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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta a tecnologia em paredes de concreto moldadas no local 

usando fôrmas de aço, que geralmente são utilizadas em construções em série, pois 

oferece grande produtividade. O estudo apresenta os requisitos impostos pela norma 

NBR 16055 (ABNT, 2012), assim tendo como objetivo analisar se o empreendimento 

localizado na cidade de Caçador, no bairro Martello está em conformidade com os 

procedimentos da norma. Para fazer essa análise foi adaptada uma lista de 

verificações criada pela autora Ponzoni (2013). Para acompanhar os procedimentos 

e a rotina da construção foram realizados diários de obra que é de grande importância 

para a verificação da produtividade no empreendimento. Outro ponto importante 

estudado foi o comparativo de custos do sistema construtivo de paredes de concreto 

e do sistema convencional usando tijolos. 

 

Palavras-chave: Paredes de Concreto. Norma. Lista de Verificação. Diários de Obra. 

Comparativo de Custos. 
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ABSTRACT 

 

This work presents a technology in non-use cast steel concrete walls that are used in 

series construction for high productivity. NBR 16055 (ABNT, 2012), as well as the 

understanding of the object of study and the project of the city of Hunter. For this 

analysis was adapted a list of checks created by the author Ponzoni (2013). To follow 

the procedure and the routine of the construction of works of construction of works that 

are of great importance for a verification of the non-enterprise productivity. Another 

important point studied for the comparative cost of the constructive system of concrete 

walls and the conventional system using bricks. 

 

Keywords: Concrete Walls. Standard. Verification list. Diaries of Work. Comparison 
of Costs. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A indústria da construção brasileira está vivenciando um momento muito 

importante, a vantagem vem da grande procura por edificações e pelo acesso fácil da 

população aos programas habitacionais do Governo Federal. Essa condição exige das 

construtoras maior responsabilidade em assegurar qualidade e velocidade na 

execução. 

A tecnologia fundamentada na moldagem de paredes no local usando fôrmas 

de aço oferece grande produtividade com uma equipe de trabalho reduzida, fazendo 

com que grandes construtoras invistam cada vez mais nesse sistema construtivo. O 

concreto é um dos materiais mais utilizados e conhecidos na construção civil, desde 

seu surgimento vem evoluindo de modo muito frequente. Anteriormente, a função do 

concreto era somente estrutural, com o passar dos anos novas funções foram 

descobertas, tornando-se um dos protagonistas da engenharia moderna (ISAIA, 

2011). 

Diferente dos outros métodos construtivos, o sistema paredes de concreto é 

utilizado acima de tudo em construções em série, exigindo um alto nível de 

planejamento, controle de qualidade e industrialização. A execução de uma casa de 

paredes de concreto se inicia pela fundação conhecida como radier, na superfície já 

pronta as fôrmas de aço são montadas manualmente, juntamente com a armação 

estrutural, incluindo as instalações elétricas, e grande parte da instalação hidráulica. 

Após a estrutura montada, o concreto é lançado no vão das fôrmas, assim 

preenchendo todos os espaços vazios (FONSECA JUNIOR, 2009 - 2010). 

O concreto é o elemento principal do sistema, seguindo as orientações da NBR 

16055 (ABNT, 2012) “O controle tecnológico do concreto deve ser feito em dois 

momentos: no ato do recebimento do material na obra e na sua aceitação quando o 

concreto está endurecido”. 

O sistema de fôrmas oferece praticidade, com uma execução planejada e 

padronizada. O método construtivo tem como benefícios a minimização dos impactos 

ambientais, pois a geração de entulhos e desperdícios é praticamente zero. O objetivo 

é ter uma obra com qualidade e rapidez na execução, de modo que garanta os prazos 

e custos planejados (EQUIPAMENTOS, 2014). 
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1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

  

O tema tem como principal objetivo estudar o sistema construtivo de paredes 

de concreto moldadas “in loco”, mostrando todo o seu processo e benefícios e, 

verificando se a obra em estudo atende as recomendações da NBR 16055 (ABNT, 

2012). 

 

1.2 PROBLEMA 

 

Na obra em estudo são usadas as recomendações da norma NBR 16055 

(ABNT, 2012) para execução das paredes de concreto? 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente a demanda do mercado da construção civil está muito grande, com 

isso é necessário investir em novas tecnologias para atender os prazos com 

qualidade. O que será analisado é a importância que esse novo método construtivo 

trará para as grandes obras habitacionais. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral dessa pesquisa é verificar se a obra em estudo cumpre os 

requisitos da NBR 16055 (ABNT, 2012) referente ao sistema construtivo de paredes 

de concreto moldadas in loco.   

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

a) Detalhar o sistema construtivo de paredes de concreto.  

b) Apresentar os projetos da obra em estudo; 

c) Verificar os requisitos da lista de verificações para o levantamento de dados na 

obra. 

d) Acompanhar a execução do condomínio residencial através de diários de obra;  
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e) Comparativo de custos entre o sistema construtivo de paredes de concreto e o 

sistema convencional usando tijolos. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

 Com base nos estudos realizados e obedecendo aos requisitos impostos pela 

norma NBR 16055 (ABNT, 2012), será apresentada a obra em estudo, onde será 

realizado o estudo de caso a partir do preenchimento de diários de obras, além da 

lista de verificações para analisar se a obra em estudo estará sendo executada 

cumprindo os requisitos estabelecidos pela NBR 16055 (ABNT, 2012). Além disso 

será apresentado o comparativo de custos entre o sistema construtivo de paredes de 

concreto e o sistema convencional usando tijolos. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1.1 História do Concreto 

 

 A evolução e o progresso do concreto como material estrutural dependeu do 

grau de instrução de cada época da história da humanidade. Demorou mais de vinte 

séculos, desde a sua descoberta, no inicio como simples aglomerante, para se 

transformar o maior produto elaborado pelo homem nos dias atuais. No ultimo século, 

com a exploração do concreto armado, resultado do uso agregado com o aço, houve 

acréscimo notável da compreensão e da sua aplicação, principalmente para obras de 

edificações e de infraestrutura (ISAIA, 2011). 

  

2.1.2 Sistema Construtivo de Paredes de Concreto 

 

 O sistema construtivo de paredes de concreto é um procedimento de 

construção que proporciona rapidez na execução em escala, alta qualidade e 

resistência. As paredes são moldadas “in loco”, ou seja, no local da obra, assim 

proporcionando a economia e a redução da entrega da obra. O método permite a 

construção de casas térreas a edifícios de cinco pavimentos padrão, em casos 

específicos os edifícios podem ter mais de trinta pavimentos (MISURELLI; MASSUDA, 

2009).  

 

2.1.2.1 Definição e aplicação das paredes de concreto 

 

 Conforme a NBR 16055 (ABNT, 2012, p. 3), “Parede de concreto é um 

elemento estrutural autoportante, moldado no local, com comprimento maior que dez 

vezes sua espessura e capaz de suportar carga no mesmo plano da parede”. 

 Segundo as generalidades da norma, no sistema construtivo de concreto a 

estrutura das paredes são moldadas juntamente com as instalações elétricas e 

hidráulicas, em alguns casos as instalações com tubos de diâmetros maiores são 

necessárias fixar uma estrutura na forma que fique como abertura para ser instalado 
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o encanamento após a concretagem, que é feito em apenas uma etapa (ABNT, 2012, 

p. 4) 

 Conforme os requisitos impostos pela NBR 16055 (ABNT, 2012), considera-se 

apenas edifícios de cinco pavimentos. Em casos específicos temos edificações com 

mais pavimentos utilizando desse sistema construtivo (MISURELLI; MASSUDA, 

2009). 

 

Figura 1 – Montagem da casa de concreto moldada no local. 

 
Fonte: Venturini (2011) 
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Figura 2 - Edifício Chapada do Poente 

 
Fonte: ABESC (2015) 

 

2.1.2.2 Vantagens das paredes de concreto 

 

 O sistema construtivo de paredes de concreto moldado “in loco” auxilia as 

empresas na diminuição de prazo de entrega da obra, assim possibilitando o retorno 

do investimento mais rápido. Conforme Casas e Projetos (2016), as principais 

vantagens são: 

 

a) Baixo uso de mão de obra; 

b) Em um dia pode ser montada toda a estrutura das fôrmas, malhas de ferro, 

elétrica, hidráulica, aberturas, além da concretagem e desmolde, sendo 

necessária uma equipe pequena; 

c) As aberturas têm medidas exatas; 
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d) As tubulações hidráulicas e elétricas ficam embutidas dentro da parede de 

concreto; 

e) Patologias e trincas verificadas em sistemas construtivos tradicionais, não 

existem neste método; 

f) Alta resistência ao fogo; 

g) Racionalização dos materiais de construção; 

h) Excelente conforto térmico e acústico; 

i) O acabamento das paredes podem ser realizados sem a utilização de chapisco 

ou reboco; 

j) Prazo recorde de entrega da obra em relação aos demais sistemas construtivos 

disponíveis no mercado; 

k) Baixo custo construtivo se aplicado em um empreendimento de grande porte; 

 

2.1.2.3 Desvantagens das paredes de concreto 

 

 Com a aplicação deste novo sistema construtivo, é necessário fazer um grande 

investimento na aquisição das fôrmas, no transporte e logística, e sendo necessário o 

treinamento dos funcionários para a utilização do método corretamente. De acordo 

com Casas e Projetos (2016), as principais desvantagens são: 

 

a) O alto custo para aquisição das fôrmas, o que geralmente impede que 

pequenas construtoras possam conseguir aplicar este método construtivo; 

b) Outra questão é ao projeto da edificação, pois a compra do conjunto de fôrmas 

somente é utilizada para projetos pré-determinados, não podendo ser usados 

em novos modelos de empreendimento; 

c) Necessidade de o empreendimento ter todos os projetos como hidráulica, 

elétrica, estrutural, arquitetônico, como forma de evitar transtornos com 

retrabalho; 
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2.1.3 Processo Construtivo de Paredes de Concreto 

 

A execução de paredes de concreto pode mudar conforme os métodos 

construtivos optados por distintas construtoras. Existem vários tipos de concretos que 

podem ser usados, assim como diferentes tipos de materiais das fôrmas e seu 

fechamento (VENTURINI, 2011). 

Conforme Fonseca Junior (2007 - 2008) os tipos de fôrmas mais usadas no 

sistema paredes de concreto são: 

 

a) Fôrmas Metálicas: são fôrmas que contam com chapas e quadros metálicos 

tanto para estruturação dos painéis como para dar acabamento à peça 

concretada. 

b) Fôrmas Metálicas + Compensado: são constituídas por quadros em peças 

metálicas (alumínio ou aço) e utilizam material sintético ou chapas de madeira 

compensada para dar acabamento n peça concretada. 

c) Fôrmas Plásticas: Utilizam chapas e quadros feitos em plástico reciclável, tanto 

para dar acabamento à peça concretada como para estruturação de seus 

painéis, sendo travadas por estruturas metálicas. 

d) Fôrma Trepante: Para edifícios de vários múltiplos pavimentos, utiliza-se esse 

sistema de fôrmas. Nesse modelo a produtividade da mão de obra é alta, pois 

as fôrmas estruturadas com painéis de extensas dimensões e andaimes de 

serviço, já são conduzidas de uma só vez, diminuindo os estágios da 

montagem. 

 

A definição da fôrma adequada, o desenvolvimento e a descrição do projeto 

são de grande importância para a viabilidade do sistema construtivo de paredes de 

concreto (FONSECA JUNIOR, 2007 - 2008). 

 

2.1.3.1 Fundação  

 

A escolha do tipo de fundação depende da resistência mecânica do solo, a 

definição deve assegurar a estabilidade e durabilidade, como o alinhamento e 

nivelamento que permita a montagem correta do sistema de formas. Podem ser 

usados os sistemas de fundações em sapata corrida ou laje de apoio (radier). Caso a 
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escolha seja pela fundação do tipo radier, é recomendada a construção da calçada 

externa na mesma concretagem (FONSECA JUNIOR, 2007 - 2008). 

 

Chame-se fundação a parte de uma estrutura que transmite ao terreno 
subjacente à carga da obra. O estudo de toda fundação compreende 
preliminarmente duas partes essencialmente distintas: 
a) Cálculo das cargas atuantes sobre a fundação; 
b) Estudo do terreno. 

Com esses dados, passa-se à escolha do tipo de fundação, tendo-se 
presente que: 
a) As cargas da estrutura devem ser transmitidas às camadas de terreno 

capazes de suportá-las sem ruptura; 
b) As deformações das camadas de solo subjacentes às fundações devem 

ser compatíveis com as da estrutura; 
c) A execução das fundações não deve causar danos às estruturas 

vizinhas; 
d) Ao lado do aspecto técnico, a escolha do tipo de fundação deve atentar 

também para o aspecto econômico  (CAPUTO, 1981, p. 169). 
 

A fundação mais utilizada nesse sistema construtivo é o radier, que é cabível à 

maioria dos tipos de solo. O radier é uma técnica de fundação direta que possui vários 

benefícios quando executado de modo correto. É uma laje de concreto armado que 

suporta uniformemente a carga da edificação, sendo em contato direto com o solo 

(LOTURCO, 2014). 

Conforme Misurelli e Massuda (2009), as tubulações já devem estar 

posicionadas de acordo com o projeto de instalação. 

 
Figura 3 - Fundação: sapata corrida 

 
Fonte: Bolonha (2013) 
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Figura 4 - Fundação: laje de apoio (radier) 

 
Fonte: O próprio autor. 

 
 

Figura 5 - Concretagem da fundação tipo radier 

 
Fonte: O próprio autor. 
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2.1.3.2 Montagem das fôrmas 

 

 Seguindo a norma, o sistema de fôrmas deve vir acompanhado de seu projeto. 

As fôrmas foram criadas para resistirem às pressões hidráulicas de lançamento de 

concreto até sua solidificação, assim seguindo a geometria do projeto a ser moldado 

(PERFILLINE, 2016). 

 O projeto de fôrma deve seguir o detalhamento dos seguintes itens, conforme 

(MISURELLI; MASSUDA, 2009): 

 

a) Locação das fôrmas; 

b) Equipamentos auxiliares; 

c) Peças de travamento e alinhadores; 

d) Escoramento; 

e) Sequência de montagem e desmontagem. 

 

É importante o nivelamento do piso da fundação, a fim de evitar diferenças de 

níveis entre os painéis, o que ocasionaria descontinuidade no alinhamento superior 

das paredes. Antes de iniciar a montagem das fôrmas é necessário fazer a marcação 

das linhas, para guiar o posicionamento dos painéis (FONSECA JUNIOR, 2007 - 

2008). 

Ao iniciar a montagem das fôrmas, é necessária a aplicação de agentes 

desmoldantes para que o concreto não grude na fôrma, conforme  NBR 16055 

(ABNT, 2012, p. 24). 

Conforme (FONSECA JUNIOR, 2007 - 2008), após o processo de aplicação de 

desmoldante é necessário fazer a montagem das armaduras, assim seguindo as 

generalidades impostas pela NBR 16055 (ABNT, 2012), usando o aço especificado 

no projeto. De acordo com Venturini (2011) para manter a armadura centralizada é 

necessário à utilização de espaçadores. 

