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MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Madeira e/ou chapas 
compensadas;  

 Fôrmas metálicas;  

 Pregos; 

 Aço;  

 Arame recozido; 

 Concreto. 

 EPI; 

 Martelo e serrote; 

 Nível de bolha;  

 Esquadro e trena metálica;  

 Régua de alumínio;  

 Espaçadores; 

 Torquês;  

 Equipamento de transporte;  

 Pá; 

 Vibrador de imersão;  

 Desempenadeira; 

 Colher de pedreiro. 

Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

 O local de moldagem deve estar limpo e desimpedido. 

 Montar a(s) fôrma(s) conforme as especificações ou dimensões da peça; 

 Colocar a fôrma em uma superfície plana e nivelada. 
Carpinteiros 

 Limpar as fôrmas e aplicar o desmoldante; 

 Caso a fôrma do fundo da peça seja a própria superfície do piso, colocar um material isolante 
(plástico, papel,...) para evitar o contato direto do concreto a ser lançado com a superfície, e 
consequente aderência entre eles; 

Equipe de 
concretagem 

 Cortar e dobrar as barras de aço de acordo com as especificações e dimensões das peças (quando 
necessário); 

 Providenciar que sejam colocadas as armaduras (quando necessário). No caso de vigotas treliçadas, 
colocar a armadura após o lançamento do concreto nas fôrmas; 

 Para garantir o recobrimento das armaduras, providenciar a colocação de espaçadores ou quando 
possível posicionar manualmente as armaduras corretamente após o lançamento do concreto. 

Armadores 

 No caso de fôrmas de madeira ou chapas compensadas, antes da concretagem, molhar as fôrmas 
com água; 

 Lançar e espalhar o concreto na forma; 

 Adensar o concreto dando batidas na fôrma ou realizando várias incisões próximas com o auxílio de 

uma barra de ferro (=12,5mm p.ex.). Para peças de maiores dimensões, fazer uso do vibrador, caso 
seja conveniente; 

 No caso de vigotas treliçadas, ao colocar as armaduras das treliças após o lançamento do concreto, 
fazer movimento de vai e vem, auxiliando no adensamento; 

 Marcar sobre a superfície da peça pré-moldada, a correta posição que ela deve ser aplicada, a fim 
de se identificar o posicionamento das armaduras positiva e negativa (quando houver); 

 Molhar a superfície do concreto por um período de 3 dias consecutivos. 

Equipe de 
concretagem 

 Verificar o tempo mínimo especificado para início da desforma após a concretagem (40 horas); 

 Proceder a desfôrma desprendendo os painéis por meio de cunhas e alavanca, com o cuidado para 
não danificá-los (para o caso de fôrmas em madeira ou chapa compensada); 

 Limpar as fôrmas deixando-as prontas para o próximo ciclo de produção. 

Carpinteiros 

 Evitar impactos sobre os elementos recém concretados. Mestre/ 
Encarregado 
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