“NÓS ACREDITAMOS QUE EXISTE
UMA FORMA MAIS EFICIENTE
DE CONSTRUIR.”
ANDRÉ STOINSKI
CEO

Após atuar 10 anos na área de Educação, quando
vivenciamos a necessidade por soluções que
atendessem rapidamente nossas demandas por
espaços educacionais, entendemos que havia uma
carência no setor.
Na ocasião, não encontramos solução viável
técnica e financeiramente para nossas
necessidades de expansão física em curto
período de tempo. O resultado sempre era o
mesmo: perdíamos excelentes oportunidades de
crescimento.
Esta dificuldade nos fez enxergar uma
oportunidade. Nascia a Polibox.
Em 2007, iniciamos o desenvolvimento de métodos
alternativos para fabricação de salas de aula
e encontramos na tecnologia modular o que
procurávamos. E assim, em 2011, instalamos
nossa fábrica.
Hoje, atendemos as maiores instituições
de ensino privadas e públicas do Brasil.
Convidamos você a conhecer melhor as soluções
que a construção modular disponibiliza e o que a
Polibox pode oferecer.

POLIBOX

A CONSTRUÇÃO MODULAR
É um setor originário da construção civil no qual se levou para dentro da indústria o processo construtivo.
Assim, a construção civil modular trouxe ganhos em velocidade de construção e controle de qualidade.
No local da obra, realiza-se apenas a montagem da edificação.
A construção modular conseguiu administrar variáveis que impactam positivamente em custos,
segurança e prazos que a construção civil tradicional está exposta, tais como:
Mão de Obra: Disponibilidade / Qualificação / Segurança;
Materiais: Qualidade / Disponibilidade / Perdas;
Condições Climáticas: Chuva / Calor / Frio;
Impacto ambiental: Limpeza / Reciclagem / Sustentabilidade.
TABELA COMPARATIVA ENTRE CONSTRUÇÃO MODULAR E CONSTRUÇÃO CIVIL TRADICIONAL
Construção Civil

Construção Civil Modular

Mão de obra local

Alta dependência

Baixa dependência

Materiais

Alta dependência de controle
e falhas de conformidade

Controle de qualidade realizado
dentro da indústria

Condições Climáticas

Alta dependência

Baixa dependência

A construção modular proporciona soluções rápidas, de baixo impacto ambiental e sem perder a solidez
da construção civil tradicional.
ETAPAS DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO MODULAR

PREPARAÇÃO DO LOCAL

ESTUDO DE

PROJETO DE

VIABILIDADE

ARQUITETURA

MONTAGEM

ENTREGA DAS
CHAVES

FABRICAÇÃO

POLIBOX

UM JEITO NOVO DE CONSTRUIR
O FUTURO.
COM MAIS RAPIDEZ E QUALIDADE
Com a fabricação dos módulos dentro da indústria e a montagem eficiente no canteiro de obras, ganha-se
agilidade e consegue-se atender demandas urgentes em prazos menores. O tempo de uma obra modular
é bem menor em relação ao das convencionais, pois apenas 8% do processo de fabricação está sujeito a
variáveis incontroláveis (clima) e, ao contrário da engenharia civil comum, na modular processos podem
ser feitos simultaneamente – é possível preparar terrenos, fundações e produzir módulos ao mesmo
tempo.

COM SOLIDEZ E MOBILIDADE
A construção modular possibilita a realoação da edificação devido ao desenvolvimento de tecnologias
de encaixes e acoplamentos fortes e resistentes, que mantém a possibilidade de serem desmontados
mesmo após anos de uso contínuo. Em síntese, todo edifício, mesmo com mais de um pavimento, pode
ser desmontado e transportado para novo endereço.

COM BAIXO IMPACTO AMBIENTAL
A fabricação das peças é feita de forma ecologicamente correta, pois utiliza materiais recicláveis ou
provenientes de áreas de reflorestamento, além de aplicar tecnologias ambientalmente amigáveis. Água
e energia são utilizados de forma racional, aliados à eficiente gestão dos poucos resíduos do processo.
Por gerar baixíssimo impacto ambiental, as edificações podem ser classificadas como Construções
Verdes.