Após o processo de colocação de armadura e espaçadores é necessário o 

posicionamento dos eletrodutos para a montagem da rede elétrica, assim como a 

tubulação para a rede hidráulica (VENTURINI, 2011). 
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Figura 6 - Montagem das fôrmas metálicas 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

 
Figura 7 - Colocação da armadura, espaçadores e eletrodutos 

 
Fonte: O próprio autor. 
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2.1.3.3 Aplicação de agentes desmoldantes 

 

A Norma permite o uso de formas plásticas, de madeira, metálicas e outros 

modelos, é necessária ter cautela na hora de escolher o desmoldante. O produto deve 

ser apropriado para cada superfície, atendendo as seguintes formalidades NBR 16055 

(ABNT, 2012, p. 24;25): 

 

a) Garantir que o concreto não tenha aderência à fôrma; 
b) Não deixar resíduos na superfície das paredes ou ser difícil remoção, 

podendo comprometer a aderência do revestimento final e o aspecto da 
parede; 

c) Não alterar as características físicas e químicas do concreto; 
d) Não degradar a superfície das fôrmas. 

 
Agentes desmoldantes devem ser aplicados de acordo com as 
especificações do fabricante, levando em consideração orientações 
referentes a requisitos ambientais e de saúde ocupacional. 

 

2.1.3.4 Determinações para armaduras 

 

 O produto utilizado na obra deve ser o mesmo que especificado no projeto. No 

item 18.3 da Norma, é especificado o recebimento, transporte, armazenagem, 

limpeza, preparo e montagem das armaduras, suas emendas, assim como suas 

ancoragens e proteções durante a execução e de espera NBR 16055 (ABNT, 2012, 

p. 25;26). 

 
18.3.2 Recebimento, transporte e armazenagem. 
As armaduras não podem ser danificadas durante as operações de 
transporte, armazenagem e posicionamento no elemento estrutural. As 
armaduras não podem ser estocadas em contato direto com o solo. 
18.3.3 Limpeza 
A superfície da armadura deve estar livre de ferrugem e substâncias 
deletérias que possam afetar de maneira adversa o aço, o concreto ou a 
aderência entre esses materiais. 
As armaduras levemente oxidadas por exposição ao tempo em ambientes de 
agressividade fraca ou moderada sem produtos destacáveis, e sem redução 
de seção, podem ser empregadas em estruturas de parede de concreto. 
Armaduras que apresentem produtos destacáveis na sua superfície em 
função do processo de corrosão devem passar por limpeza superficial. Após 
a limpeza, deve ser feia uma avaliação das condições da armadura, em 
especial de eventuais reduções de seção. 
Caso a armadura apresente nível de oxidação que implique redução de 
seção, deve ser feita uma limpeza enérgica e posterior avaliação das 
condições de utilização pelo projetista estrutural, de acordo com as normas 
de especificação do produto, eventualmente considerando-a como de 
diâmetro nominal inferior. No caso de corrosão por ação e presença de 
cloretos, com formação de “pites” ou cavidades, a armadura deve ser tratada 
para a retirada do sal e dos cloretos dessas pequenas cavidades e só poderá 
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ser utilizada após a comprovação da ausência de cloretos através de ensaios 
específicos.  
18.3.4 Preparo e montagem da armadura 
A montagem das armaduras e reforços deve seguir especificações do projeto 
estrutural. 
É imprescindível garantir o posicionamento das armaduras e a geometria dos 
painéis em obediência ao projeto, especialmente alinhamentos e espessura 
de paredes, com tolerâncias estabelecidas [...], caso o projeto da estrutura da 
parede de concreto, em virtude de circunstâncias especiais, não as exija mais 
rigorosas, de modo que durante o lançamento do concreto a armadura se 
mantenha na posição estabelecida, conservando inalteradas as distâncias 
das armaduras entre si e com relação às faces internas das formas. 
O cobrimento especificado para armadura no projeto deve ser mantido por 
espaçadores e sempre se refere à armadura mais exposta. 
Os espaçadores devem ser uniformemente distribuídos e em quantidade 
suficiente para que garantam o cobrimento especificado em projeto, devendo 
estar devidamente fixados para que não sofram deslocamentos e não se 
soltem durante o lançamento do concreto. 
18.3.5 Emendas 
[...] 
As emendas de telas soldadas devem ser feitas de acordo com o previsto no 
projeto estrutural da parede de concreto. 
Os valores das emendas devem ser respeitados, inclusive entre armaduras 
de elementos estruturais justapostos. 
As emendas não previstas no projeto só podem ser executadas mediante 
consulta prévia ao projetista estrutural. 
 18.3.6 Ancoragens 
As ancoragens de armaduras nos diferentes elementos estruturais devem 
seguir as especificações do projeto estrutural e todos os comprimentos de 
ancoragens devem estar cotados no projeto. 
A ancoragem entre lajes e vigas ou entre lajes e paredes deve ser executada 
com a introdução da armadura da laje na armadura da viga ou parede. 
18.3.7 Proteções 
18.3.7.1 Proteções durante a execução 
Antes e durante o lançamento do concreto, os caminhos e passarelas devem 
estar dispostos de modo a não acarretarem deslocamentos da armadura. 
18.3.7.2 Proteções de armadura de espera 
Caso a execução da estrutura seja paralisada, deve ser analisada a 
necessidade da armadura de espera receber tratamento superficial contra a 
corrosão em função do período de paralização e agressividade do meio. 

 

2.1.3.5 Instalação elétrica 

 

As caixas de interruptores, luzes e tomadas são fixadas nos painéis de fôrmas 

de paredes por meio de gabaritos, segundo a posição indicada nos projetos 

específicos  (FONSECA JUNIOR, 2007 - 2008, p. 99). 
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2.1.3.6 Instalação hidrossanitária  

 

Os pontos de conexões da rede hidráulica devem ser marcados nos painéis de 

fôrmas de paredes já na primeira montagem, indicando sempre as mesmas posições 

nas várias operações futuras de execução das casas ou edifícios (FONSECA 

JUNIOR, 2007 - 2008, p. 98). 

 

2.1.3.7 Fechamento das formas 

 

 Após o procedimento de colocação de armadura, componentes hidráulicos e 

elétricos, as formas devem ser fechadas pelos painéis externos. Nas formas existem 

furos para que o pino de ancoragem seja colocado, são esses que encaixados 

corretamente garantem a espessura determinada em projeto. Logo após esse 

processo é feito a colocação das réguas alinhadoras, fundamental para dar o 

travamento das formas metálicas (VENTURINI, 2011). 

 

2.1.4 Requisitos para Concretagem 

  

Conforme a NBR 16055 (ABNT, 2012, p. 27):  

 
O concreto destinado às estruturas de parede de concreto pode ser 
preparado pelo executante da obra ou por empresa de serviço de 
concretagem, sendo que ambos devem assumir a responsabilidade pelo 
serviço e cumprir as prescrições relativas às etapas de preparo do concreto 
[...]. 

 

2.1.4.1 Cuidados preliminares 

 

 Antes da concretagem é necessária a realização de uma conferência, conforme 

os requisitos impostos pelo item 19.3 da NBR 16055 (ABNT, 2012, p. 27;28;29;30): 

 
19.3.1 Fôrmas 
O sistema de fôrmas deve vir acompanhado de seu projeto. O responsável 
pela obra deve proceder a uma rigorosa análise crítica do projeto, para 
eliminação de quaisquer dúvidas ou discordâncias, antes de iniciar os 
trabalhos de montagem. 
Antes do lançamento do concreto devem ser devidamente conferidas as 
dimensões e a posição (nivelamento, prumo e alinhamento) das fôrmas, a fim 
de assegurar a geometria dos elementos estruturais e da estrutura como um 
todo esteja conforme o estabelecido no projeto, [...]. 
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A superfície interna das fôrmas deve ser limpa e deve-se verificar a condição 
de estanqueidade das juntas, de maneira a evitar a perda de pasta ou 
argamassa. Fôrmas constituídas de material que absorve umidade ou facilite 
a evaporação devem ser molhadas até a saturação, para minimizar a perda 
de água do concreto, fazendo-se furos para escoamento da água em 
excesso, salvo especificação contrária em projeto. 
[...] 
19.3.2 Escoramentos, aprumadores e alinhadores horizontais 
Antes do lançamento do concreto, devem ser devidamente conferidas as 
posições e condições estruturais do escoramento e escoramento 
remanescente, aprumadores e alinhadores horizontais, a fim de assegurar 
que as dimensões, posições e prumo das fôrmas sejam mantidos de acordo 
com o projeto e permitir o tráfego de pessoas e equipamentos necessários à 
operação de concretagem com segurança. 
19.3.3 Armaduras 
A montagem, o posicionamento e o cobrimento especificados para as 
armaduras devem ser verificados, devendo as armaduras estar previamente 
limpas, [...]. 
O projeto deve prever detalhamento da armadura que garanta o espaçamento 
necessário entre os elementos para a execução da concretagem. 
Sempre que houver interferência da armadura com outros dispositivos 
construtivos, as armaduras só podem ser cortadas com a anuência do 
projetista estrutural e do responsável técnico da obra. 

 

2.1.4.1.2 Tolerâncias 

 

 A NBR 16055 presume as tolerâncias na execução das estruturas de paredes 

concreto (ABNT, 2012): 

 

A execução das estruturas de parede de concreto deve ser a mais cuidadosa, 
a fim de que as dimensões, a fôrma e a posição das peças, e as dimensões 
e posição da armadura obedeçam às indicações de projeto com a maior 
precisão possível. 
Devem ser respeitadas as tolerâncias estabelecidas nesta seção caso o 
plano da obra, em virtude de circunstâncias especiais, não as exija mais 
rigorosas. 
Se forem necessárias tolerâncias maiores, elas só podem ser admitidas com 
a concordância do projetista estrutural e do responsável técnico da obra. 
19.3.4.1 Tolerâncias geométricas 
19.3.4.1.1 Espessura das paredes 
A tolerância dimensional para as espessuras das paredes é de ± 5 mm. 
19.3.4.1.2 Comprimento das paredes 
A tolerância dimensional para o comprimento das paredes (Tℓ) seja por trecho 
ou por parede total é de um décimo da espessura das paredes. Se existirem 
diferentes espessuras, utiliza-se para esta consideração a menor delas. 

 

Segundo a NBR 16055 (ABNT, 2012), esta mesma tolerância se aplica ao 

comprimento total do pavimento, conforme a figura 8 abaixo: 
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Figura 8 - Tolerâncias para o comprimento da parede. 

 
Fonte: NBR 16055 (ABNT, 2012) 

 

19.3.4.1.3 Desalinhamento horizontal das paredes 
Para fins de liberação do gabarito de locação das paredes do primeiro 
pavimento, a tolerância para a posição dos eixos de cada parede em relação 
ao projeto é de ± 5 mm. Para os demais pavimentos, esta tolerância deve ser 
sempre relativa ao eixo das paredes do primeiro pavimento. 
A tolerância individual de desalinhamento horizontal (Th) de elementos 
estruturais lineares deve ser menor ou igual a ℓ/500 ou 5 mm, adotando-se o 
menor valor, sendo ℓ o comprimento do elemento, expresso em milímetros 
(mm).  

 

Figura 9 - Tolerância para desvios horizontais 

 
Fonte: NBR 16055 (ABNT, 2012) 
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19.3.4.1.4 Desalinhamento vertical e prumo das paredes 
A tolerância individual de desaprumo (Tv) de elementos estruturais deve ser 
menor ou igual a h/500 ou 5 mm, adotando-se o menor valor, e a tolerância 
cumulativa para o desaprumo (TvT) deve ser menor que 10 mm, sendo h a 
altura do pavimento, expressa em milímetros. 
 

Figura 10 - Tolerância para desaprumo 

 
Fonte: NBR 16055 (ABNT, 2012) 

 

19.3.4.2 Tolerâncias para o posicionamento das armaduras 
A tolerância do posicionamento das armaduras nas lajes deve seguir o que 
estabelece a ABNT NBR 14931:2004. 
As telas centradas devem ser colocadas com um número suficiente de 
espaçadores para garantir o seu posicionamento. É permitida uma tolerância 
de 2 cm em pontos isolados, desde que o cobrimento especificado não seja 
comprometido. 
19.3.4.3 Nivelamento 
O nivelamento das fôrmas antes da concretagem, com relação às cotas de 
projeto, deve respeitar a tolerância estabelecida seguir: 
t≤10 mm 
onde t a tolerância do nivelamento das fôrmas, expressa em milímetros (mm). 
O nivelamento do pavimento, após a concretagem (ainda escorado) e 
exclusivamente devido ao peso próprio, com relação às cotas de projeto, 
deve respeitar a tolerância estabelecida a seguir: 
t≤10 mm 
onde t é a tolerância do nivelamento maiores, elas só podem ser admitidas 
com a concordância do projetista estrutural e do responsável técnico da obra. 
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2.1.4.2 Plano de concretagem 

 

 Para ser realizado a concretagem é necessário um plano previamente 

estabelecido, conforme NBR 16055 (ABNT, 2012, p. 30;31) é preciso que o 

fornecimento do concreto seja adequado e suas características adaptadas para à 

estrutura. O plano deve prever: 

 

a) a área ou o volume concretados em função do tempo de trabalho; 
b) a relação entre lançamento, adensamento e acabamento [...]; 
c) as juntas de concretagem, quando necessárias, a partir de definição em 

comum acordo entre os responsáveis pela execução da estrutura de 
concreto e pelo projeto estrutural; 

d) o acabamento final que se pretende obter. 
A capacidade (pessoal e equipamentos) e lançamento deve permitir que o 
concreto se mantenha plástico e livre de juntas não previstas durante a 
concretagem. 
Todos os equipamentos utilizados no lançamento do concreto devem estar 
limpos e em condições de utilização e devem permitir que o concreto seja 
levado até o ponto mais distante a ser concretado na estrutura sem sofrer 
segregação. 
Os equipamentos devem ser dimensionados e adequados ao processo de 
concretagem escolhido e em quantidade suficiente, de forma a possibilitar 
que o trabalho seja desenvolvido sem atrasados, e a equipe de trabalhadores 
deve ser suficiente para assegurar que as operações de lançamento, 
adensamento e acabamento do concreto sejam realizadas a contento. 
Se a concretagem for realizada durante a noite, o sistema de iluminação deve 
permitir condições de inspeção, acompanhamento de execução e controle 
dos serviços, e promover segurança na área de trabalho. 
A inspeção e liberação do sistema de fôrmas, das armaduras e de outros itens 
da estrutura devem ser realizadas antes da concretagem. O método de 
documentação dessa inspeção deve ser desenvolvido e aprovado pelas 
partes envolvidas antes do inicio dos trabalhos. Cada aspecto deve ser 
cuidadosamente examinado, de modo a assegurar que tudo esteja de acordo 
com o projeto, as especificações e as Normas Brasileiras pertinentes. 

