
 

PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO PES. 06 

Versão: 01 

Página: 1 de 1 Montagem de armaduras 

 

MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Aço (barras, fios ou telas); 

 Arame recozido nº 18. 

 EPI; 

 Torquês; 

 Chave de dobra; 

 Tesoura manual; 

 Trena metálica; 

 Serra manual; 

 Policorte (serra elétrica com disco de corte); 

 Bancada de ferreiro. 

Atividade Responsabilidade 

CONDIÇÕES PARA INÍCIO DO SERVIÇO 

 Os equipamentos necessários para a produção das armaduras devem estar instalados; 

 O local de montagem das armaduras deve estar limpo e desimpedido; 

 As fôrmas devem estar montadas, exceto pilares e vigas ou cintas que assentem diretamente em alvenaria, com locação e 
escoramento conferidos. 

PRODUÇÃO DAS ARMADURAS (CORTE E DOBRA) 

 Cortar e dobrar as barras de aço seguindo as orientações e dimensões de projeto, atentando para a 
redução das perdas; 

 Organizar as armaduras de cada etapa em kits, amarrados em feixes devidamente identificados. 

Armadores. 

MONTAGEM DAS ARMADURAS DE PILARES E VIGAS 

 Posicionar as barras dos quatro cantos da peça, na bancada ou com calços sobre a própria forma 
(vigas), marcar a distribuição dos estribos na armadura e fixar os da extremidade e alguns 
intermediários; 

 Colocar os demais estribos fixando-os nas barras. Nas barras superiores, pontear todos os estribos, nas 
inferiores pontear alternadamente; 

 Posicionar as demais barras, fixando-as nos estribos alternadamente; 

 Posicionar na fôrma as armaduras das vigas já montadas, evitando ao máximo choques da armadura 
nos painéis. Para os pilares, posicionar o conjunto montado, fixando nas esperas; 

 No caso de pilares com barras para dois pavimentos, posicionar as barras uma a uma fixando-as nas 
esperas do pilar, colocar os estribos e grampos de acordo com o espaçamento e amarrar firmemente o 
conjunto; 

 Providenciar que sejam colocados os espaçadores e galgas (cocadas e tarugos) para garantir o 
recobrimento das armaduras. 

Armadores. 

MONTAGEM DAS ARMADURAS DE LAJES 

 Marcar sobre a fôrma a distribuição da ferragem positiva, posicionar as barras da armadura principal e 
em seguida as barras da armadura secundária e amarrar os nós alternadamente; 

 Posicionar as barras da armadura negativa amarrando-as na armadura das vigas; 

 Colocar os caranguejos para posicionar corretamente a armadura negativa; 

 Colocar os espaçadores para garantir o cobrimento da armadura positiva. 

Armadores. 

 Evitar o trânsito sobre armaduras negativas para que estas não saiam da posição prevista 
(esmagamentos). 

Todos 
colaboradores. 

 

 

Elaborado por: 
LUIS CARLOS LOUREIRO ABRANTES                  02/ 05 / 2012    

Aprovado por: 
SÉRGIO DANTAS AMORIM                             02 / 05 / 2012        

Representante da Direção                                       Data Diretor Técnico                                                      Data 