EM VEZ DE PREOCUPAÇÃO, TRANQUILIDADE.
O processo industrial modular trouxe para a construção civil alto nível de controle de qualidade em
materiais, mão de obra e diminuiu o impacto das intempéries climáticas durante a obra. Dessa
maneira, as interrupções causadas por baixa qualificação profissional, chuva e falta de matériaprima foram drasticamente minimizadas.
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QUALIDADE DA FABRICAÇÃO
À EDIFICAÇÃO

PROCESSOS INDUSTRIAIS
Em nossa fábrica, os processos industriais aplicados seguem um rígido controle e passam por constantes
inovações, o que resulta num alto nível de qualidade final.

LOGÍSTICA
MATÉRIA-PRIMA
As paredes são produzidas com placas de fibras de madeira mineralizadas, projetadas para atender com
qualidade e segurança às necessidades da construção civil. As paredes dos módulos possuem isolamento
acústico e térmico, incombustibilidade, não estão sujeitos ao apodrecimento, infestação por cupins ou
outras pragas e possuem resistência ao excesso ou falta de umidade.

CONFORMIDADE
Nossos projetos estão em conformidade com a legislação específica para espaços educacionais e com as
normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Conseguimos executar as construções em qualquer região do Brasil, do norte ao sul. Isso se deve a
tecnologias de embalagem, agregação e transporte desenvolvidas por nós para facilitar e viabilizar
financeiramente todos os processos. Em resumo, nossos métodos quintuplicaram a carga transportada
em um único caminhão, em comparação aos procedimentos convencionais, respeitando os limites
estabelecidos pela legislação do setor de transportes.

FIM DE OBRA
A construção modular minimiza os trabalhos e custos com limpeza ao término das edificações, pois no
canteiro de obras realiza-se principalmente montagem e acabamentos finais, com baixíssima produção de
resíduos (entulho).

MANUTENÇÃO
A manutenção de nossas edificações é equivalente a de obras em
alvenaria. Pinturas periódicas, aplicação de massa corrida ou outro
tipo de acabamento, abertura e fechamento de furos para fixação de
quadros e equipamentos, limpeza e decoração podem ser efetuados
da mesma forma, por profissionais familiarizados com alvenaria.

DURABILIDADE
A durabilidade prevista é superior a 30 anos, desde que as
manutenções periódicas e vistorias da equipe técnica da fábrica
sejam cumpridas de acordo com o manual do proprietário.
As matérias-primas foram validadas ao longo dos últimos 70 anos
em lugares como Europa e Estados Unidos, onde as construções
modulares são amplamente utilizadas desde o final da Segunda
Guerra Mundial.

A POLIBOX É ESPECIALISTA
EM CONSTRUÇÃO MODULAR
PARA A ÁREA DA EDUCAÇÃO.
Desde a sua fundação, a Polibox tornou-se referência em espaços para fins
educacionais, com dimensões, acabamentos e equipamentos ajustados às
necessidades das instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas.
Nosso portfólio conta com soluções nas áreas do ensino fundamental, técnico, superior
e à distância.

EDIFICAÇÕES

DIMENSÕES DAS SALAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Salas de aula;
• Bibliotecas;
• Cantinas;
• Depósitos;
• Berçários;
• Sanitários;
• Espaços administrativos;
• Laboratórios de informática;
• Etc.

Sala de dois módulos: 28,8 m²;
Sala de três módulos: 43,2 m²;
Sala de quatro módulos: 57,6 m²;
Sala de cinco módulos: 72,0 m²;
Tamanhos maiores são possíveis
mediante projetos específicos.

• Sistema estrutural em aço carbono
zincado à quente;
• Paredes de fechamento em placas
de madeira mineralizada (WWCB Wood Wool Cement Board), que
proporcionam isolamento
térmico/acústico;
• Cobertura em fiberglass com
isolante térmico/acústico
antichama;
• Piso em compensado naval de
25mm, suspenso a 20cm do chão
por estrutura em aço carbono,
tratado contra umidade e revestido
com manta vinílica. Fabricamos
também piso em concreto.

PERSONALIZAÇÃO
É possivel customizar a pintura de acordo com a identidade visual definida
pelo cliente (cores, logomarca, etc.).
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UNIMOS A ENGENHARIA CIVIL E
ARQUITETURA ÀS ENGENHARIAS
INDUSTRIAIS.
Engenheiros e arquitetos assinam as edificações e o processo fabril para que tudo esteja
dentro dos padrões de segurança e qualidade visual almejados. Além disso, toda a equipe de
colaboradores da empresa passa por treinamentos periódicos para que os trabalhos sejam
sempre aprimorados.
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CASES

CLIENTE
Pitágoras.