 

2.1.4.3 Transporte do concreto na obra 

 

 O transporte do concreto implica diretamente nas definições das características 

do concreto. De acordo com a Norma NBR 16055 (ABNT, 2012, p. 31), o 

deslocamento deve ocorrer obedecendo aos seguintes critérios:  

 

O concreto deve ser transportado do local da dosagem ou da boca de 
descarga do caminhão betoneira até o local da concretagem em um tempo 
compatível com as condições de lançamento [...]. O meio utilizado para o 
transporte não pode acarretar desagregação dos componentes do concreto 
ou perda sensível de água, pasta ou argamassa por vazamento ou 
evaporação. 
Um aspecto muito importante é o tempo de transporte decorrido entre o inicio 
da mistura, contando a partir da primeira adição de água, até a entrega do 
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concreto na obra. Esse tempo deve ser fixado de modo que o fim do 
adensamento não ocorra após o inicio de pega do concreto lançado e das 
camadas ou partes contíguas a essa remessa, evitando-se a formação de 
junta fria. O tempo decorrido entre o inicio da mistura central e o final da 
aplicação do concreto da fôrma não pode ultrapassar 150 min, salvo 
condições especificas definidas em projeto, ou influência de condições 
climáticas ou de composição do concreto. 
Quando a temperatura ambiente estiver acima de 32 °C, ou sob condições 
que contribuam para acelerar a pega do concreto, esse intervalo de tempo 
deve ser reduzido, a menos que sejam adotadas medidas especiais, como o 
uso de aditivos retardadores, que aumentam o tempo de pega sem prejudicar 
a qualidade do concreto. 
A dimensão máxima do agregado graúdo deve ser limitada a 25% do 
diâmetro da tubulação de bombeamento. 
O sistema de transporte deve, sempre que possível, permitir o lançamento 
direto do concreto nas fôrmas, evitando o uso de depósitos intermediários; 
quando estes forem necessários, no manuseio do concreto devem ser 
tomadas precauções para evitar segregação. 

 

2.1.4.4 Lançamento do concreto 

 

 Para fazer o lançamento do concreto alguns cuidados devem ser tomados, em 

conformidade com a Norma NBR 16055 (ABNT, 2012, p. 31), antes do inicio da 

concretagem, “[...] deve ser conferido o documento de entrega ou nota fiscal, 

certificando-se de que a descrição do concreto corresponde ao que foi solicitado.” 

Outras exigências devem ser seguidas de acordo com a NBR 16055 (ABNT, 2012, p. 

31;32):  

 
Para alguns tipos de concreto a dosagem é completada no local da obra, 
como, por exemplo: aditivos superplastificantes (concreto convencional ou 
autoadensável). Estes aditivos devem constar nas especificações do 
concreto e do documento de entrega. 
Antes do lançamento, deve-se verificar se o concreto está com a 
trabalhabilidade especificada e se não ultrapassou os limites de abatimento 
[...] ou de espalhamento [...] especificado no documento de entrega. Caso o 
abatimento seja inferior ao indicado na nota fiscal, permite-se a adição de 
água complementar [...], desde que: 
a) o abatimento seja igual ou superior a 10 mm; 
b) o abatimento seja corrigido em até 25 mm; 
c) o abatimento, após a adição de água, não ultrapasse o limite máximo 

especificado; 
d) o tempo entre a primeira adição de água aos materiais e o início da 

descarga seja superior a 15 min. 
O concreto deve ser lançado e adensado de modo que toda a armadura, além 
dos componentes embutidos previstos no projeto, sejam adequadamente 
envolvidos na massa de concreto. 
Em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do concreto após o 
início da pega. Concreto contaminado com solo ou outros materiais não pode 
ser lançado na estrutura. 
Devem ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto. 
No lançamento convencional, [...] não podem ter inclinação excessiva, de 
modo a evitar a segregação decorrente do transporte. O molde da fôrma deve 
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ser preenchido de maneira uniforme, evitando o lançamento em pontos 
concentrados, que possa provocar deformações no sistema de fôrmas. 
O concreto deve ser lançado com técnica que elimine ou reduza 
significativamente a segregação entre seus componentes, observando-se 
maiores cuidados quanto maiores forem a altura de lançamento e a 
densidade de armadura. [...]. Entre os cuidados que podem ser tomados, no 
todo ou em parte, recomenda-se o seguinte: 
a) emprego de concreto autoadensável [...], que possua alta 

trabalhabilidade e alta coesão; 
b) uso de dispositivos que conduzam o concreto, minimizando a 

segregação (funis, calhas e trombas, por exemplo). 
 
Deve haver um cuidado especial em evitar o deslocamento de armaduras, 
ancoragens, fôrmas e embutidos (por exemplo, eletrodutos, caixas elétricas, 
contramarcos e outros). 

 

Outros cuidados devem ser tomados seguindo as recomendações da Norma 

NBR 16055 (ABNT, 2012, p. 32), como em lajes inclinadas e escadas. É necessário 

ter cuidados com o lançamento em novas camadas de concreto após o inicio da pega, 

deve seguir as orientações de juntas de concretagem.  

 

2.1.4.5 Adensamento do concreto 

 

 Quando não é feito uso de concreto autoadensável é necessário seguir as 

recomendações impostas pela NBR 16055 (ABNT, 2012, p. 33): 

 

a) o adensamento (manual ou mecânico) deve garantir que o concreto 
preencha todos os espaços da fôrma sem prejuízo da aderência das 
armaduras. Para tanto, é preciso que no processo não se toque na 
armadura, nem desloque os embutidos da fôrma; 

b) no caso de alta densidade de armaduras, cuidados especiais devem ser 
tomados para que o concreto seja distribuído em todo o volume da peça 
e do adensamento se processe de forma homogênea; 

c) o enchimento da fôrma deve ser realizado sem a ocorrência de falhas 
por ar aprisionado. O sistema de fôrmas deve prever dispositivos que 
garantam a saída desse ar durante a concretagem, em especial nas 
regiões logo abaixo das janelas ou outros locais propícios à formação de 
vazios. Deve-se também acompanhar o enchimento das fôrmas por 
meio de leves batidas com martelo de borracha nos painéis. 

 

2.1.4.6 Controle tecnológico do concreto 

 

 De acordo com a NBR 16055 (ABNT, 2012), o controle tecnológico do concreto 

deve ser realizado em duas etapas, a primeira quando é feito o recebimento do 

concreto na obra, e a segunda etapa quando o concreto está endurecido. 
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 Para aceitação do concreto no estado fresco, é necessária a realização do 

controle, conforme a NBR 16055 (ABNT, 2012, p. 33): 

 

O controle de aceitação do concreto no estado fresco deve ser realizado pela 
determinação do abatimento do tronco de cone, prescrito na ABNT NBR NM 
67/1998, com a frequência e a amostragem estabelecidas na ABNT NBR 
12655/2006. 
Para concreto autoadensável deve ser previamente determinado o 
abatimento do tronco de cone, conforme as ABNT NBR NM 67/1998 e ABNT 
NBR 12655/2006, e, após a incorporação do aditivo superplastificante, devem 
ser realizados os ensaios previstos na ABNT NBR 15823/2010. 
Cumpre salientar que, além desses ensaios que são realizados na obra, 
devem ser previamente determinados algumas propriedades do concreto no 
estado fresco em laboratório [...]. 

 

Para aceitação do concreto no estado endurecido, é necessária a realização 

do controle, conforme a NBR 16055 (ABNT, 2012): 

 

O controle de aceitação do concreto no estado endurecido deve ser realizado 
conforme a ABNT NBR 12655/2006, sendo comprovados os requisitos 
estabelecidos em projeto, no mínimo: 
a) pela comprovação da resistência de desforma, na idade especificada em 

projeto; 
b) pela comprovação da resistência característica do concreto (fck), aos 28 

dias. 
O concreto autoadensável deve cumprir as mesmas exigências do concreto 
convencional, no caso do controle de aceitação no estado endurecido. 

 

2.1.4.7 Juntas de concretagem 

 

 Quando o lançamento do concreto é suspenso e, assim, se formar uma junta 

de concretagem, devem ser tomadas as devidas providencias para garantir a ligação 

do concreto endurecido com o concreto fresco do novo trecho, conforme NBR 16055 

(ABNT, 2012, p. 34). 

 

Para juntas de concretagem previstas, o concreto deve ser perfeitamente 
adensado até a superfície da junta vertical, usando-se fôrmas temporárias 
(por exemplo, tipo “pente”), quando necessário, para garantir condições de 
adensamento apropriadas. 
Antes de iniciar o lançamento do novo concreto, deve ser removida a nata da 
paste de cimento (vitrificada) e feita a limpeza da superfície da junta, com a 
retirada do material solto. A nata superficial pode ser retirada com a aplicação 
de jato de água sob forte pressão logo após o fim da pega (“corte verde”). Em 
outras situações, para se obter a aderência desejada entre a camada 
remanescente e o concreto a ser lançado, é necessário o jateamento de 
abrasivos ou o apicoamento da superfície da junta, com posterior lavagem, 
de modo a deixar aparente o agregado graúdo. Nesses casos o concreto já 
endurecido deve ter resistência suficiente para não sofrer perda indesejável 
de material, gerando a formação de vazios na região da junta de 
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concretagem. Cuidados especiais devem ainda ser tomados no sentido de 
não haver acúmulo de água em cavidades formadas pelo método de limpeza 
da superfície. 
Devem ser tomadas as precauções necessárias para garantir a resistências 
aos esforços que podem agir na superfície da junta. Uma medida adequada 
consiste em deixar arranques da armadura ou barras cravadas ou 
reentrâncias o concreto velho. Na retomada da concretagem, aplicar 
argamassa com a mesma composição da argamassa do concreto sobre a 
superfície da junta, para evitar a formação de vazios. 
Podem ser utilizados produtos para melhorar a aderência entre as camadas 
de concreto em uma junta de concretagem, desde que não causem danos ao 
concreto e ao aço e seja possível comprovar desempenho no mínimo igual 
ao dos métodos tradicionais utilizados. [...] 
Juntas de concretagem devem, sempre que possível, estar localizadas onde 
forem menores os esforços de cisalhamento, preferencialmente em posição 
normal aos esforços de compressão, salvo se demonstrado que a junta não 
provoca a diminuição da resistência do elemento estrutural. [...] 

 

2.1.4.8 Acabamento 

 

 Para atingir o objetivo de se ter uma superfície uniforme e durável de concreto, 

é necessária seguir os procedimentos cuidadosamente, de acordo com a NBR 16055 

(ABNT, 2012, p. 34): 

 

Inicialmente, a escolha do traço e, consequentemente, da consistência do 
concreto deve atender aos requisitos de projeto da estrutura da parede de 
concreto e às condições de trabalhabilidade necessárias. Os processos de 
lançamento e adensamento devem ser realizados de forma a obter um 
material homogêneo e compacto, ou seja, sem apresentar vazios na massa 
de concreto, com o mínimo manuseio possível, para se obterem os resultados 
desejados no acabamento das peças concretadas. 
Deve ser evitada a vibração excessiva do concreto, que pode provocar a 
segregação do material e a migração de finos e água para a superfície 
(exsudação), de forma a não prejudicar a qualidade e o desempenho do 
acabamento. 

  

2.1.4.9 Requisitos para cura 

 

 Um requisito muito importante para verificação, in loco, na construção de 

paredes de concreto, é a cura do mesmo. O concreto deve ser curado e protegido 

contra agentes prejudiciais conforme a NBR 16055 (ABNT, 2012, p. 35) determina: 

 

a) Evitar a perda de água pela superfície exposta; 
b) Assegurar uma superfície com resistência adequada; 
c) Assegurar a formação de uma capa superficial durável. 

Os agentes deletérios mais comuns ao concreto em seu inicio de vida são: 
mudanças bruscas de temperatura, secagem rápida, chuva forte, água 
torrencial, congelamento, agentes químicos, bem como choques e vibrações 
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de intensidade tal que possam produzir fissuras na massa de concreto e 
prejudicar a sua aderência à armadura. 
A cura do concreto deve sempre ser executada, e seu início deve ocorrer logo 
após a desforma das paredes e, no caso de lajes, logo após o acabamento 
do concreto, evitando-se assim a sua secagem prematura e possibilitando 
que este desenvolva a resistência e a durabilidade adequadas. Quanto mais 
cedo for feita a cura, menor a possibilidade de surgirem fissuras superficiais 
devido à grande área exposta. 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

2.2.1 Estudo de Caso  

 

 O estudo de caso refere-se a uma abordagem metodológica de averiguação 

para compreender, estudar ou relatar situações e contextos complexos. Segundo 

Araújo (2008 apud YIN, 1994, p. 4) afirma que: 

 

 “[...] esta abordagem se adapta à investigação em educação, quando o 
investigador é confrontado com situações complexas, de tal forma que 
dificulta a identificação das variáveis consideradas importantes, quando o 
investigador procura respostas para o “como”?” e o “por quê?”, quando o 
investigador procura encontrar interações entre fatores relevantes próprios 
dessa entidade, quando o objetivo é descrever ou analisar o fenômeno, a que 
se acede diretamente, de uma forma profunda e global, e quando o 
investigador pretende apreender a dinâmica do fenômeno, do programa ou 
do processo.” 

  

 A obra em estudo, que permitiu a realização dessa abordagem foi terceirizada 

para uma Construtora que atua na região Meio-Oeste de Santa Catarina. O 

empreendimento se situa na cidade de Caçador no estado de Santa Catarina, no 

Bairro Martello. O condomínio em estudo será composto por 209 casas geminadas, 

sendo construído em três etapas. A primeira etapa é constituída por 69 casas, e assim 

sucessivamente. As áreas de uso comum são: 

 

a) Portaria; 

b) Churrasqueira; 

c) Reservatório de água; 

 

Cada casa tem uma Área de 48,23 metros quadrados, sendo ela dividida em 

sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço externa. A figura 12 representa 

a fachada da casa em estudo. 
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Figura 11 - Planta de Implantação do Empreendimento 

 
Fonte: Olsen (2015). 

 
Figura 12 - Fachada da casa em estudo 

 
Fonte: Olsen (2015). 
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A figura 13 representa a planta baixa sem escala da casa de concreto moldada 

in loco, sendo elas geminadas. A planta baixa em escala encontra-se no Anexo A.  

 

Figura 13 - Planta baixa das casas de concreto moldada “in loco” 

 
Fonte: Olsen (2015) 

 

 

2.2.2 Lista de Verificações para Análise dos Requisitos da NBR 16055 (ABNT, 2012) 

 

Para analisar a obra em estudo, foi elaborada uma lista de verificações pela  

autora Ponzoni (2013), mas adaptado conforme a obra em estudo. Esse quadro 

compreende os requisitos da norma NBR 16055 (ABNT, 2012). Dessa maneira é 
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possível realizar um levantamento de informações e verificar se o empreendimento 

em estudo cumpre os requisitos da norma. 

 

 

2.2.2.1 Elaboração da lista de verificações 

 

 A elaboração da lista de verificações seguiu a mesma sequência de 

apresentação dos itens da Norma, visando manter esta ordem ao longo de todo 

desenvolvimento do trabalho. A lista de verificações utilizada foi desenvolvida por 

Ponzoni (2013), sofrendo algumas alterações conforme a obra em estudo. 

 

Quadro 1 - Lista de Verificações 

(continua) 

1- LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 – 

PROJETO DE FÔRMAS 

Tolerância SIM NÃO N.A. OBSERVAÇÃO 

1.1 

- 

Existe projeto do sistema de fôrmas?      

1.2 

- 

Detalhe geométrico e posição dos 

painéis? 

     

1.3 

- 

Detalhe geométrico dos equipamentos 

auxiliares? 

     

1.4 

- 

Detalhe geométrico do travamento e 

aprumo? 

     

1.5 

- 

Sequência a ser executada de 

montagem e desmontagem das fôrmas? 

     

1.6 

- 

Coordenação modular (10 cm módulo 

mínimo, folgas e tolerâncias)? 

     

2- LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 - 

COMPONENTES EMBUTIDOS E 

ABERTURAS TEMPORÁRIAS 

     

2.1 

- 

Todos os elementos previstos estão 

embutidos nas paredes após desforma? 

     

2.2 

- 

Preservação do formato dos 

componentes embutidos? 
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Quadro 1 – Lista de verificações 

  (continua) 

 

 

 

 LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 –  

COMPONENTES EMBUTIDOS E 

ABERTURAS TEMPORÁRIAS 

Tolerância SIM NÃO N.A. OBSERVAÇÃO 

2.3 

- 

Aberturas temporárias preenchidos com 

material semelhante do concreto 

utilizado na estrutura? 

