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MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Concreto.  EPI; 

 Equipamento de transporte; 

 Enxada e pá; 

 Vibrador de imersão; 

 Régua de alumínio ou madeira; 

 Desempenadeira; 

 Mestras;  

 Nível “alemão” ou nível de mangueira. 

Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

 Os elementos estruturais dos pavimentos inferiores devem estar devidamente reescorados; 

 As formas devem estar montadas, verificadas e limpas; 

 As armaduras devem estar colocadas, conferidas e com os espaçadores instalados; 

 As proteções de periferia devem estar instaladas; 

 As mestras devem estar posicionadas e verificadas com relação à altura e à quantidade; 

 Os ganchos para fixação de equipamentos ou locação de eixos devem estar colocados; 

 Os elementos das instalações devem estar posicionados e conferidos; 

 As passarelas para trânsito durante o transporte do material devem estar posicionadas. 

 Molhar as formas abundantemente antes da concretagem; 

 Lançar o concreto tomando o cuidado de não formar grandes acúmulos de material em um ponto 
isolado da forma; 

 Espalhar o concreto com o auxílio de pás e enxadas; 

 Adensar o concreto com várias incisões próximas e de curta duração, cuidando para não encostar 
a agulha na forma e não vibrar o concreto pela armadura; 

 Em caso de vigas ou cintas de pequena altura ou caso o Engenheiro o especifique a vibração com 
o vibrador de imersão é dispensável 

 No caso de pilares, concretar em camadas com espessura compatível com o comprimento da 
agulha do vibrador; 

 Para os pilares ou vigas (viga parede) de grande altura, devem ser abertas janelas nas fôrmas 
para executar a concretagem em etapas de no máximo 2,5 m; 

 Acompanhar, no lançamento, se não ocorrem deslocamentos da ferragem ou danos a outros 
elementos como fôrmas e instalações; 

 Sarrafear o concreto com régua tomando o nível das mestras como referência; 

 Retirar as mestras completando os vazios deixados; 

 Desempenar o concreto atentando para o acabamento junto aos gabaritos; 

 Posicionar os gastalhos (moscas) para fixação de elementos da fôrma do pavimento seguinte; 

 Molhar a superfície do concreto por um período de 3 dias consecutivos mantendo-a sempre 
úmida. 

Equipe de 
concretagem. 

Rastreabilidade 

 Preencher a planilha de rastreamento de concreto (FORM. 16) para cada pavimento ou etapa 
importante da obra, identificando os elementos estruturais nos quais o concreto de cada período 
do dia ou caminhão (quando for o caso) foi lançado, com os respectivos dados: data, nº da nota 

fiscal, lacre do caminhão betoneira, fck utilizado, etc. Os resultados relativos ao controle 
tecnológico devem também ser anotados na planilha e acompanhados pelo engenheiro da obra 
para que possa realizar análise dos dados e quando necessário tomar as ações pertinentes.  

Estagiário e/ou 
Mestre de Obras. 

 Evitar o trânsito de pessoas ou equipamentos, bem como impactos fortes sobre os elementos 
recém concretados por 12 horas. 

Mestre / Encarregado. 
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