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MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Painéis estruturados; 

 Cimbramentos; 

 Chapas de madeira 
compensada; 

 Táboas e/ou sarrafos de 
madeira; 

 Escoras;  

 Cunhas; 

 Pregos; 

 Tinta. 

 EPI; 

 Martelo; 

 Serrote; 

 Serra circular de bancada; 

 Barras de ancoragem; 

 Prumos de centro e face; 

 Trena metálica; 

 Esquadro; 

 Linha de náilon; 

 Mangueira de nível ou nível “alemão”; 

 Andaimes; 

 Pincel. 

Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

 Ferragem dos pilares colocada, com espaçadores e conferida; 

 As fôrmas devidamente limpas, e as faces internas com aplicação de desmoldante, no caso de pilares e vigas, caso já tenham sido utilizadas; 

 Local de montagem das fôrmas deve estar limpo e desimpedido. 

Produção das fôrmas 

 Cortar as chapas de madeira compensada nas dimensões dos painéis a serem produzidos, atentando para que as superfícies de 
corte fiquem planas e lisas (isenta de serrilhas); 

 Eventuais furos nos painéis devem ser executados sempre da face interna da fôrma em direção à face externa; 

 Selar os topos dos painéis com tinta a óleo, esmalte sintético ou pva com cola; 

 Estruturar os painéis com sarrafos; 

 Identificar nos painéis, em local visível, o elemento estrutural ao qual se destinam, como por exemplo: V8 (viga 8);  

 Estocar os painéis em posição horizontal, sobre apoios de madeira, protegidos da ação do sol e da chuva. 

Carpinteiros. 

Montagem das fôrmas 

 Transferir para a laje em execução os eixos principais da edificação e a partir destes locar os gastalhos dos pilares sob a 
supervisão do Mestre ou Encarregado da obra; 

 Fixar duas gravatas (sanduíches) em posição vertical nos gastalhos, aprumando-os e travando-as com auxílio de mãos francesas; 

 Transportar o nível (RN) para todos os pilares, devendo este ponto ser marcado nas gravatas fixadas;  

 Montar os painéis de fundo (menores) e o lateral dos pilares, aprumando-os e travando-os com mãos francesas nas duas 
direções; 

 Nivelar os painéis e conferir o encontro dos mesmos com um esquadro para garantir a sua perpendicularidade; 

 Observar o posicionamento da armadura, conferindo os espaçadores e galgas; 

 Montar o painel de fechamento, colocar o restante das gravatas espaçadas verticalmente e travá-las; 

 Conferir o prumo do conjunto montado; 

 Lançar os fundos das vigas a partir das cabeças dos pilares, apoiando-os sobre algumas escoras (garfos) do vão; 

 Transferir os eixos principais para o pavimento em montagem; 

 Colocar os painéis laterais, encostando-os em um dos lados da gravata (garfo) e deixando folga para travamento com cunhas do 
lado oposto; 

 Posicionar o restante das escoras (garfos), deixando-os alinhados; 

 Após colocada a ferragem das vigas nivelá-las e alinhá-las, com auxílio de linha de náilon e nível de mangueira ou “alemão”; 

 Alinhar as escoras (garfos) das vigas de bordo travando com mãos-francesas; 

 Colocar sarrafos de pressão nas vigas de bordo; 

 Pregar sarrafos-guias nas laterais dos garfos a uma distância do assoalho correspondente à altura dos barrotes ou longarinas; 

 Posicionar as longarinas (ou barroteamento) devidamente escoradas; 

 Realizar a distribuição dos painéis das lajes sobre as longarinas. Fixar os painéis do assoalho, pregando-os nas laterais das vigas e 
nas longarinas, observando o encaixe entre as peças; 

 Nivelar a fôrma da laje com auxílio do nível “alemão” ou mangueira de nível, verificando a contra-flecha; 

 Conferir a posição das vigas e topo dos pilares a partir dos eixos principais; 

 Passar desmoldante em toda a superfície do assoalho, sendo dispensável na primeira utilização da fôrma; 

 Fixar na fôrma da laje os gabaritos de furação hidráulica e os componentes da instalação elétrica;  

 Evitar choques no escoramento que possam desalinhar, desnivelar ou desaprumar as fôrmas. 

Carpinteiros. 

Processo de desforma 

 Verificar o tempo mínimo especificado em projeto para início da desforma após a concretagem (vigas: 40 horas com 
reescoramento; lajes: 65 horas com reescoramento); 

 Começar a desforma pelos pilares, retirando as barras de ancoragem, as gravatas e desprendendo os painéis por meio de cunhas 
e alavanca, com o cuidado para não danificá-los; 

 Posicionar as escoras de reescoramento das vigas, removendo se necessário algumas escoras (garfos) estrategicamente, remover 
as escoras e gravatas (garfos) e desformar os painéis laterais; 

 Reescorar as lajes em locais previamente definidos, retirar as escoras e longarinas e remover os painéis da laje; 

 Limpar os painéis deixando-os prontos para o próximo ciclo de produção. 

        Carpinteiros. 
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