     

3 - LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 – 

APLICAÇÃO DE DESMOLDANTE 

     

3.1 

- 

Uso de desmoldante?      

3.2 

- 

Aplicação conforme recomendação do 

fabricante (aspectos ambientais e de 

saúde ocupacional)? 

     

3.3 

- 

Teve aderência do concreto à fôrma?      

3.4 

-  

Apresentou resíduos na superfície das 

parede? 

     

4 - LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 – 

PROJETO DE FÔRMAS - ARMADURA 

     

4.1 

- 

Aço de qualidade especificada em 

projeto com identificação na obra? 

     

4.2 

- 

No recebimento, transporte, 

armazenagem e posicionamento, as 

armaduras não são danificadas e 

estocadas diretamente no solo? 

     

4.3 

- 

Limpeza superficial ou energética a ser 

feita quando as armaduras 

apresentarem produtos destacáveis ou 

oxidação? 

     

4.4 

- 

Foi retirado o sal e cloretos se 

apresentam corrosão? 
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Quadro 1 – Lista de verificações 

 (continua) 

 LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 – 

ARMADURA 

Tolerância SIM NÃO N.A. OBSERVAÇÃO 

4.5 

- 

Cobrimento por espaçadores sempre 

na armadura mais exposta, distribuídos 

em quantidade suficiente e 

devidamente fixados? 

     

4.6 

- 

Emendas de telas soldadas feitas 

conforme projeto estrutural? 

     

5 - LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 – 

PROJETO DE FÔRMAS - FÔRMAS 

     

5.1 

- 

Verificação do nivelamento, prumo e 

alinhamento das fôrmas antes da 

concretagem? 

     

5.2 

- 

Estanqueidade das juntas das fôrmas 

(evitar perda de pasta)? 

     

5.3  Limpeza interna das fôrmas?      

5.4 

- 

Conferência dos escoramentos, 

alinhadores horizontais e aprumadores 

conforme projeto para permitir tráfego 

de pessoas e equipamentos 

necessários a concretagem? 

     

6 - LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 – 

CONCRETAGEM 

     

6.1 

- 

Espessura das paredes? ± 5 mm 

 

    

6.2  Comprimento das paredes? ± 10 mm 

 

   espessura = 10 

cm 

6.3- Desalinhamento horizontal? ℓ/500 ou 5 

mm 

   menor valor 
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Quadro 1 – Lista de verificações 

 (continua) 

 LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 – 

CONCRETAGEM 

Tolerância SIM NÃO N.A. OBSERVAÇÃO 

6.4 - Nivelamento das fôrmas deve ser feito 

antes da concretagem? 

10 mm 

 

    

6.5 - Estabelece Plano de Concretagem?      

6.6- Área ou volume concretados em 

função do tempo? 

     

6.7- Relação entre lançamento, 

adensamento e acabamento? 

     

6.8- Possuem juntas de concretagem?      

6.9- Teve acabamento final que se deseja 

obter? 

     

6.10- Tempo inferior a 90 minutos entre o 

inicio da mistura e a entrega do 

concreto? 

     

6.11- Tempo inferior a 150 minutos entre o 

inicio da mistura e o final da aplicação 

do concreto na fôrma? 

     

6.12- Aditivos constam nas especificações 

do concreto e do documento de 

entrega? 

     

6.13- Verificação do abatimento ou o 

espalhamento limite especificado no 

documento? 

     

6.14- Uso concreto autoadensável 

recomendado (quando altura de queda 

livre maior que 2 m) 

     

6.15- Uso de dispositivos (funis, calhas, 

trombas) recomendado ( quando altura 

de queda livre maior que 2 m)? 
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Quadro 1 – Lista de verificações 

 (continua) 

7- LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 – 

ADENSAMENTO 

Tolerância SIM NÃO N.A. OBSERVAÇÃO 

7.1 

- 

Adensamento do concreto (se não 

adensável)? 

     

7.2 

- 

Enchimento da fôrma sem ocorrência de 

ar aprisionado, presença de dispositivos 

que garantem saída deste ar? 

     

7.3 

- 

Acompanhar o enchimento das fôrmas 

com leves batidas de martelo de 

borracha? 

     

8 - LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 - 

CONTROLE DO CONCRETO 

     

8.1 

- 

Controle tecnológico do concreto no 

estado fresco? 

     

8.2 

- 

Abatimento do tronco de cone?      

8.3 

- 

Comprovação da resistência de 

desforma e resistência característica do 

concreto aos 28 dias? 

     

8.4 

- 

Realização em concretos 

autoadensáveis dos ensaios de 

espalhamento, tempo de escoamento, 

caixa-L, funil-V, anel-J e coluna de 

segregação? 

     

9 - LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 - 

JUNTAS DE CONCRETAGEM 

     

9.1 

- 

Remoção da nata da pasta de cimento e 

limpeza da superfície nas juntas de 

concretagem antes do lançamento? 

     

9.2 

- 

Deixar arranques da armadura ou barras 

cravadas ou reentrâncias no concreto 

velho? 
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Quadro 1 – Lista de verificações 

 (conclusão) 

 LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 – 

JUNTAS DE CONCRETAGEM 

Tolerância SIM NÃO N.A. OBSERVAÇÃO 

9.3 - Juntas localizadas onde menor forem 

os esforços de cisalhamento e normal 

a compressão? 

     

10 - LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 -

ACABAMENTO  

     

10.1- Processo de lançamento e 

adensamento de forma a obter um 

material homogêneo e compacto com 

mínimo manuseio possível 

     

11- LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 – 

CURA 

     

11.1- Execução da cura do concreto?      

11.2- Paredes      

Fonte: Adaptado de Ponzoni (2013). 

 

 

2.2.3 Verificação dos Parâmetros da NBR 16055 (ABNT, 2012) do Estudo de Caso 

 

 Com a realização da lista de verificações será possível observar os requisitos 

solicitados na Norma com mais facilidade. A verificação dos parâmetros da NBR 

16055 (ABNT, 2012) será descrita em onze tópicos, de acordo com a divisão: 

 

a) Projeto do sistema de fôrmas; 

b) Componentes embutidos nas fôrmas e aberturas temporárias; 

c) Uso de agentes desmoldantes; 

d) Armaduras; 

e) Fôrmas; 

f) Concretagem; 

g) Adensamento; 

h) Controle tecnológico do concreto; 
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i) Juntas de concretagem; 

j) Acabamento; 

k) Cura. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

 Após o desenvolvimento da pesquisa, e análise da lista de verificações que foi 

desenvolvido pela autora Ponzoni (2013) e alterado conforme a obra em estudo, 

podemos observar com facilidade se o empreendimento em execução está atendendo 

os requisitos que a norma solicita. 

 

2.3.1 Projeto do Sistema de Fôrmas 

 

 Como a obra em estudo é um condomínio sendo as casas geminadas, 

utilizamos dois jogos de fôrmas, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Nos 

projetos dos sistemas de fôrmas contêm a numeração de cada placa para facilitar a 

montagem e desmontagem. 

 No projeto geométrico de travamento, temos a localização de cada grampo e 

pino para dar o travamento e fechamento das fôrmas. Já no projeto geométrico de 

aprumo, temos a sequência dos alinhadores e a numeração, que por sua vez tem a 

função de alinhar e aprumar as paredes.  

 A coordenação modular foi utilizada com o auxilio dos detalhes geométricos, 

assim a parede ficou com a espessura mínima de 10 centímetros. É possível fazer a 

reutilização das fôrmas em outros empreendimentos com espessuras maiores que 10 

centímetros, basta regular as fôrmas para que fique com o vão de abertura maior. 
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Figura 14 - Projeto do sistema de fôrmas 

 
Fonte: Pulkow (2015) 

 

Figura 15 - Projeto com numeração das paredes 

 
Fonte: Pulkow (2015) 
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Figura 16 - Projeto da parede número 27 

 
Fonte: Pulkow (2015) 

 

Figura 17 - Numeração das fôrmas, travamento e alinhamento 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 
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Na Figura 17, temos o exemplo do travamento com os grampos e pinos de 

ancoragem, fazendo com que as fôrmas fiquem presas umas as outras. São 

colocados sobre as fôrmas os alinhadores para garantir seu nivelamento. Todas as 

fôrmas tem seu devido número para facilitar a montagem e desmontagem das casas. 

Após o levantamento dos procedimentos da norma NBR 16055 (ABNT, 2012), 

concluiu-se que a obra em estudo atende ao projeto de fôrmas, como mostra no 

(Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Projeto de fôrmas 

1- LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 – 

PROJETO DE FÔRMAS 

Tolerância SIM NÃO N.A. OBSERVAÇÃO 

1.1 

- 

Existe projeto do sistema de fôrmas?  X    

1.2 

- 

Detalhe geométrico e posição dos 

painéis? 

 X    

1.3 

- 

Detalhe geométrico dos equipamentos 

auxiliares? 

 X    

1.4 

- 

Detalhe geométrico do travamento e 

aprumo? 

 X    

1.5 

- 

Sequência a ser executada de 

montagem e desmontagem das fôrmas? 

 X    

1.6 

- 

Coordenação modular (10 cm módulo 

mínimo, folgas e tolerâncias)? 

 X    

Fonte: Adaptado de Ponzoni (2013). 

 

2.3.2 Componentes Embutidos e Abertura Temporárias 

 

 O sistema construtivo de paredes de concreto permite que após a retirada das 

fôrmas os componentes e aberturas temporárias previstas em projeto devem estar 

embutidos nas paredes após concretadas, seguindo a NBR 16055 (ABNT, 2012).  

 Os componentes embutidos que são utilizados para a instalação elétrica são 

do tipo mangueira corrugada, e perfis de aço que são colocados para criar espaços 

verticais e horizontais para que a instalação hidráulica seja feita posteriormente. Os 

canos hidráulicos não são embutidos para a concretagem, pois podem prejudicar a 

estrutura. 
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 Após a retirada das fôrmas foi constatado que a mangueira corrugada utilizada 

para a instalação elétrica amassou com o concreto, fazendo com que a fiação não 

passasse. Como solução as paredes foram quebradas conforme o projeto elétrico, e 

assim passando uma nova mangueira corrugada conforme mostra a Figura 18, não 

atendendo a norma. 

 

Figura 18 – Mangueira corrugada embutida na parede 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 

 

Na Figura 19 temos o exemplo da abertura temporária já com o encanamento 

para a rede de água. É necessário testar toda instalação antes de fechar com 

concreto, para averiguar se não existe nenhum tipo de vazamento. 
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Figura 19 - Cano embutido na abertura temporária 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 

 

Depois de feita a instalação hidráulica, as aberturas temporárias são fechadas 

com concreto semelhante ao usado na estrutura como mostra a Figura 20, atendendo 

a norma conforme (Quadro 3). 
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Figura 20 - Fechamento da abertura com concreto 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 

 

Quadro 3 - Componentes embutidos e aberturas temporárias 

2. LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 - 

COMPONENTES EMBUTIDOS E 

ABERTURAS TEMPORÁRIAS 

Tolerância SIM NÃO N.A. OBSERVAÇÃO 

2.1 

- 

Todos os elementos previstos estão 

embutidos nas paredes após desforma? 

  X   

2.2- Preservação do formato dos 

componentes embutidos? 

  X   

2.3 

- 

Aberturas temporárias preenchidos com 

material semelhante do concreto 

utilizado na estrutura? 

 X    

Fonte: Adaptado de Ponzoni (2013). 
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2.3.3 Uso de Agentes Desmoldantes 

 

 O desmoldante é escolhido dependendo do sistema de fôrmas de cada obra, 

na construção do Condomínio como é utilizado fôrmas metálicas o agente 

desmoldade foi escolhido para que atendesse a necessidade. 

 A aplicação é feita com as fôrmas limpas e secas de maneira uniforme com um 

rolo de espuma. Na retirada das fôrmas o concreto não teve aderência, fazendo com 

que não apresentasse nenhum tipo de resíduo.  

A obra atendeu todos os requisitos do uso de agentes desmoldantes, conforme 

a NBR 16055 (ABNT, 2012), como mostra o (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Aplicação de desmoldante 

3 - LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 – 

APLICAÇÃO DE DESMOLDANTE 

Tolerância SIM NÃO N.A. OBSERVAÇÃO 

3.1 

- 

Uso de desmoldante?  X    

3.2 

- 

Aplicação conforme recomendação do 

fabricante (aspectos ambientais e de 

saúde ocupacional)? 

 X    

3.3 

- 

Teve aderência do concreto à fôrma?   X   

3.4 

-  

Apresentou resíduos na superfície das 

parede? 

  X   

Fonte: Adaptado de Ponzoni (2013). 
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Figura 21 - Após a aplicação de desmoldante 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 

 

2.3.4 Armadura 

  

 Ao receber o aço na obra é feita a verificação se o produto coincide com o 

produto da nota fiscal. Ao fazer a armazenagem da armadura é necessário que não 

fique diretamente estocada no solo, conforme a Figura 22, assim fazendo a 

identificação do material para ser utilizado, dessa maneira atendendo a norma. 
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Figura 22 - Armazenagem das armaduras 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 

 

 Não foi constatado nenhum tipo de ferrugem, corrosão ou substâncias 

deletérias que poderiam afetar o aço, segundo a NBR 16055 (ABNT,2012), deste 

modo não é realizada nenhum tipo de limpeza ou retirada de cloretos. 

 Para manter o posicionamento das armaduras no centro das fôrmas e garantir 

o correto cobrimento do concreto, foram distribuídos uniformemente espaçadores de 

plástico, como mostra a Figura 23. 
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Figura 23 - Colocação dos espaçadores 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 

 

 As emendas das armaduras foram feitas pela sobreposição das mesmas, 

respeitando o projeto estrutural dado pelo engenheiro responsável pela obra, 

conforme Figura 24. Atendendo os requisitos 18.3.5 da NBR 16055 (ABNT, 2012), 

conforme mostra o (Quadro 5). 
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Figura 24 - Sobreposição das armaduras 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 

 

Quadro 5 – Armadura 

 (continua) 

4 - LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 – 

ARMADURA 

Tolerância SIM NÃO N.A. OBSERVAÇÃO 

4.1 

- 

Aço de qualidade especificada em projeto 

com identificação na obra? 

 X    

4.2 

- 

No recebimento, transporte, armazenagem 

e posicionamento, as armaduras não são 

danificadas e estocadas diretamente no 

solo? 

  X   

4.3 

- 

Limpeza superficial ou energética a ser 

feita quando as armaduras apresentarem 

produtos destacáveis ou oxidação? 

   X  

Fonte: Adaptado de Ponzoni (2013). 
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Quadro 5 – Armadura 

(conclusão) 

 LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 – 

ARMADURA 

Tolerância SIM NÃO N.A. OBSERVAÇÃO 

4.4 

- 

Foi retirado o sal e cloretos se apresentam 

corrosão? 

   X  

4.5 

- 

Cobrimento por espaçadores sempre na 

armadura mais exposta, distribuídos em 

quantidade suficiente e devidamente 

fixados? 

 X    

4.6 

- 

Emendas de telas soldadas feitas 

conforme projeto estrutural? 

 X    

Fonte: Adaptado de Ponzoni (2013). 

