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MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Concreto; 

 Telas ou barras de aço; 

 Madeira ou chapas compensadas; 

 Lona plástica. 

 EPI; 

 Carro-de-mão; 

 Pás e enxadas; 

 Balde; 

 Vibrador de imersão ou régua 
vibratória; 

 Colher de pedreiro; 

 Régua de alumínio; 
 

 Trena metálica;  

 Mangueira de nível ou nível alemão; 

 Linha de nailon; 

 Serra elétrica manual ou serrote; 

 Desempenadeira de aço; 

 Máquina acabadora de concreto 
(helicóptero); 

 Máquina de corte para juntas. 

Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço  

 Devem estar definidos os níveis, os caimentos, a espessura, se o piso será armado ou não, se o concreto terá adição de 
fibras ou não, as dimensões dos quadros e o tipo de juntas; 

 Devem estar executadas as mestras do piso; 

 No caso de ser aplicado sobre o solo, este deve estar devidamente compactado, nivelado e deve ter um lastro de 
proteção de concreto magro ou lona plástica; 

 Deve estar separado por junta de todos elementos estruturais como blocos de fundação, cintas, etc.; 

 Quando executado sobre área impermeabilizada esta deve estar testada e protegida; 
 Todas as tubulações ralos e caixas que ficarão embutidos devem estar colocadas. 

 

 A área a ser executada deve ser limitada em quadros ou faixas definidos com fôrmas de madeira, 
alinhadas e niveladas com o auxílio de linha de náilon estendidas entre as mestras; 

 Executar o lastro de concreto magro ou colocar a lona plástica sobre terreno; 

 Colocar a armadura, quando especificado; 

 Lançar o concreto e andensar com vibrador de imersão ou régua vibratória; 

 Sarrafear o concreto com régua de alumínio, obedecendo as mestras do piso; 

 Aguardar o ponto de desempeno (início da pega) do concreto, quando o concreto já suporta o peso 
da máquina, para fazer o acabamento preliminar com a máquina acabadora utilizando o disco de 
aço giratório; 

 Em seguida, dar o acabamento final no concreto até obter a textura desejada, utilizando as  pás da  
máquina acabadora; 

 Utilizar o desempeno metálico manual para dar acabamento em locais de difícil acesso para a 
máquina, como cantos, quinas, pés de pilares e paredes, etc; 

 Isolar o ambiente para evitar trânsito de pessoas e equipamentos por um prazo mínimo de 24 
horas; 

 Após o acabamento, iniciar a cura úmida do concreto tão logo a superfície permita, cerca de 01 hora 
após. Manter a cura durante 03 dias consecutivos; 

 O Corte para juntas de dilatação deverá ser executado, em mais ou menos 20 horas após a 
concretagem. Caso a junta seja entre placas de concreto com idades diferentes, aguardar cerca de 
15 dias da última concretagem para executar o corte (haverá dilatação entre as placas). 
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