,

quando existe a possibilidade de dar mais agilidade ao projeto e facilitar a logística, os

responsáveis tentam aproveitar como podem.

Uma das alternativas para acelerar a obra e dar mais segurança às estruturas é adquirir

coluna pronta. Veja algumas das principais vantagens de usar esse material na sua obra.

Economia de tempo e custo

Uma das maiores vantagens de comprar coluna pronta é a economia de tempo e custo. Isso

porque, você tem uma instalação mais rápida do material, otimiza o processo, tem maior

produtividade, não precisa armazenar o equipamento, além da redução de resíduos. Com

isso, a obra se torna mais eficiente e econômica.

Diversidade de tamanhos

No mercado você encontra pode encontrar três diferentes tipos de medidas, são elas:

Ferragem 1/4 – 6.3 mm: para pequenos muros convencionais, estruturas com pouco peso;

Ferragem 5/16 – 8 mm: a mais usada para construções de casas;

Ferragem 3/8 – 10 mm: a mais resistente para a construção de casas.

Durabilidade e integração

Esse é um tipo de material que é durável e se integra com outros componentes da obra. O

que torna a estrutura mais forte e minimiza a necessidade de manutenção a longo prazo.
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Com isso, se você comprar coluna pronta não terá que se preocupar com o desgaste do

material, que é feito de aço.

Qualidade da coluna pronta

Comprar coluna pronta é melhor do que montar uma no próprio canteiro de obras, porque

você reduz o risco de ter um trabalho mal feito e ter prejuízos. Dessa forma, com a coluna

pronta de qualidade você não tem que se preocupar com mudanças do clima, por exemplo,

porque não irá comprometer o material.

As colunas prontas propiciam resultados consistentes e confiáveis para a sua obra com alto

padrão de qualidade.

Diversidade de aplicações

A coluna pronta pode ser usada em diversos tipos de projetos, como: estruturas de

estacionamento, edifícios industriais, edifícios comerciais, prédios residenciais e muros de

arrimos. Além disso, ela pode ser utilizada em estruturas de um ou mais andares.

Segurança na obra

Uma outra vantagem de comprar coluna pronta é a segurança no canteiro de obras. Como

é um material que já vem pronto e precisará somente ser instalado, os operadores não

estão expostos a tantos riscos de acidentes. Também é importante salientar que esse tipo

de produto deve ser comprado em uma loja especializada, para garantir a sua qualidade.
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A coluna pronta da Casa do Serralheiro é indicada para desenvolver vigas, cintas,

baldrames, muros, vergas, contravergas e travamento de paredes. Elas são entregues

prontas para o uso, o que melhora a produtividade da mão de obra e reduz os custos com

insumos. Além disso, proporciona mais agilidade na execução da obra.

O aço usado nas barras das colunas é do tipo CA-50 soldável, já que as amarrações são

feitas por meio de solda eletrônica. Já os estribos são de aço tipo CA-60 nervurado,

espaçados, em geral, a cada 20 cm.

As colunas também podem servir como elemento de travamento de muros e paredes. As

dimensões delas variam conforme as medidas dos blocos padrões de mercado. Por

exemplo: para um bloco de espessura menor ou igual a 10 cm, é preciso empregar colunas

prontas de 7 cm de largura por 14 cm a 27 cm de comprimento.

Um ponto importante a ser ressaltado é que ao usar uma coluna pronta, você precisa estar

atento ao alinhamento e encaixe com outros elementos da estrutura. No caso de pilares

fixados diretamente em fundações, os ferros de arranque devem ser presos às sapatas com

arame recozido. Para isso, basta virar os vergalhões para fora e executar a emenda.

Agora, quando o elemento é usado com a função de vigas, as barras devem ser apoiadas

nas armaduras dos pilares correspondentes ou em todo o respaldo do muro já pronto. Elas

serão presas nas colunas dos pilares do próximo andar por meio dos próprios ferros de

arranque. Em alguns casos, é recomendável fazer pelo menos um ponto de fixação entre a

viga e a coluna, para garantir a amarração das barras. Depois, basta montar as fôrmas de

madeira para fazer a concretagem.

No caso de vigas baldrame ou até quando as colunas servem como elemento de

travamento de muros e paredes, a fixação entre a viga e o pilar também é feita por meio das

próprias barras, mas é preciso atenção durante a amarração das colunas na armação dos

blocos de fundação. Escavadas as vigas baldrame e os blocos de fundação, montam-se as

armaduras das valas para depois encaixar as colunas na horizontal.
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A alavancagem das vigas sobre a armação das valas pode ser feita com os próprios ferros

de arranque das colunas. Além disso, é importante amarrar com arame recozido os

encontros entre o vergalhão das vigas com os ferros de arranque dos pilares.
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As colunas prontas já são entregues montadas com vergalhões CA-50 soldáveis e estribos

CA-60 nervurados, oferecendo praticidade para a concretagem de vigas e colunas, por

exemplo. Este material, além de prático por dispensar as amarrações manuais, também

garante melhor aderência do concreto.

Os estribos são fixados nos vergalhões por meio de solda eletrônica com espaçamento de

20 cm entre eles, dando maior estabilidade e rigidez a essa coluna pronta que fará a

sustentação de casas e edifícios.

Algumas dicas para quando for adquirir uma coluna pronta são:

● Não se esqueça de garantir que os blocos tenham um tamanho compatível com a
coluna escolhida. Assim, eles irão se encaixar perfeitamente na estrutura da
construção.

● Lembre-se também que, além de formar pilares e postes unitários, você também
pode usar a coluna pronta para montar paredes ou divisórias.

● Outra dica importante é sobre o cálculo do material necessário. Para comprar sua
coluna pronta, você deverá escolher uma das dimensões disponíveis em nossa loja
e multiplicar pela quantidade de colunas da sua obra. Não se esqueça também de
conferir a reputação da empresa contratada. Garanta que os materiais sejam de
qualidade e confiança.

● Se você deseja ter uma base do preço das colunas prontas para se organizar
financeiramente quando precisar adquiri-las, geralmente elas custam na faixa de 70
até 200 reais.

Neste manual, você aprendeu as funcionalidades da coluna pronta, as suas vantagens e

como utilizá-la da melhor forma no seu projeto. Caso você precise desse material, a Casa

do Serralheiro é o maior shopping de aço do país, sendo uma loja confiável para você

comprar a sua coluna pronta. Por meio do nosso e-commerce, você adquire o seu material

com toda a segurança e certeza de que vai receber em um prazo curto e um produto de

qualidade.
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Então, visite o nosso site, escolha as dimensões da coluna pronta que precisa, coloque no

carrinho e pronto! É só aguardar a entrega do material. Se você tiver alguma dúvida, pode

entrar em contato com a nossa equipe de vendas. Nos siga nas redes sociais para

acompanhar as ofertas e outros conteúdos!
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Neste manual, você aprendeu as funcionalidades da coluna pronta, as suas vantagens e

como utilizá-la da melhor forma no seu projeto. É um produto que faz toda a diferença na

sua obra, tornando-a mais ágil e segura.

Caso você precise desse material, a Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do

país, sendo uma loja confiável para você comprar a sua coluna pronta. Por meio do nosso

e-commerce, você adquire o seu material com toda a segurança e certeza de que vai

receber em um prazo curto e um produto de qualidade.

Então, visite o nosso site, escolha as dimensões da coluna pronta que precisa, coloque no

carrinho e pronto! É só aguardar a entrega do material.

Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa equipe de vendas. Nos

siga nas redes sociais para acompanhar as ofertas e outros conteúdos!
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