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A história da CYMACO começa em novembro de 1982
em Erechim, com a CYMACO TINTAS, pelas mãos do
construtor Elmir Cybulski, que logo expande a operação
para Florianópolis. 

Durante esse período de estabelecimento das empresas,
a CYMACO percebeu a necessidade de profissionais
mais qualificados para o serviço de manutenção e
reforma predial, nascendo assim a CYMACO
EMPREITEIRA, administrada pelos sócios Luciano e
Alexandre Tacques Cybulski.

Durante toda a atuação no mercado, a CYMACO sempre
esteve em busca de tecnologias inovadoras e soluções
diferenciadas para oferecer o melhor ao cliente, por isso
trouxe um sistema de revitalização predial inovador, o
RETROFIT, criando uma nova divisão especializada,

composta por Engenheiros Arquitetos, Designers e
Administradores que já conta com mais de 10.000.000
de m² construídos.

Em 2012 nessa constante busca por inovação, a
CYMACO ENGENHARIA apresenta um sistema de
construção inovador e industrializado mais eficiente do
mercado: as construções inteligentes.

A CYMACO

A CYMACO completa 38 anos de trajetória, com

mais de 10 milhões de m² de obras realizadas de

Retrofit, sendo pioneira em Construções

Inteligentes.
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CONSTRUÇÕES
INTELIGENTES
O  QUE  É ,  COMO  FUNCIONA
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CONSTRUÇÕES
INTELIGENTES

As  Construções  Intel igentes  são  um  sistema  Construtivo
produtivo ,  econômico ,  ecologicamente  correto  e  que  supera

as  soluções  existentes  no  mercado  no  quesito  custo ,

Qualidade ,  produtividade  e  que  se  adapta  a  qualquer  t ipo
de  projeto  arquitetônico .

O sistema CONSTRUÇÕES INTELIGENTES CYMACO foi

idealizado para a produção em escala de paredes e lajes

em concreto armado.

O inovador sistema de construção pré-moldada

proporciona simplicidade de execução, agilidade na

montagem, excelente acabamento dos painéis, baixos

custos, controle de desperdícios e racionalidade

administrativa no canteiro de obras, com expressiva

redução em relação à construção tradicional.

Todos estes benefícios são conseguidos, pois o sistema

construtivo desenvolvido utiliza os mesmos materiais do

sistema convencional, mas combinando-os de forma

industrial, inédita e criativa, tornando-o mais eficiente,

mais resistente e mais ágil.

Um sistema moderno que procura equacionar os maiores

problemas do mercado da construção civil no Brasil,

trazendo:

• Viabilidade econômica;

• Preços finais competitivos;

• Redução de mão de obra e custos;

• Sustentabilidade.
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O sistema consiste em um conjunto de formas metálicas

que deslizam no sentido horizontal, sobre uma estrutura

também metálica construída com vigas, cujas laterais são

fechadas com chapas metálicas e ganchos de travamento.

Este sistema facilita o fechamento para concretagem e

também a abertura para desforma de maneira simples e

ágil, proporcionando assim, maior produtividade e

consequente diminuição de mão de obra.

O conjunto permite a produção de várias paredes em uma

única concretagem. As paredes são concretadas na posição

vertical e 22 horas após a concretagem são retiradas das

formas.

Após a retirada das formas as paredes são colocadas em um

ambiente denominado de sala de cura, onde permanecem

por mais 72 horas, com hidratação permanente por

aspersão, para depois serem transportadas até o canteiro de

obras.

CONSTRUÇÕES
INTELIGENTES

COMO  FUNCIONA
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BENEFÍCIOS

CONSTRUÇÕES
INTELIGENTES

PRATICIDADE

As paredes chegam prontas para a

montagem, com dutos secos (elétricos

e hidráulicos) incorporados e

rebocadas

AUMENTO  DA
PRODUTIV IDADE

Permite produção em série capaz de

finalizar grandes projetos em menor

tempo

ECONOMIA

Melhor custo x benefício, aumentando

substancialmente a racionalização da

produção e a possibilidade de

implantação de uma eficiente

administração de custos

RAPIDEZ

Uma casa térrea pode ser edificada em

uma semana

6



BENEFÍCIOS

CONSTRUÇÕES
INTELIGENTES

REDUÇÃO  DE  MÃO
DE  OBRA

De fácil treinamento, não necessita de

uma grande equipe ou de mão de obra

especializada

ECOLOGICAMENTE
CORRETO

Redução substancial na geração de

resíduos em obra, minimizando custos

de acondicionamento e alocação de

entulho, reduzindo consequentemente

o custo final de obra

CONTROLE  DE
QUALIDADE

Controle do processo construtivo, com

a produção industrial que elimina erros

individuais, permitindo assim maior

foco no acabamento e garantindo um

produto uniforme que diminui as

patologias após a entrega do imóvel

CONTROLE  DE
PROCESSOS

Simplifica o gerenciamento e controles

pela eliminação de atividades, pois

concentra-as na fase de fabricação e

montagem, o que torna o processo mais

uniforme e evita erros
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BENEFÍCIOS