CIDADE
Uberlândia/MG.

PROBLEMA
Devido ao alto índice de aprovações, a faculdade precisava ampliar o número de salas para atender aos
novos alunos em um curto espaço de tempo.

SOLUÇÃO
Diante do espaço existente, constatamos que a construção de oito salas modulares Polibox seria
suficiente para atender às necessidades da instituição, já que o calendário escolar estava prestes a
começar. Para este projeto, cada uma delas foi edificada com 57,6 m² e, ao todo, as novas salas de aula e
de circulação somam 498,0 m² de área construída.
Era importante, também, cumprir os requisitos para acessibilidade e oferecer ótima taxa de iluminação
para a atividade educacional. As luminárias instaladas proporcionam taxa de iluminação de 330 Lux no
plano de trabalho - 10% acima do valor recomendando pela ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas).
A meta foi atingida e a montagem concluída em 20 dias.
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CASES

CLIENTE
Estácio.

CIDADE
Cabo Frio/RJ.

PROBLEMA
Os cursos de graduação tiveram o número de vagas ampliadas e era necessário construir novos espaços
com rapidez para o início das aulas.

SOLUÇÃO
Estudamos a proposta e criamos o projeto para a construção de um bloco com oito salas de aula em parte do
pátio interno e uma sala adicional em outro local do campus. A área utilizada, contando o espaço para salas e
circulação, foi de 614,4 m2, suficiente para receber 450 alunos por período.
Tomamos um cuidado especial com a instalação elétrica para proporcionar maior segurança aos usuários,
pois os fios são embutidos e contam com duplo isolamento. O mesmo cuidado foi aplicado ao teto, que possui
estrutura de sustentação em aço carbono e é formado por três camadas: a de revestimento externo, que
proporciona resistência e durabilidade, e duas internas para garantir o isolamento térmico e acústico, além de
acabamento estético com capacidade refletora de luz para reforçar a taxa de iluminação.
Em 28 dias a obra foi concluída, atendendo a todos os padrões exigidos pela ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas), e com satisfação garantida pelo cliente.
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CASES

CLIENTE
SENAI.

CIDADE
Curitibanos/SC.

PROBLEMA
Criar novas salas para oferecer curso técnico de corte e costura industrial em local com pouca área
disponível e em menos de 20 dias.

SOLUÇÃO
Como praticamente toda a área interna já possuía salas construídas, utilizamos parte do estacionamento
para a montagem dos novos blocos. Dessa maneira, foi possível integrar um novo espaço educacional ao
já existente.
Após a realização de obras de nivelamento e fundações, instalamos três salas modulares, sendo uma
maior (com seis módulos) para aulas práticas e duas menores (três módulos cada) para aulas teóricas,
num total de 208,8 m2. Neste projeto atendemos também aos padrões técnicos adotados pelo cliente, em
que as instalações elétricas são aparentes, permitindo fácil reconfiguração quando necessário.
Na sala de aulas práticas, as luminárias garantem o conforto visual aos alunos, pois oferecem taxa
de iluminação adequada às atividades no plano de trabalho, em torno de 500 Lux (NBR 5413 da ABNT
- Associação Brasileira de Normas Técnicas). Para reforçar a segurança, foram instaladas janelas
basculantes, que são mais resistentes à ação de arrombamento.
Todo o projeto é pensado para atender às necessidades do cliente e das pessoas que utilizarão o
ambiente, por isso as cores seguiram padrões da instituição e os equipamentos de ar condicionado foram
instalados em suporte ao nível do chão, já que os alunos são adultos.
Os trabalhos foram concluídos de forma rápida e a edificação foi entregue no prazo de 15 dias.
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CASES

CLIENTE
Prefeitura Municipal de Camboriú/SC.

CIDADE
Camboriú/SC.

PROBLEMA
Necessidade de ampliar a oferta de vagas na escola de ensino infantil em menos de 30 dias.