 

2.3.5 Fôrmas 

 

 Antes de iniciar a montagem das placas metálicas era feito o esquadro da casa 

no radier e desenhado uma linha para que a montagem das fôrmas seguisse aquela 

marcação. Após o termino da montagem eram feitas as verificações de prumo, 

nivelamento como mostra na Figura 25, para a conferência do alinhamento.  
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Figura 25 - Conferência com prumo 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 

 

Não foi certificado nenhum vazamento de pasta durante a concretagem, pois 

as fôrmas estavam bem encostadas no radier. Após a retirada das fôrmas era feito a 

limpeza, primeiramente era lixado as substâncias que sobraram, como mostra Figura 

26, e após isso era passado uma vassoura para a retirada do pó, e só depois feita à 

aplicação do desmoldante. 
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Figura 26 - Limpeza das fôrmas 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 

 

Após o fechamento das fôrmas metálicas, era necessária a colocação dos 

alinhadores que são fundamentais para alinhar e dar travamento. Na Figura 27 mostra 

como são colocados os alinhadores, um na parte inferior e outro na parte superior da 

parede. 
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Figura 27 - Colocação de alinhadores 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 

 

Para facilitar o tráfego de pessoas na hora da montagem dos oitões e na 

concretagem da casa, são montados andaimes em volta da casa para dar segurança 

e produtividade em concordância com a norma, conforme a Figura 28. Seguindo as 

orientações do (Quadro 6). 
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Figura 28 - Andaimes 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 

 

Quadro 6 - Fôrmas 

5 - LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 – 

FÔRMAS 

Tolerância SIM NÃO N.A. OBSERVAÇÃO 

5.1 

- 

Verificação do nivelamento, prumo e 

alinhamento das fôrmas antes da 

concretagem? 

 X    

5.2 

- 

Estanqueidade das juntas das fôrmas 

(evitar perda de pasta)? 

 X    

5.3  Limpeza interna das fôrmas?  X    

5.4 

- 

Conferência dos escoramentos, 

alinhadores horizontais e aprumadores 

conforme projeto para permitir tráfego de 

pessoas e equipamentos necessários a 

concretagem? 

 X    

Fonte: Adaptado de Ponzoni (2013). 
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2.3.6 Concretagem 

 

 Antes de iniciar a concretagem é necessário verificar se as espessuras, 

comprimentos das paredes e desalinhamento horizontal estão dentro da tolerância 

exigida pela norma, para fazer essas verificações foi utilizada uma trena. A obra em 

estudo utiliza 10 centímetros de espessura de parede como mostra a Figura 29 e 

assim tendo uma tolerância de 10 milímetros. Dessa maneira foi averiguado que não 

houve desalinhamento horizontal, e nem alterações nas espessuras e comprimentos 

após a concretagem nas paredes, atendendo os requisitos impostos pela NBR 16055 

(ABNT, 2012). 

 

Figura 29 - Espessura das paredes após a concretagem 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 

 

 Após a montagem das fôrmas era utilizados uma mangueira de nível, um prumo 

e trena para verificar o alinhamento das placas metálicas. Como mostra a Figura 30, 
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não havendo descumprimento da Norma, que se deu pelo fechamento correto das 

fôrmas. 

 

Figura 30 - Nivelamento com uma mangueira de nível 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 

 

 O planejamento da concretagem deve atender a norma NBR 14931 (ABNT, 

2004), que recomenda uma relação entre lançamento e o adensamento que deve ser 

elaborado a partir da área ou volume a ser concretada, considerando a eficiência da 

equipe responsável em lançar, adensar e dar o acabamento correto. 



65 
 
 A casa tem uma área de 48,23 metros quadrados, assim o volume é de 12 

metros cúbicos de concreto. A obra atendeu os requisitos de relação entre 

lançamento, adensamento e acabamento conforme a NBR 14931 (ABNT, 2004).  

 Com o plano de concretagem a quantidade exata de concreto é transportada 

para a obra, deste modo não houve problemas de interrupções e assim ficando livre 

de juntas não previstas. 

 O acabamento final foi dividido em duas partes, após a concretagem quando o 

concreto ainda está fresco fazendo o nivelamento rente às fôrmas com a utilização de 

colheres de pedreiro, como mostra a Figura 31. E após a retirada das fôrmas com o 

concreto já endurecido, foi utilizado espátulas para a remoção das rebarbas que 

ocorrem nas divisões das fôrmas.  

  

                             Figura 31 - Nivelamento do concreto 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 

 

Foram utilizados dois caminhões betoneiras, o concreto é produzido em uma 

central fora do canteiro de obras. Conforme o romaneio de entrega Figura 32, o horário 
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de inicio de mistura e horário de recebimento do material na obra está dentro do 

exigido pela norma. E o tempo decorrido entre a mistura na central e a aplicação do 

concreto, tanto no primeiro caminhão betoneira quanto ao segundo é inferior ao 

imposto pela NBR 16055 (ABNT, 2012), atendendo os requisitos. 

 

 

Figura 32 - Romaneio de entrega 

 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 

 

 Na nota fiscal, inserida em Anexo B não consta quais os tipos de aditivos 

utilizados, e só no romaneio de entrega como mostra a Figura 32 temos a indicação 

do mesmo. O aditivo utilizado é o Rheoset 829, que conforme a linha TEC-MULT 

(GRACE, 2014), prolonga a manutenção do abatimento do concreto mesmo a altas 

temperaturas, e é indicado para cimentos com tempo de pega rápido e de ótima 

resistência. 

O traço utilizado pelo empreendimento em estudo requer um slump, como 

mostra a Figura 33, no valor de 18 cm. Foi verificado que o ensaio de abatimento de 

cone esteve com seu primeiro valor em 15 cm, seguindo as especificações da norma 

foi adicionada água e refeito o ensaio, assim chegando ao valor conforme necessário 

para a concretagem. 
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Figura 33 - Abatimento do tronco de cone 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 

 

A obra em estudo não utiliza concreto autoadensável, mesmo com seu pé-

direito de 2,50 metros. Dessa maneira ultrapassando o limite da norma que é de 2 

metros para evitar a segregação do concreto.  

Após todos os cuidados tomados é feito o lançamento do concreto, como a 

altura ultrapassa os 2 metros o concreto é bombeado por um equipamento chamado 

bomba lança, como mostra Figura 34. Em resumo como indica o (Quadro 7). 
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Figura 34 - Concretagem com o equipamento bomba lança 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 

 

Quadro 7 - Concretagem 

(continua) 

6 - LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 - 

CONCRETAGEM 

Tolerância SIM NÃO N.A. OBSERVAÇÃO 

6.1 

- 

Espessura das paredes? ± 5 mm 

 

X    

6.2  Comprimento das paredes? ± 10 mm 

 

X   espessura = 10 

cm 

6.3- Desalinhamento horizontal? ℓ/500 ou 5 

mm 

X   menor valor 

 

6.4 

- 

Nivelamento das fôrmas deve ser feito 

antes da concretagem? 

10 mm 

 

X    

6.5 

- 

Estabelece Plano de Concretagem?  X    

6.6- Área ou volume concretados em função 

do tempo? 

 X    
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Quadro 7 – Concretagem 

(conclusão) 

 LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 - 

CONCRETAGEM 

Tolerância SIM NÃO N.A. OBSERVAÇÃO 

6.7- Relação entre lançamento, 

adensamento e acabamento? 

 X    

6.8- Possuem juntas de concretagem?    X  

6.9- Teve acabamento final que se deseja 

obter? 

 X    

6.10- Tempo inferior a 90 minutos entre o 

inicio da mistura e a entrega do 

concreto? 

 X    

6.11- Tempo inferior a 150 minutos entre o 

inicio da mistura e o final da aplicação 

do concreto na fôrma? 

 X    

6.12- Aditivos constam nas especificações 

do concreto e do documento de 

entrega? 

 X    

6.13- Verificação do abatimento ou o 

espalhamento limite especificado no 

documento? 

 X    

6.14- Uso concreto autoadensável 

recomendado (quando altura de queda 

livre maior que 2 m) 

  X   

6.15- Uso de dispositivos (funis, calhas, 

trombas) recomendado ( quando 

altura de queda livre maior que 2 m)? 

 X    

Fonte: Adaptado de Ponzoni (2013). 

 

2.3.7 Adensamento 

 

 A utilização do concreto convencional requer o adensamento para assegurar a 

redução dos espaços vazios consequentes pela presença de ar aprisionado. O 

adensamento deve ser feito de forma cautelosa para que não ocorra a segregação 

dos materiais. 
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 Para garantir a saída desse ar aprisionado é utilizado vibrador de imersão como 

mostra na Figura 35, que permite a diluição para que preencha todos os espaços de 

difícil acesso como, por exemplo, na parte inferior da janela. 

 

Figura 35 - Adensamento do concreto com vibrador de imersão 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 

 

 Para garantir que não ocorram falhas de concretagem por ar aprisionado, o 

adensamento é complementado por meio de leves batidas com martelo de borracha 

em lugares propícios a formação de vazios, como mostra a Figura 36. Os 

procedimentos da norma foram atendidos (Quadro 8).  
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Figura 36 - Adensamento do concreto com martelo de borracha 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 

 

Quadro 8 - Adensamento 

7 - LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 - 

ADENSAMENTO 

Tolerância SIM NÃO N.A. OBSERVAÇÃO 

7.1 

- 

Adensamento do concreto (se não 

adensável)? 

 X    

7.2 

- 

Enchimento da fôrma sem ocorrência de 

ar aprisionado, presença de dispositivos 

que garantem saída deste ar? 

 X    

7.3 

- 

Acompanhar o enchimento das fôrmas 

com leves batidas de martelo de 

borracha? 

 X    

Fonte: Adaptado de Ponzoni (2013). 
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2.3.8 Controle Tecnológico do Concreto 

 

 De acordo com a NBR 16055 (ABNT, 2012), o controle tecnológico do concreto 

deve ser feitos em dois momentos, no recebimento do material quando ainda está 

fresco, e com ele já endurecido. Ao receber o concreto na obra, é realizado o 

abatimento pelo tronco de cone, conforme a NBR NM 67 (ABNT, 1998). Após o slump 

test corresponder o traço necessário, eram retirados duas amostras de cada caminhão 

betoneira como mostra a Figura 38, com finalidade de realizar os ensaios de corpos 

de prova para verificar a resistência do concreto. Após 24 horas os corpos de prova 

eram desenformados pela empresa responsável pelo concreto e mandados ao 

laboratório para realização do rompimento dos mesmos. 

Aos 28 dias os corpos de prova foram rompidos atendendo as exigências do 

traço utilizado, tendo a comprovação da resistência característica do concreto que era 

de no mínimo 25 MPA. Como mostra na Figura 37, disponibilizada pelo engenheiro 

civil Bruno Gatti da empresa GATTIMIX concretos e argamassas, todos os corpos de 

prova rompidos apresentaram uma resistência maior do que a pedida, atendendo a 

norma, inserido em Anexo C. 

Em nenhum momento foi utilizado concreto autoadensável, conforme (Quadro 

9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Figura 37 - Controle de rompimentos dos corpos de prova 

 

 
Fonte: GATTI (2016). 

  

 A empresa que fornece concreto para a obra não possui os equipamentos para 

fazer os ensaios de rompimento dos corpos de prova, assim eles são mandados para 

o laboratório de concreto e argamassas da Universidade do Meio Oeste Catarinense 

– UNOESC, localizado na cidade de Joaçaba. 
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Figura 38 - Corpos de prova coletados 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 

 

Quadro 9 - Controle tecnológico do concreto 

8 - LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 – 

CONTROLE DO CONCRETO 

Tolerância SIM NÃO N.A. OBSERVAÇÃO 

8.1 

- 

Controle tecnológico do concreto no 

estado fresco? 

 X    

8.2 

- 

Abatimento do tronco de cone?  X    

8.3 

- 

Comprovação da resistência de 

desforma e resistência característica do 

concreto aos 28 dias? 

 X    

8.4 

- 

Realização em concretos 

autoadensáveis dos ensaios de 

espalhamento, tempo de escoamento, 

caixa-L, funil-V, anel-J e coluna de 

segregação? 

  X  Concreto 

convencional 

Fonte: Adaptado de Ponzoni (2013). 
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2.3.9 Juntas de Concretagem 

  

 O concreto só era interrompido para a troca dos caminhões, não havendo 

necessidade de remoção da nata da pasta do cimento, pois não dava tempo do 

concreto endurecer para que o concreto fresco fosse lançado. Assim como não era 

necessário à colocação de arranques das armaduras ou barras cravadas. Não 

possuindo juntas de concretagem como mostra o (Quadro 10). 

 

Quadro 10 - Juntas de concretagem 

9 - LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 – 

JUNTAS DE CONCRETAGEM 

Tolerância SIM NÃO N.A. OBSERVAÇÃO 

9.1 

- 

Remoção da nata da pasta de cimento e 

limpeza da superfície nas juntas de 

concretagem antes do lançamento? 

   X  

9.2 

- 

Deixar arranques da armadura ou barras 

cravadas ou reentrâncias no concreto 

velho? 

   X  

9.3 

- 

Juntas localizadas onde menor forem os 

esforços de cisalhamento e normal a 

compressão? 

   X  

Fonte: Adaptado de Ponzoni (2013). 

 

2.3.10 Acabamento 

 

 Após a retirada das fôrmas nota-se que as paredes de concreto ficaram 

uniformes como mostra a Figura 39, devido aos cuidados tomados seguindo a norma. 

Conforme a NBR 16055 (ABNT, 2012), a escolha do traço, o lançamento e 

adensamento do concreto são de grande importância para garantir um acabamento 

homogêneo sem prejudicar a qualidade e desempenho, conforme (Quadro 11). 
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Figura 39 - Acabamento após a retirada das fôrmas 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 

 

Quadro 11 - Acabamento 

10 - LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 - 

ACABAMENTO 

Tolerância SIM NÃO N.A. OBSERVAÇÃO 

10.1- Processo de lançamento e 

adensamento de forma a obter um 

material homogêneo e compacto com 

mínimo manuseio possível 

 X    

Fonte: Adaptado de Ponzoni (2013). 

 

2.3.11 Cura 

 

 Após a desenforma das paredes é essencial à realização da cura do concreto 

antes de atingir o endurecimento satisfatório. Na obra em estudo não foi realizado 

nenhum tipo de cura química. Em conversa com o engenheiro responsável pela obra, 
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ele explicou que não havia necessidade de ser feito a cura química quando era 

realizada a cura com a molhagem constante após a retirada as fôrmas, conforme 

mostra o (Quadro 12). 

 

Quadro 12 - Cura 

11 - LISTA DE VERIFICAÇÕES DOS 

REQUISITOS DA NBR 16055/2012 - 

CURA 

Tolerância SIM NÃO N.A. OBSERVAÇÃO 

11.1- Execução da cura do concreto?  X    

11.2- Paredes  X    

Fonte: Adaptado de Ponzoni (2013). 

 

 

2.3.12 Acompanhamento da Execução Através de Diários de Obra 

 

 O diário de obra é um documento utilizado por construtoras em obras para 

registrar informações, por exemplo, os serviços que estão sendo executados, 

condições climáticas, equipamentos utilizados, funcionários, visitantes na obra, 

materiais usados e para adicionar imagens do dia de trabalho, como mostra o exemplo 

na Figura 40. (Corsini, 2011) 

 Foi realizado o acompanhamento durante 16 dias através de diários de obra, 

neles foram anotadas as etapas da execução do sistema construtivo de paredes de 

concreto, os diários estão em Apêndices A. 