CONSTRUÇÕES
INTELIGENTES
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60%
redução no tempo de
execução da obra

redução na mão de
obra

80%

utilização de insumos
de baixo impacto
ambiental, aliado a
tecnologias verdes

você sabe desde o início
o quanto vai gastar, sem
surpresas de gastos
extras

as paredes já chegam
prontas, com dutos elétricos
e hidráulicos, e rebocadas

obra limpa e sem
geração de entulhos



ETAPAS
CONSTRUÇÕES  INTEL IGENTES
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5
LAJE

1
BATERIA DE

FORMAS

2
CONCRETAGEM

3
RETIRADA DA

FORMA

4
MONTAGEM 1°

PAVIMENTO

6
MONTAGEM 2°

PAVIMENTO

7
ESCORA

CONSTRUÇÕES INTELIGENTES

8
ENCAIXE FINAL
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ETAPAS



ETAPAS

CONSTRUÇÕES
INTELIGENTES

BATERIA  DE  FORMAS

RETIRADA  DA  FORMA

CONCRETAGEM
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ETAPAS

CONSTRUÇÕES
INTELIGENTES

MONTAGEM  1  PAVIMENTO

MONTAGEM  2  PAVIMENTO

LAJE
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ETAPAS

CONSTRUÇÕES
INTELIGENTES

ESCORA

OBRA  F INALIZADA

ENCAIXE  F INAL
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ETAPAS

CONSTRUÇÕES
INTELIGENTES

PLANTA  BAIXA

DETALHES

DETALHES

14



• Processo artesanal com alto índice de retrabalho;

• Grande índice de desperdício de materiais;

• Baixa velocidade de Execução;

• Mão de obra cara e escassa;

• Elevado índice de patologias construtivas;

• Acentuada geração de entulhos na obra;

• Fácil encontrar roubo em canteiros de obra;

• Desperdício em índices próximos a 15%;

• Baixa padronização de processos e acabamento;

     • Utilização de insumos com alto impacto ambiental.

• Processo industrial com tecnologia construtiva; 

• Economia de 20% por m² nos materiais;

• Redução de até 60% no tempo de execução da obra;

• Reduz em 80% a utilização de mão de obra e não requer

mão de obra especializada;

• Baixo índice de patologias e maior garantia da qualidade

do produto final;

• Obra limpa sem geração de entulhos;

• Maioria das operações feitas em ambiente controlado;

• Desperdício em índices próximos a 0%;

• Padronização dos sistemas;

• Utilização de insumos de baixo impacto ambiental, aliado a

tecnologias verdes.

COMPARATIVO

X

ALVENARIA CONVENCIONAL CONSTRUÇÕES INTELIGENTES

15



• Locação da obra;

• Confecção de sapatas;

• Confecção de formas e vigias de Baldrame;

• Confecção de contra-piso interno;

• Levantar parede tijolo a tijolo;

• Confecção de formas e vigias de respaldo;

• Salpicar paredes;

• Rebocar parades;

• Rasgos para embutir elétrica;

• Rasgos para embutir hidráulica;

• Fechamento dos rasgos;

• Confecção madeiramento e cobertura;

• Assentamento de piso e azulejo;

• Confecção de forro;

• Colocação de portas e janelas;

• Pintura;;

• Locação da obra;

• Confecção de sapatas;

x Vigias já vão embutidas na parede;

• Confecção de contra-piso interno;

x Parede já vai pronta;

x Vigias já vão embutidas na parede;

x Parede já vai pronta;

x Parede já vai pronta;

x Elétrica já vai embutida;

x Hidráulica já vai embutida;

x Parede já vai pronta;

• Confecção madeiramento e cobertura;

• Assentamento de piso e azulejo;

• Confecção de forro;

• Colocação de portas e janelas;

• Pintura ambiental, aliada a tecnologias verdes;

X

ALVENARIA CONVENCIONAL CONSTRUÇÕES INTELIGENTES

ETAPAS CONSTRUTIVAS
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VELOCIDADE

• Alta quantidade de mão de obra para montar;

     • Elevado número de pessoas na obra;

     • Aproximadamente 10 dias para montar e

desmontar as formas de uma casa;

     • Risco de roubo das formas 

- investimento em seguro;

     • Acessórios pequenos - perdas;

• 4 pessoas para montar e desmontar formas;

• Poucas pessoas envolvidas no processo;

• Em 10 dias concretamos de 3 a 4 casas;

• Formas com 1,2 toneladas - difícil de serem roubadas;

• Não tem acessórios pequenos.

X

CONSTRUÇÕES INTELIGENTESFORMAS MOLDADAS "IN LOCO"

VELOCIDADE
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CYMACO.COM.BR CYMACO_ENGENHAR IA(48 )  3348-0047

http://www.cymaco.com.br/
http://www.instagram.com/cymaco_engenharia


FRANQUIAS