SOLUÇÃO
Como o número de vagas disponíveis na escola não era suficiente para atender todas as crianças em
idade escolar da comunidade, foi necessário edificar novas salas de aula em espaço disponível no local
em menos de 30 dias.
Foram instaladas seis salas modulares Polibox , cada uma com três módulos - a área total de construção
e circulação tem 313,2 m2. A identidade visual utilizada pelo cliente foi mantida no novo bloco, que
também contou com a aplicação de cores e pastilhas.
Para garantir a segurança das crianças, os equipamentos de ar condicionado foram instalados à altura
do teto e as instalações elétricas embutidas. Como em todos nossos projetos, os padrões da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) foram atendidos.
A edificação foi feita de forma muito rápida e atendeu às expectativas do cliente. Em 20 dias as novas
salas estavam prontas para serem utilizadas.
Os municípios só tendem a ganhar em ampliações como esta, pois conseguem oferecer mais vagas sem
aumentar o número de escolas, o que gera economia com administração, limpeza, merenda, entre outros
recursos humanos.
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PORTFÓLIO DE OBRAS.
UNIVERSIDADES.

PORTFÓLIO DE OBRAS.
ENSINO TÉCNICO.
GUARAMIRIM/SC.
VOTORANTIM/SP.

Ano:
Geração:
Tamanho:
Área:
N˚ de salas:
Capacidade:
Andar:
Parede:
Teto:
Instalação elétrica:
Piso:

Isolamento:
Acessórios:
Adicionais:

Ano:
Geração:
Tamanho:
Área:
N˚ de salas:
Capacidade:
Andar:
Parede:
Teto:
Instalação elétrica:
Piso:

2014.
4.
14,4 m x 18,0 m.
259,2 m².
5.
150 alunos por período.
Térreo.
WWCB.
Forro em WWCB.
Embutida com duplo isolamento.
Concreto revestido com manta
vinílica.
Isolamento: Térmico e acústico com WWCB.
Acessórios: Ar condicionado.
Observações: Edificação realizada indoor, por
construtora licenciada.

2013.
3.
60,0 m x 14,5 m.
1.400 m².
20.
Mil alunos por período.
Térreo e primeiro.
WWCB.
Possuí três camadas - Fiberglass,
EPS antichama e PRFV.
Embutida com duplo isolamento.
Compensado naval fixado sobre
estrutura em aço carbono,
revestido com manta vinílica.
Térmico e acústico com WWCB e
EPS antichama.
Ar condicionado.
Corredores de circulação,
acessos por escada e sanitário
masculino.

CONTAGEM/MG.

Ano:
Geração:
Tamanho:
Área:
N˚ de salas:
Capacidade:
Andar:
Parede:
Teto:
Instalação elétrica:
Piso:

Isolamento:
Acessórios:
Adicionais:

2013.
3.
72,0 m x 28,0 m.
2.016 m².
25.
1.250 alunos por período.
Térreo.
WWCB.
Possuí três camadas – Fiberglass,
EPS antichama e PRFV.
Embutida com duplo isolamento.
Compensado naval fixado sobre
estrutura em aço carbono,
revestido com manta vinílica.
Térmico e acústico com WWCB e
EPS antichama.
Ar condicionado.
Áreas de circulação cobertas,
sanitários feminino e masculino
com cabine específica para PNE.

LONDRINA/PR.

Ano:
Geração:
Tamanho:
Área:
N˚ de salas:
Capacidade:
Andar:
Parede:
Teto:
Instalação elétrica:
Piso:

Isolamento:
Acessórios:
Adicionais:
Um diferencial deste projeto é a utilização do recurso da realocação, possibilitado pela construção modular Polibox.
O bloco de salas foi instalado em fevereiro de 2.014 para suprir a demanda até outubro do mesmo ano. Em novembro
e dezembro de 2014, as salas modulares foram transferidas para a unidade Pitágoras de Betim/MG, a 1000 Km de
Londrina.

2014.
3.
60,0 m x 14,5 m.
974,4 m².
12.
600 alunos por período.
Térreo e primeiro.
WWCB.
Possuí três camadas – Fiberglass,
EPS antichama e PRFV.
Embutida com duplo isolamento.
Compensado naval fixado sobre
estrutura em aço carbono,
revestido com manta vinílica.
Térmico e acústico com WWCB e
EPS antichama.
Ar condicionado.
Corredores de circulação
cobertos, acesso ao piso superior
e sanitários masculino e feminino
adaptados a portadores de
necessidades especiais.
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PORTFÓLIO DE OBRAS.
PREFEITURAS.