 O preenchimento dos diários de obra foram realizados no mês de Janeiro de 

2016, no Condomínio Campo Belo I, com a autorização do engenheiro civil Davi 

Pulkow, responsável pela construtora Formasul Engenharia e Construções LTDA. 
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Figura 40 - Modelo do diário de obra 

 

 
Fonte: O próprio autor (2016). 

 

2.3.13 Comparativo de Custos Entre Sistema Construtivo de Paredes de Concreto e 

Sistema Convencional 

 

 A obra em estudo optou por usar o sistema construtivo de paredes de concreto 

moldadas no local por suas grandes vantagens, a principal delas é a agilidade, por ser 

um empreendimento de grande porte. 

 Como um dos objetivos desse trabalho foi feito um comparativo de custos entre 

o sistema construtivo de paredes de concreto (Quadro 13) e o sistema convencional 

utilizando tijolos de seis furos (Quadro 14). 

 O comparativo de custo se iniciou pela Infraestrutura até a pintura da casa, com 

a mesma metragem da casa 48,23 metros quadrado. O (Quadro 13) mostra o custo 
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da construção no sistema construtivo de paredes de concreto mais a aquisição das 

fôrmas com utilização de 500 vezes. 

 

Quadro 13 - Custo da construção no sistema construtivo de paredes de 

concreto 

Descrição – Casa 48,23 m² Total – R$ 

Infraestrutura (fundação) 4.871,14 

Construção + Acabamento 26.991,79 

Aquisição da fôrma metálica – custo por 

casa  

8.725,72 

Total (Obra + Fôrmas) R$ 40.588,65 

Fonte: O próprio autor. (2016). 

 

 

 O (Quadro 14) mostra o custo do sistema construtivo convencional utilizando 

tijolos de seis furos. O valor utilizado foi retirado do CUB médio de Santa Catarina sem 

mão de obra. 

 

Quadro 14 - Custo da construção no sistema construtivo convencional (tijolos) 

Descrição – Casa 48,23 m² Total – R$ 

Infraestrutura (fundação) 4.871,14 

CUB médio (materiais) 35.000,00 

Total da obra em paredes de tijolos  R$ 39.871,14 

Fonte: O próprio autor. (2016). 

 

 Após analisar os quadros comparativos foi possível identificar que o sistema 

construtivo de paredes de concreto tem um custo maior em relação ao sistema 

convencional utilizando tijolos. Um dos motivos para que isso aconteça é pela 

aquisição das fôrmas metálicas que tem um valor elevado. 
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3. CONCLUSÃO 

 

No decorrer deste trabalho procurou-se detalhar o sistema construtivo de 

paredes de concreto moldado in loco conforme os requisitos da NBR 16055 (ABNT, 

2012). A Norma tem como objetivo padronizar os parâmetros para a construção de 

paredes de concreto de edificações de até cinco pavimentos. 

A obra em estudo está localizada na cidade de Caçador no estado de Santa 

Catarina, no bairro Martello. O projeto refere-se a unidades habitacionais construídas 

a partir do sistema construtivo de paredes de concreto moldadas in loco, e conta com 

209 casas geminadas conforme o projeto de habitação. Cada casa possui uma área 

de 48,23 metros quadrados, e possuindo dentro do condomínio áreas de uso comum. 

As construções das casas foram dividas em etapas, sendo a primeira com 69 casas 

e as etapas seguintes conforme o projeto. 

O presente trabalho teve como propósito avaliar e verificar o que realmente de 

fato está sendo executado na obra em estudo. A lista de verificações elaborada é de 

suma importância para a verificação se a obra em estudo atendeu os requisitos 

impostos pela NBR 16055 (ABNT, 2012). 

A lista de verificações criada pela autora Ponzoni (2013), foi modificado 

conforme a obra em estudo tendo 51 exigências, apenas 4 delas não foram cumpridas. 

As principais foram pela não conformidade dos componentes embutidos, que em 

alguns pontos a mangueira corrugada amassou, fazendo com que a fiação elétrica 

não passasse naqueles pontos. Em conversa com o engenheiro civil responsável pela 

obra, foi determinada a troca da mangueira por uma mais resistente. Outro item não 

realizado conforme a norma é o não uso de concreto autoadensável, no entanto com 

o uso de concreto convencional todos os requisitos impostos como o adensamento 

manual ou mecânico foram realizados. 

Em decorrência de todos os itens analisados, a obra em estudo está em 

conformidade com a maior parte dos requisitos da NBR 16055 (ABNT, 2012). Foram 

repassadas para a construtora as exigências que não foram executadas conforme a 

norma para colocar em prática nas próximas casas. 

Para acompanhar os procedimentos na obra foram realizados diários de obra, 

que segundo Corsini (2011), é um documento usado por construtoras para relatar 

acontecimentos sobre o dia de trabalho no empreendimento, aonde são anotados os 

serviços feitos, condições de clima, equipamentos utilizados, quantas pessoas estão 
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trabalhando na obra e também informar os problemas que ocorrem na mesma. Com 

esse documento foi possível identificar cada etapa da construção, entendendo os 

requisitos que a NBR 16055 (ABNT, 2012) estabelece. 

Após analisar os quadros comparativos de custos entre o sistema construtivo 

de paredes de concreto e o sistema convencional utilizando tijolos, foi possível definir 

que o sistema de paredes de concreto tem um custo maior em relação ao sistema 

convencional utilizando tijolos. Um dos motivos para que isso aconteça é pela 

aquisição das fôrmas metálicas que tem um valor elevado. No entanto a construtora 

optou por utilizar esse sistema pelas grandes vantagens do baixo uso de mão de obra 

e pela grande produtividade no empreendimento. 
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ANEXO A – PROJETO ARQUITETÔNICO 
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ANEXO B – NOTA FISCAL DO CONCRETO 
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MUNICÍPIO DE CAÇADOR 

Secretaria da Fazenda 
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e 

Número da nota  
5504  

Data da emissão da nota  
09/03/2016 00:00:00  

Data do fato gerador  

Código de Verificação  
FCADZDFK8  

5504 
Número do RPS 

09/03/2016 00:00:00  

1  Página 1/ 

TOMADOR DE SERVIÇOS  

SC  UF: Município: CAÇADOR 
Complemento: SALA: 01  
Endereço: R AMERICO WORDELL Número: 59 Bairro: CENT RO CEP: 89500-000  
CPF/CNPJ: 72.214.836/0001-08  

SC  UF: Município: CAÇADOR 

Endereço: ROD SC 350 Número: S/N Bairro: N.S. SALET E CEP: 89500000  

Nome/Razão Social: GATTICASAS MATERIAL DE CONSTRUCA O LTDA  
Inscrição Municipal: 102982003 CPF/CNPJ: 03.139.514/0003-82 

Nome fantasia: .  

Complemento: km 2,2  

E-mail: gatticasas@gatticasas.com.br 

Telefone: 5632166  

Site:  

Nome/Razão Social: FORMASUL ENGENHARIA E CONSTRUCOE S LTDA - ME  

E-mail: vanessa@sulformato.com.br Telefone: 00000000  

PRESTADOR DE SERVIÇOS  

Valor do serviço Base de cálculo (%) Valor unitário Qtd Cod. lista serviço - descrição do serviço ISS Retido  
36  R$ 1.837,13 , 74  1.837,13 319,5000 x2,00 5,7500 7.02 -  CONCRETO USINADO - TFT - FCK 25 MPA - SLUMP  CM (  +- 18 

2 CM   ) 
R$ 480,00 9  60  , 480,00 480,0000 x2,00 1,0000  SERVICO DE BOMBEAMENTO (LANÇA ) 7.02 - 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  

Local da prestação do serviço: CAÇADOR  
FORMA DE PAGAMENTO  

COFINS Outras retenções  
R$ 0,00 

CSLL 
R$ 0,00 R$ 0,00  

RETENÇÕES FEDERAIS  

R$ 2.270,79  R$ 2.317,13 

R$ 0,00 
IR 

R$ 0,00 
PIS/PASEP INSS 

R$ 0,00 

Valor líquido = Valor bruto = 
Códigos dos serviços:  
7.02 -  Execução, por administração, empreitada ou s ubempreitada, de obras de construção civil, hidrául ica ou elétrica e de outras obras semelhantes,  
inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação,  drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação.  

0 , 00 46 , 34 
Deduções(R$) Valor ISS Retido(R Des. condicionado(R$) $) 

00 0 , 0 , 00 
Desc. incondicionado(R$) 

2.317,13 
Base de cálculo(R$) Valor ISS(R$)  

0  , 00  

Natureza da operação: Tributação no Município  
Situação tributária do ISSQN: Retido  
Local da prestação do serviço: CAÇADOR  

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação v igente.  
Situação desta NFS-e: Normal  
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.74 1 /2012 - R$ 427,51 - (18,45) Fonte: IBPT 

OUTRAS INFORMAÇÕES  

Desenvolvido por Pública Informática Ltda  

Verificar autenticidade  
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ANEXO C – CONTROLE DE ROMPIMENTOS DOS CORPOS DE PROVA 
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APÊNDICES 
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APÊNDICES A – DIÁRIOS DE OBRA 
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Condomínio Campo Belo I                                        Caçador, 11 de Janeiro de 2016. 
 
 

DIÁRIO DE OBRA 
SEGUNDA (X)  TERÇA ( ) QUARTA (   ) QUINTA (   ) 

SEXTA (   ) SÁBADO(   ) DOMINGO(   ) 
 
Condições climáticas: Tempo instável. 
Engenheiro responsável: Davi Pulkow 
 

MANHÃ 
__________________________________________________________________________________________ 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow, Pedro Masieiro 
Supervisores da obra: Thaelys Rissardi 
Controle de produção e qualidade: Ana Maria 
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Evandro, Moacir, Jonathan, Alzemiro, Clezer, Cleiton, Nelcir, Nilseu, Alex, 
Cleisson, Anselmo 
 
VISITANTES NA OBRA:  
_________________________________________________________________________________________________________

Serviços realizados: 
 
 Limpeza das formas 
 Colocação dos suportes das caixas de luz nas formas para montagem da casa 32 
 Preparação para radiers 21 e 22, 39 e 40 
 Colocação dos canos no radier 39 e 40 
 Pausa para o café (9:00 – 9:15) 
 Continuação nas obras de água e esgoto (colocação de canos) 
 Às 10:40 hrs os funcionários Alzemiro, Evandro, Cleiton, Clezer e Jonathan foram 

fazer exame admissional . 
 Fim do expediente às 12:00 hrs 
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TARDE 
 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow 
Supervisores da obra: Thaelys Rissardi. 
Controle de produção e qualidade: Ana Maria 
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Evandro, Moacir, Jonathan, Cleiton, Nelcir, Nilseu, Alex, Cleisson, Anselmo 
 
 
 
VISITANTES:  

Serviços realizados: 
 Termino da preparação dos radiers 21 e 22, 39 e 40 
 Continuação da limpeza das formas 
  Pintura das formas 
 Colocação da ferragem na casa 31 
 Aplicação de desmoldante nas formas 
 Colocação dos suportes das caixas de luz nas formas para montagem da casa 31 
  Continuação nas obras de água e esgoto (colocação de canos) 
 Solda de negativos de tubulações de água 
 Escavadeira trabalhou 1 hora arrumando os cortes para muros. 
 Fim do expediente às 18:15, com exceção do Evandro que ficou até às 19:00 hrs  

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO DIA: FURADEIRA, ESCAVADEIRA, APARELHO DE SOLDA 
 

 
MATERIAIS UTILIZADOS NO DIA: CANOS PARA ÁGUA E ESGOTO, DESMOLDANTE, TELAS DE 
AÇO,  
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IMAGENS DO DIA: 
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Condomínio Campo Belo I                                         Caçador, 12 de Janeiro de 2016. 
 
 

DIÁRIO DE OBRA 
SEGUNDA ( )  TERÇA ( x ) QUARTA (   ) QUINTA (   ) 

SEXTA (   ) SÁBADO(   ) DOMINGO(   ) 
 
Condições climáticas: Tempo bom, seco. 
Engenheiro responsável: Davi Pulkow 
 

MANHÃ 
__________________________________________________________________________________________ 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow, Pedro Masieiro 
Supervisores da obra: Thaelys Rissardi. 
Controle de produção e qualidade:  Ana Maria 
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Alzemiro, Darci, Leandro, Evandro, Nelcir, Cleiton, Sidmar, Jonathan, Nilseu, 
Cleisson, Machadinho, Adão, Ancelmo, Paulo, Operador da Retroescavadeira. 
VISITANTES NA OBRA: Prefeito Beto Comazzetto, Valdir Cobalchini, Jorge Tadeu, Seu Donatti 
_________________________________________________________________________________________________________

Serviços realizados: 
 
 Limpeza das formas 
 Pintura das formas 
 Medição da rede de água e pluvial 
 Café ( 09:00 às 09:15 hrs) 
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Continuação da montagem das formas da casa 31 
 Colocação da ferragem e dos espaçadores 
 Colocação das caixas de luz e eletrodutos 
 Bomba lança chegou às 10:30 
 Primeiro caminhão de concreto chegou às 10:35 ( Lacre n° 0118370) 
 Inicio da concretagem do radier 21 e 22 às 11:20 hrs 
 Colocação de pinos e grampos na casa 31 
 As chapas danificadas foram soldadas 
 Segundo caminhão de concreto chegou às 11:45 ( Lacre n° 0118346) 
 Fim do expediente às 12:00 hrs 
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TARDE 
 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow 
Supervisores da obra: Thaelys Rissardi. 
Controle de produção e qualidade:  Ana Maria 
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Alzemiro, Darci, Leandro, Evandro, Nelcir, Cleiton, Sidmar, Jonathan, Nilseu, 
Cleisson, Machadinho, Adão, Ancelmo, Paulo, Operador da Retroescavadeira. 
 
 
 
VISITANTES: Seu Donatti, Piva. 

Serviços realizados: 
 Continuação da concretagem do radier 21 e 22 
 Terceiro caminhão chegou as 13:35 hrs ( Lacre n° 0118346) 
 Continuação da montagem das formas da casa 31 
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Colocação da ferragem 
 Colocação das caixas de luz e eletrodutos 
 Termino da concretagem do radier 21 e 22 às 14:50 hrs 
 Inicio da concretagem do radier 39 e 40 às 15:00 hrs  
 Quarto caminhão de concreto (Lacre n° 0118359) 
 Caminhão munck chegou às 15:20 para levantar os oitão da casa 31 
 Caminhão munck foi embora, pois, não conseguiu acessar os oitão 
 Pausa para café (16:00 às 16:10 hrs) 
 Quinto caminhão de concreto chegou às 15:45 hrs (Lacre n° 0118349) 
 Desmontagem e montagem do oitão 
 Termino da concretagem do radier 39 e 40 às 17:15 hrs 
 Cobrimento com massa das imperfeições da casa modelo 
 Levaram as placas teste do muro 
 Fim do expediente às 18:15 hrs 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO DIA: FURADEIRA, ESCAVADEIRA, APARELHO DE SOLDA, 
REGUÁ VIBRATÓRIA, BOMBA LANÇA,  
 
MATERIAIS UTILIZADOS NO DIA: TELAS DE AÇO, ESPAÇADORES, MASSA NIVELADORA, 
CAIXAS DE LUZ, ELETRODUTOS, CANOS PARA REDE DE ÁGUA E ESGOTO,  
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IMAGENS DO DIA: 
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Condomínio Campo Belo I                                         Caçador, 13 de Janeiro de 2016. 
 
 

DIÁRIO DE OBRA 
SEGUNDA ( )  TERÇA (  ) QUARTA ( x  ) QUINTA (   ) 

SEXTA (   ) SÁBADO(   ) DOMINGO(   ) 
 
Condições climáticas: Tempo bom, seco. 
Engenheiro responsável: Davi Pulkow 
 

MANHÃ 
__________________________________________________________________________________________ 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow, Pedro Masieiro. 
Supervisores da obra: Thaelys Rissardi 
Controle de produção e qualidade: Ana Maria 
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Alzemiro, Darci, Evandro, Nelcir, Cleiton, Sidmar, Jonathan, Marcio, Alex, 
Vanderlei, Diego, Machadinho, Adão, Ancelmo, Paulo, Operador Zico, Diego, Vilson, Roberto, 
Maicon 
VISITANTES NA OBRA:  
_________________________________________________________________________________________________________

Serviços realizados: 
 
 Continuação da montagem da casa 31 
 Limpeza de formas 
 Colocação de grampos e pinos nas formas 
 Taqueamento de muros 
  Retroescavadeira fazendo a preparação para os radiers 6 e 7, 8 e 9, 10 e 11 
 Café (09:00 às 09:15 hrs) 
  Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Limpeza do radier 33 e 34 
 Colocação dos alinhadores 
 Preparação para pintura da casa modelo 
 Fim do expediente às 12:00 hrs 
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TARDE 
 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow 
Supervisores da obra: Thaelys Rissardi 
Controle de produção e qualidade:  Ana Maria 
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Alzemiro, Darci, Evandro, Nelcir, Cleiton, Sidmar, Jonathan, Marcio, Alex, 
Vanderlei, Diego, Machadinho, Adão, Ancelmo, Paulo, Operador Zico, Diego, Vilson, Roberto, 
Maicon 
 
 
VISITANTES: Nilson, Giovane Favero 

Serviços realizados: 
 Inicio da concretagem da casa 31 
 Primeiro caminhão ( Lacre n° 0118368) 5,9 m³ 
 Inicio da concretagem da casa 31 às 13:45 hrs 
 Segundo caminhão (Lacre n° 0118372) 
 Segundo caminhão começou a concretar a casa 31 às 14:45 hrs 
 Inicio da preparação do radier 8 e 9 
 Daniel dispensou os funcionários às 14:30 hrs 
 Fim da concretagem da casa 31 às 16:00 hrs 
 Organização de ferramentas 
 Café ( 16:10 às 16:20 hrs) 
 Alinhamento da casa 33 
 Colocação da ferragem no radier para montagem das formas na casa 33 
 Valdir dispensou os funcionários às 16:10 hrs ( com exceção: Evandro, Sidmar, 

Alzemiro) 
  Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
  Preparação para pintura da casa modelo 
 Retirada das janelas da casa modelo 
 Fim do expediente às 18:15 hrs 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO DIA: FURADEIRA, RETROESCAVADEIRA, VIBRADOR, 
SERRA ELÉTRICA,  
 
MATERIAIS UTILIZADOS NO DIA: TELAS DE AÇO, ESPAÇADORES, CAIXAS DE LUZ, 
ELETRODUTOS, CANOS PARA REDE DE ÁGUA E ESGOTO,  
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IMAGENS DO DIA: 
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Condomínio Campo Belo I                                         Caçador, 14 de Janeiro de 2016. 
 
 

DIÁRIO DE OBRA 
SEGUNDA ( )  TERÇA (  ) QUARTA (  ) QUINTA ( x ) 

SEXTA (   ) SÁBADO(   ) DOMINGO(   ) 
 
Condições climáticas: Tempo bom, seco. 
Engenheiro responsável: Davi Pulkow 
 

MANHÃ 
__________________________________________________________________________________________ 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow, Pedro Masieiro 
Supervisores da obra: Thaelys Rissardi. 
Controle de produção e qualidade: Ana Maria 
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Alzemiro, Evandro, Nelcir, Sidmar, Jonathan, Marcio, Cleisson, Diego, Adão, 
Ancelmo, Paulo, Operador Zico, Roberto, Jonathan, Jeferson, Joelson, Joás 
VISITANTES NA OBRA:  
_________________________________________________________________________________________________________

Serviços realizados: 
 
 Retirada dos pinos da casa 31 
 Preparação do radier 8 e 9 
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
  Preparação para pintura da casa modelo 
 Munck chegou às 08:30 hrs e ficou até às 10:30 hrs 
 Retirada dos oitões e das paredes para montagem da casa 33 
 Pessoal da montagem do telhado chegou às 09:00 hrs 
 Café ( 09:00 às 09:15 hrs) 
 Inicio da montagem das tesouras para telhado da casa modelo 
 Retirada dos grampos e alinhadores 
 Limpeza das formas 
 Inicio da montagem das formas na casa 33 às 10:45 hrs 
 Retroescavadeira fazendo cortes para muros  
 Fim do expediente às 12:00 hrs 
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TARDE 
 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow, Pedro Masieiro 
Supervisores da obra: Thaelys Rissardi 
Controle de produção e qualidade: Ana Maria 
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Alzemiro, Evandro, Amaral, Sidmar, Jonathan, Marcio, Cleisson, Diego, Adão, 
Ancelmo, Paulo, Operador Zico, Roberto, Jonathan, Jeferson, Joelson, Joás 
 
 
VISITANTES: Piva 

Serviços realizados: 
 Continuação da montagem da casa 33 
 Limpeza das formas 
 Continuação do radier 8 e 9 (espalhamento de brita) 
 Continuação da preparação para pintura da casa modelo 
 Continuação da montagem do telhado da casa modelo 
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Munck chegou às 14:00 hrs e ficou até às 15:30 hrs 
 Munck teve ajuda da empilhadeira para carregar e descarregar as telhas para casa 

modelo (11 fardos) 
 Café (16:10 às 16:25 hrs) 
 Esquadro do radier 6 e 7 
 Espalhamento de brita no radier 6 e 7 
 Aplicação de desmoldante nas formas 
 Colocação da ferragem na casa 33 
 Chegou 2 brocas de 5 mm (Lurhs) 
 Fim do expediente às 18:15 hrs 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO DIA: FURADEIRA, ESCAVADEIRA, SERRA ELÉTRICA, 
MUNCK, EMPILHADEIRA, GERADOR DE ENERGIA,  

 
MATERIAIS UTILIZADOS NO DIA: TELAS DE AÇO, ESPAÇADORES, TINTA, CAIXAS DE LUZ, 
ELETRODUTOS, CANOS PARA REDE DE ÁGUA E ESGOTO, BRITA,  
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IMAGENS DO DIA: 
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Condomínio Campo Belo I                                         Caçador, 15 de Janeiro de 2016. 
 
 

DIÁRIO DE OBRA 
SEGUNDA ( )  TERÇA (  ) QUARTA (  ) QUINTA (  ) 

SEXTA ( x ) SÁBADO(   ) DOMINGO(   ) 
 
Condições climáticas: Tempo bom, seco. 
Engenheiro responsável: Davi Pulkow 
 

MANHÃ 
__________________________________________________________________________________________ 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow, Pedro Masieiro 
Supervisores da obra: Thaelys Rissardi 
Controle de produção e qualidade: Ana Maria 
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Alzemiro, Evandro, Sidmar, Jonathan, Marcio, Odimar, Alisson, Amaral, 
Cleisson, Diego, Adão, Ancelmo, Paulo, Operador Zico, Roberto, Jonathan, Jeferson, Joelson, 
Joás 
VISITANTES NA OBRA: Seu Donatti 
_________________________________________________________________________________________________________

Serviços realizados: 
 
 Continuação da montagem da casa 33 
 Munck chegou às 07:30 hrs 
 Colocação da ferragem na casa 33 
 Colocação dos espaçadores 
 Continuação da preparação para pintura da casa modelo 
 Retirada das paredes da casa 31 para montagem da casa 33 
 Café (09:10 às 9:25 hrs) 
 Limpeza das formas 
 Continuação do radier 6 e 7  
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Continuação do telhado da casa modelo  
 Colocação das caixas de luz e eletrodutos 
 Recebimento de 6 pacotes de espaçadores , 3 caixas de disjuntor e 29 metros de lixa  
 Fim do expediente às 12:00 hrs 
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TARDE 
 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow, Pedro. 
Supervisores da obra: Thaelys 
Controle de produção e qualidade:  
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Alzemiro, Evandro, Sidmar, Jonathan, Marcio, Odimar, Alisson, Amaral, 
Cleisson, Diego, Adão, Ancelmo, Paulo, Operador Zico, Roberto, Jonathan, Jeferson, Joelson, 
Joás 
 
 
VISITANTES:  

Serviços realizados: 
 Continuação da montagem da casa 33 
 Limpeza das formas 
 Continuação do radier 6 e 7, 8 e 9 (compactação do solo, alinhamento e colocação 

dos canos) 
 Continuação da montagem do telhado da casa modelo 
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Colocação dos grampos e pinos nas formas 
 Colocação dos alinhadores nas formas da casa 33 
 Café (16:05 às 16:25 hrs) 
 Fim da montagem da casa 33 às 17:45 hrs 
 Organização das ferramentas 
 Fim do expediente às 18:15 hrs 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO DIA: FURADEIRA, ESCAVADEIRA, SERRA ELÉTRICA, 
MUNCK, GERADOR DE ENERGIA,  

 
MATERIAIS UTILIZADOS NO DIA: TELAS DE AÇO, ESPAÇADORES, TINTA, CAIXAS DE LUZ, 
ELETRODUTOS, CANOS PARA REDE DE ÁGUA E ESGOTO, TELHAS 
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IMAGENS DO DIA: 
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Condomínio Campo Belo I                                         Caçador, 16 de Janeiro de 2016. 
 
 

DIÁRIO DE OBRA 
SEGUNDA ( )  TERÇA (  ) QUARTA (  ) QUINTA (  ) 

SEXTA ( ) SÁBADO( x ) DOMINGO(   ) 
 
Condições climáticas: Tempo bom, seco. 
Engenheiro responsável: Davi Pulkow 
 

MANHÃ 
__________________________________________________________________________________________ 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow 
Supervisores da obra: Thaelys Rissardi 
Controle de produção e qualidade:  
Mestres de Obra: Valdir, Daniel 
Mão de Obra: Odimar, Alisson, Evandro, Jonathan, Cleisson, Diego, Hilson 
VISITANTES NA OBRA: Darci 
_________________________________________________________________________________________________________

Serviços realizados: 
 
 Inicio da concretagem da casa 33 
 Continuação do radier 6 e 7 (encanamento, lona, ferragem) 
 Continuação da montagem do telhado da casa modelo 
 Termino da concretagem da casa 33 às 09:40 
 Termino da montagem do radier 6 e 7 
 Inicio da concretagem do radier 6 e 7 às 10 hrs 
 Termino da concretagem do radier 6 e 7 às 12:45 hrs 
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TARDE 
 

Presentes: 
Engenheiros:. 
Supervisores da obra:  
Controle de produção e qualidade:  
Mestres de Obra:  
Mão de Obra:  
 
 
VISITANTES:  

Serviços realizados: 
 
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO DIA: RÉGUA VIBRATÓRIA, GERADOR DE ENERGIA 
 
MATERIAIS UTILIZADOS NO DIA: TELAS DE AÇO, ESPAÇADORES, LONA, TELHAS, CANOS 
PARA O RADIER 
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IMAGENS DO DIA: 
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Condomínio Campo Belo I                                         Caçador, 18 de Janeiro de 2016. 
 
 

DIÁRIO DE OBRA 
SEGUNDA ( X )  TERÇA (  ) QUARTA (  ) QUINTA (  ) 

SEXTA ( ) SÁBADO( ) DOMINGO(   ) 
 
Condições climáticas: Tempo bom, seco. 
Engenheiro responsável: Davi Pulkow 
 

MANHÃ 
__________________________________________________________________________________________ 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow, Pedro Masieiro 
Supervisores da obra: Thaelys Rissardi 
Controle de produção e qualidade: Ana Maria 
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Odimar, Alisson, Evandro, Jonathan, Sidmar, Alzemiro, Moacir, Marcio, Adão, 
Paulo, Operador Zico, Jonathan, Joelson, Jeferson 
VISITANTES NA OBRA:  
_________________________________________________________________________________________________________

Serviços realizados: 
 
 Inicio da desmontagem da casa 33 
 Alinhamento para casa 35 
 Munk chegou às 07:45 
 Retirada dos oitões e paredes da casa 33 
 Café ( 09:00 ás 09:15 hrs) 
 Inicio da montagem da casa 35 às 09:35 hrs 
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Continuação do telhado da casa modelo  
 Limpeza das formas 
 Retirada das formas do pátio da empresa do Sr. João do Nó (com camionete do 

Daniel) 
 Fim do expediente às 12:00 hrs 
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TARDE 
 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow, Pedro Masieiro 
Supervisores da obra: Thaelys Rissardi. 
Controle de produção e qualidade: Ana Maria 
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Odimar, Alisson, Evandro, Jonathan, Sidmar, Alzemiro, Moacir, Marcio, Adão, 
Paulo, Operador Zico, Jonathan, Joelson, Jeferson, Diego 
 
 
VISITANTES:  

Serviços realizados: 
 
 Continuação da montagem da casa 35 
 Limpeza das formas 
 Aplicação de desmoldante nas formas 
 Colocação da ferragem da casa 35 
 Colocação dos espaçadores 
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Continuação do telhado da casa modelo (colocação das telhas) 
 Colocação das caixas de luz e eletrodutos 
 Café ( 16:00 hrs às 16:10 hrs) 
 Colocação dos pinos e grampos 
 Fim do expediente às 18:15 hrs 

 
 
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO DIA: FURADEIRA, ESCAVADEIRA, MUNCK, GERADOR DE 
ENERGIA 
 
MATERIAIS UTILIZADOS NO DIA: TELAS DE AÇO, ESPAÇADORES, CAIXAS DE LUZ, 
ELETRODUTOS, CANOS PARA REDE DE ÁGUA E ESGOTO, DESMOLDANTE, LIXA, TELHAS. 
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IMAGENS DO DIA: 
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Condomínio Campo Belo I                                         Caçador, 19 de Janeiro de 2016. 
 