PORTFÓLIO DE OBRAS.
ENSINO À DISTÂNCIA.
Unopar EAD - CONCÓRDIA/SC.

LONTRAS/SC.

Ano:
Geração:
Tamanho:
Área:
N˚ de salas:
Capacidade:
Andar:
Parede:
Teto:
Instalação elétrica:
Piso:

Isolamento:
Acessórios:
Adicionais:

2013.
3.
9,6 m x 11,0 m.
105,6 m².
3.
60 alunos por período.
Térreo.
WWCB.
Possuí três camadas – Fiberglass,
EPS antichama e PRFV.
Embutida com duplo isolamento.
Compensado naval fixado sobre
estrutura em aço carbono,
revestido com manta vinílica.
Térmico e acústico com WWCB e
EPS antichama.
Ar condicionado.
Acesso coberto.

Ano:
Geração:
Tamanho:
Área:
N˚ de salas:
Capacidade:
Andar:
Parede:
Teto:
Elétrica:
Piso:

Isolamento:
Adicionais:

LONDRINA/PR.

ARAQUARI/SC.

Ano:
Geração:
Tamanho:
Área:
N˚ de salas:
Capacidade:
Andar:
Parede:
Teto:
Instalação elétrica:
Piso:

Isolamento:
Acessórios:
Adicionais:

2015.
4.
12,0 m x 6,0 m.
72,0 m².
2.
50 alunos por período.
Térreo.
WWCB.
Possuí três camadas – Fiberglass,
EPS antichama e PRFV.
Embutida com duplo isolamento.
Compensado naval fixado sobre
estrutura em aço carbono,
revestido com manta vinílica.
Térmico e acústico com WWCB e
EPS antichama.
Ar condicionado.
Sanitário infantil.

2014.
3.
19,2 m x 14,5 m.
278,4 m².
4.
1.200 alunos por semana.
Térreo.
WWCB.
Possuí três camadas – Fiberglass,
EPS antichama, PRFV.
Instalação embutida com duplo
isolamento.
Compensado naval fixado sobre
estrutura em aço carbono,
revestido com manta vinílica.
Térmico e acústico com WWCB e
EPS antichama.
Corredor de circulação coberto,
telessalas com pé direito
de 3,0 m e janelas com área
correspondente a 1/3 da área do
piso (legislação municipal).

Ano:
Geração:
Tamanho:
Área:
N˚ de salas:
Capacidade:
Andar:
Parede:
Teto:
Instalação elétrica:
Piso:

Isolamento:
Adicionais:

2.014.
3.
9,6 m x 6,0 m.
57,6 m².
1.
40 tutores simultaneamente.
Térreo.
WWCB.
Possuí três camadas – Fiberglass,
EPS antichama e PRFV.
Embutida com duplo isolamento.
Compensado naval fixado sobre
estrutura em aço carbono,
revestido com manta vinílica.
Térmico e acústico com WWCB e
EPS antichama.
Instalação elétrica adequada para
suportar 40 notebooks ligados
simultaneamente.

NOSSOS CLIENTES
Universidades

Ensino Técnico

Prefeituras

Prefeitura de
Camboriú

Prefeitura de
Guaramirim

Prefeitura de
Lontras

Prefeitura de
Araquari

Prefeitura de
Schroeder

Prefeitura de
Joinville

A POLIBOX É REFERÊNCIA
EM CONSTRUÇÃO CIVIL
MODULAR NO BRASIL.
Seu pioneirismo no desenvolvimento técnico de soluções que permitem produzir,
transportar e edificar espaços acadêmicos modulares com matérias-primas
ambientalmente amigáveis, confortáveis e duráveis ganharam rapidamente
destaque no segmento educacional.
O sucesso alcançado, aliado ao contínuo investimento na evolução da performance
de seus produtos, colocam a Polibox como uma das mais promissoras empresas da
construção civil modular brasileira.

Rua Bananal do Sul, 4.060
Bairro Bananal - Guaramirim-SC
CEP 89270-000
(47) 3373-0638
vendas@polibox.ind.br
www.polibox.ind.br
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