 

DIÁRIO DE OBRA 
SEGUNDA (  )  TERÇA ( x ) QUARTA (  ) QUINTA (  ) 

SEXTA ( ) SÁBADO( ) DOMINGO(   ) 
 
Condições climáticas: Tempo bom, seco. 
Engenheiro responsável: Davi Pulkow 
 

MANHÃ 
__________________________________________________________________________________________ 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow, Pedro Masieiro 
Supervisores da obra: Thaelys Rissardi. 
Controle de produção e qualidade: Ana Maria 
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Odimar, Alisson, Evandro, Jonathan, Sidmar, Alzemiro, Marcio, Cleisson, Diego, 
Wilson, Adão, Paulo, Anselmo, Operador Zico, Jonathan, Joelson, Jeferson 
VISITANTES NA OBRA:  
_________________________________________________________________________________________________________

Serviços realizados: 
 
 Continuação da montagem da casa 35 
 Limpeza das formas 
 Aplicação de desmoldante 
 Colocação das caixas de luz e eletrodutos 
 Colocação da ferragem nas paredes da casa 35 
 Colocação dos espaçadores 
 Munck chegou às 09:00 hrs e ficou até às 11:15 hrs 
 Café (09:05 às 09:20 hrs) 
 Montagem das paredes e oitões 
 Continuação do radier 8 e 9  
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Continuação do telhado da casa modelo  
 Chegou uma carga de ferro 
 Colocação dos pinos e grampos 
 Fim do expediente às 12:00 hrs 
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TARDE 
 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow, Pedro Masieiro 
Supervisores da obra: Thaelys Rissardi 
Controle de produção e qualidade: Ana Maria 
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Odimar, Alisson, Evandro, Jonathan, Sidmar, Alzemiro, Marcio, Cleisson, Diego, 
Wilson, Adão, Paulo, Anselmo, Operador Zico, Jonathan, Joelson, Jeferson 
 
 
VISITANTES:  

Serviços realizados: 
 
 Continuação da montagem da casa 35 
 Limpeza das formas com lixa e espátula 
 Aplicação de desmoldante nas formas 
 Colocação da ferragem da casa 35 
 Colocação dos espaçadores 
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Continuação do telhado da casa modelo (colocação das telhas) 
 Teste com o plástico para facilitar a retirada das formas em janelas e portas 
 Colocação de pinos e grampos 
 Continuação do radier 8 e 9 
 Termino da montagem da casa 35 às 16:00 hrs 
 Café ( 16:00 hrs às 16:10 hrs) 
 Inicio da concretagem da casa 35 às 16:30 hrs 
 Primeiro caminhão (Lacre n° 0118310 com 6,0 m³) 
 Segundo caminhão (Lacre n° 0118377 com 6,0 m³) 
 Alinhamento para casa 37 
 Fim da concretagem às 18:30 hrs 
 Enchimento dos blocos com concreto (caixa de medição de água) 

 
 
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO DIA: FURADEIRA, ESCAVADEIRA, MUNCK, GERADOR DE 
ENERGIA 
 
MATERIAIS UTILIZADOS NO DIA: TELAS DE AÇO, ESPAÇADORES, CAIXAS DE LUZ, 
ELETRODUTOS, CANOS PARA REDE DE ÁGUA E ESGOTO, DESMOLDANTE, LIXA, TELHAS. 
 
 
 

IMAGENS DO DIA: 
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Condomínio Campo Belo I                                  Caçador, 20 de Janeiro de 2016. 
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DIÁRIO DE OBRA 
SEGUNDA (  )  TERÇA ( ) QUARTA (x) QUINTA (  ) 

SEXTA ( ) SÁBADO( ) DOMINGO(   ) 
 
Condições climáticas: Tempo bom, seco. 
Engenheiro responsável: Davi Pulkow 
 

MANHÃ 
__________________________________________________________________________________________ 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow, Pedro Masieiro 
Supervisores da obra: Thaelys Rissardi 
Controle de produção e qualidade:  Ana Maria 
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Odimar, Alisson, Evandro, Jonathan, Sidmar, Alzemiro, Marcio, Erivelto, Daniel, 
Anderson, Cleisson, Diego, Wilson, Adão, Paulo, Anselmo, Operador Zico, Jonathan, Joelson, 
Jeferson, Roberto, Vinicius 
VISITANTES NA OBRA:  
_________________________________________________________________________________________________________

Serviços realizados: 
 
 Inicio da desmontagem da casa 35 
 Retirada dos pinos 
 Retirada dos alinhadores 
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Continuação do telhado da casa modelo (colocação das telhas) 
 Café (08:30 às 08:40) 
 Aplicação da massa pva na casa modelo 
 Ferragem para casa 37 
 Preparação do radier 10 e 11 
 Munck chegou às 08:40 hrs e ficou até às 11:10 hrs 
 Inicio da montagem da casa 37 às 09:00 hrs 
 Recebimento de materiais da Sul Formato 
 Limpeza das formas 
 Fim do expediente às 12:00 hrs 
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TARDE 
 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow, Pedro 
Supervisores da obra: Thaelys 
Controle de produção e qualidade: Ana  
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Odimar, Alisson, Evandro, Jonathan, Sidmar, Alzemiro, Marcio, Erivelto, Daniel, 
Anderson, Cleisson, Diego, Wilson, Adão, Paulo, Anselmo, Operador Zico, Jonathan, Joelson, 
Jeferson, Nelson Binello, Carlos, Roberto, Vinicius 
 
 
VISITANTES:  

Serviços realizados: 
 
 Continuação da montagem da casa 37 
 Limpeza das formas  
 Aplicação de desmoldante nas formas 
 Colocação da ferragem da casa 37 
 Colocação dos espaçadores 
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Continuação do telhado da casa modelo (colocação das telhas) 
 Colocação de pinos e grampos 
 Aplicação de massa corrida na casa modelo 
 Continuação do radier 10 e 11 
 Café ( 16:00 hrs às 16:10 hrs) 
 Colocação da cerâmica na casa modelo 
 Fim do expediente às 18:15 hrs 

 
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO DIA: FURADEIRA, ESCAVADEIRA, MUNCK, GERADOR DE 
ENERGIA, LIXADEIRA. 
 
MATERIAIS UTILIZADOS NO DIA: TELAS DE AÇO, ESPAÇADORES, CAIXAS DE LUZ, 
ELETRODUTOS, CANOS PARA REDE DE ÁGUA E ESGOTO, DESMOLDANTE, LIXA, TELHAS, 
MASSA PVA.  
 

 
 
 
 
 
 

 
IMAGENS DO DIA: 
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Condomínio Campo Belo I                                         Caçador, 21 de Janeiro de 2016. 
 
 

DIÁRIO DE OBRA 
SEGUNDA (  )  TERÇA ( ) QUARTA ( ) QUINTA ( x ) 

SEXTA ( ) SÁBADO( ) DOMINGO(   ) 
 
Condições climáticas: Tempo bom, seco. 
Engenheiro responsável: Davi Pulkow 
 

MANHÃ 
__________________________________________________________________________________________ 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow, Pedro Masieiro 
Supervisores da obra: Thaelys Rissardi 
Controle de produção e qualidade: Ana Maria 
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Odimar, Alisson, Evandro, Jonathan, Sidmar, Alzemiro, Marcio, Erivelto, Daniel, 
Anderson, Cleisson, Diego, Wilson, Adão, Paulo, Operador Zico, Jonathan, Joelson, Jeferson, 
Nelson Binello, Carlos, Roberto, Vinicius 
VISITANTES NA OBRA:  
_________________________________________________________________________________________________________

Serviços realizados: 
 
 Continuação da montagem da casa 37 
 Limpeza das formas 
 Colocação das caixas de luz e eletrodutos 
 Colocação da ferragem 
 Colocação dos espaçadores 
 Munck chegou às 09:00 hrs e ficou até 10:30 hrs 
 Colocação dos oitões  
 Colocação dos pinos e grampos 
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Continuação do telhado da casa modelo (colocação das telhas) 
 Café (08:30 às 08:40) 
 Aplicação da massa corrida na casa modelo 
 Preparação do radier 10 e 11 
 Colocação da cerâmica na casa modelo 
 Colocação dos alinhadores 
 Termino da montagem da casa 37 às 11 horas 
 Fim do expediente às 12:00 hrs 
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TARDE 
 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow, Pedro 
Supervisores da obra:  Thaelys 
Controle de produção e qualidade:  
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Odimar, Alisson, Evandro, Jonathan, Sidmar, Alzemiro, Marcio, Erivelto, Daniel, 
Anderson, Cleisson, Diego, Wilson, Adão, Paulo, Operador Zico, Jonathan, Joelson, Jeferson, 
Roberto, Vinicius 
 
 
VISITANTES: PIVA 

Serviços realizados: 
 
 Inicio da concretagem da casa 37 às 13:30 hrs 
 Foi necessário dois caminhões de concreto para casa 37 
 Fim da concretagem às 15:30 hrs 
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Continuação do telhado da casa modelo (colocação das telhas) 
 Inicio da concretagem do radier 8 e 9 às 16 hrs 
 Continuação da aplicação da massa pva na casa modelo 
 Termino da concretagem do radier 8 e 9 às 19:30 hrs 

 
 
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO DIA: FURADEIRA, ESCAVADEIRA, MUNCK, GERADOR DE 
ENERGIA, LIXADEIRA. 
 
MATERIAIS UTILIZADOS NO DIA: TELAS DE AÇO, ESPAÇADORES, CAIXAS DE LUZ, 
ELETRODUTOS, CANOS PARA REDE DE ÁGUA E ESGOTO, DESMOLDANTE, LIXA, TELHAS, 
MASSA PVA, CERÂMICA, ARGAMASSA. 
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IMAGENS DO DIA: 
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Condomínio Campo Belo I                                         Caçador, 22 de Janeiro de 2016. 
 
 

DIÁRIO DE OBRA 
SEGUNDA (  )  TERÇA ( ) QUARTA ( ) QUINTA (  ) 

SEXTA (x) SÁBADO( ) DOMINGO(   ) 
 
Condições climáticas: Tempo bom, seco. 
Engenheiro responsável: Davi Pulkow 
 

MANHÃ 
__________________________________________________________________________________________ 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow, Pedro Masieiro 
Supervisores da obra: Thaelys Rissardi 
Controle de produção e qualidade:  
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Odimar, Evandro, Jonathan, Sidmar, Alzemiro, Marcio, Erivelto, Anderson, 
Cleisson, Diego, Wilson, Adão, Paulo, Operador Zico, Jonathan, Joelson, Jeferson 
VISITANTES NA OBRA:  
_________________________________________________________________________________________________________

Serviços realizados: 
 
 Inicio da desmontagem da casa 37 
 Retirada dos pinos da casa 37 
 Retirada dos alinhadores da casa 37 
 Munck chegou às 09:00 hrs e ficou até às 10:15 hrs 
 Retirada dos oitões e parede 
 Inicio da montagem da casa 38 às 09:30 hrs 
 Limpeza das formas 
 Colocação das caixas de luz e eletrodutos 
 Colocação da ferragem 
 Colocação dos pinos e grampos 
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Continuação do telhado da casa modelo (colocação das telhas) 
 Café (08:30 às 08:45) 
 Colocação das janelas na casa modelo 
 Preparação do radier 10 e 11 
 Fim do expediente às 12:00 hrs 
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TARDE 
 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow, Pedro 
Supervisores da obra: Thaelys 
Controle de produção e qualidade:  
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Odimar, Evandro, Jonathan, Sidmar, Alzemiro, Marcio, Erivelto, Anderson, 
Cleisson, Diego, Wilson, Adão, Paulo, Operador Zico, Jonathan, Joelson, Jeferson, Roberto 
 
VISITANTES: PIVA, THAELYS OLSEN 

Serviços realizados: 
 
 Continuação da montagem da casa 38 
 Limpeza das formas 
 Colocação dos pinos 
 Continuação da preparação do radier 10 e 11 
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Continuação do telhado (colocação das telhas) 
 Café ( 16 hrs às 16:15 hrs) 
 Aplicação do desmoldante 
 Conferencia das medidas dos terrenos com Eng. Pedro 
 Fim do expediente às 18:15 hrs 

 
 
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO DIA: FURADEIRA, ESCAVADEIRA, MUNCK, GERADOR DE 
ENERGIA, LIXADEIRA. 
 
MATERIAIS UTILIZADOS NO DIA: TELAS DE AÇO, ESPAÇADORES, CAIXAS DE LUZ, 
ELETRODUTOS, CANOS PARA REDE DE ÁGUA E ESGOTO, DESMOLDANTE, LIXA, TELHAS,  
JANELAS. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGENS DO DIA: 
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Condomínio Campo Belo I                                         Caçador, 25 de Janeiro de 2016. 
 
 

DIÁRIO DE OBRA 
SEGUNDA (x)  TERÇA ( ) QUARTA ( ) QUINTA (  ) 

SEXTA ( ) SÁBADO( ) DOMINGO(   ) 
 
Condições climáticas: Tempo bom pela manhã e forte chuva à tarde. 
Engenheiro responsável: Davi Pulkow 
 

MANHÃ 
__________________________________________________________________________________________ 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow, Pedro Masieiro 
Supervisores da obra: Thaelys Rissardi 
Controle de produção e qualidade: Ana Maria 
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Odimar, Evandro, Jonathan, Sidmar, Alzemiro, Erivelto, Anderson, Cleisson, 
Diego, Wilson, Adão, Paulo, Operador Zico 
VISITANTES NA OBRA:  
_________________________________________________________________________________________________________

Serviços realizados: 
 
 Continuação da montagem da casa 38 
 Colocação da ferragem 
 Colocação das caixas de luz e eletroduto 
 Limpeza das formas 
 Colocação dos pinos e grampos 
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Café (09:00 às 09:15) 
 Aplicação de desmoldante 
 Preparação do radier 10 e 11 
 Fim do expediente às 12:00 hrs 
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TARDE 
 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow, Pedro 
Supervisores da obra:  Thaelys 
Controle de produção e qualidade:  
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Odimar, Evandro, Jonathan, Sidmar, Alzemiro, Erivelto, Anderson, Cleisson, 
Diego, Wilson, Adão, Paulo, Operador Zico, Jonathan, Joelson, Jeferson 
 
VISITANTES:  

Serviços realizados: 
 
 Continuação da montagem da casa 38 
 Munck foi para colocação dos oitão na casa 38 
 Colocação dos pinos 
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Continuação do telhado (colocação das telhas) 
 Café ( 16 hrs às 16:15 hrs) 
 Inicio da concretagem do radier 10 e 11 
 Radier foi concretado com a bomba normal 
 1° caminhão de concreto para o radier com 5 m³ 
 2° caminhão de concreto para o radier com 5 m³ 
 3° caminhão de concreto para o radier com 4 m³ 
 Faltou 3 m³ de concreto para o radier (demorou cerca de 1 hora) 
 Inicio da concretagem da casa 38 às 18:30 hrs 
 Casa foi concretada com a bomba lança 
 1° caminhão de concreto para casa com 6,0 m³ 
 2° caminhão de concreto para casa com 6,0 m³ 
 Fim da concretagem do radier às 19:30 hrs 
 Fim da concretagem da casa 38 às 20:30 hrs 
 Mão de obra para concretagem: Nelson Binello, Valdir, Hermes, Alzemiro, Nilseu 

 
 
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO DIA: FURADEIRA, ESCAVADEIRA, MUNCK, GERADOR DE 
ENERGIA. 
 
MATERIAIS UTILIZADOS NO DIA: TELAS DE AÇO, ESPAÇADORES, CAIXAS DE LUZ, 
ELETRODUTOS, CANOS PARA REDE DE ÁGUA E ESGOTO, DESMOLDANTE, LIXA, TELHAS 
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IMAGENS DO DIA: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condomínio Campo Belo I                                        Caçador, 26 de Janeiro de 2016. 
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DIÁRIO DE OBRA 
SEGUNDA ( )  TERÇA ( X ) QUARTA ( ) QUINTA (  ) 

SEXTA ( ) SÁBADO( ) DOMINGO(   ) 
 
Condições climáticas: Tempo bom pela manhã e forte chuva à tarde. 
Engenheiro responsável: Davi Pulkow 
 

MANHÃ 
__________________________________________________________________________________________ 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow, Pedro Masieiro 
Supervisores da obra: Thaelys Rissardi 
Controle de produção e qualidade:  Ana Maria 
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Odimar, Evandro, Jonathan, Sidmar, Alzemiro, Erivelto, Anderson, Rodrigo, 
Nilseu, Adão, Paulo 
VISITANTES NA OBRA:  
_________________________________________________________________________________________________________

Serviços realizados: 
 
 Inicio da desmontagem das formas da casa 38 
 Retirada dos pinos 
 Retirada dos alinhadores 
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Café (09:00 às 09:15) 
 Munck chegou às 09:30 hrs e ficou até às 11:40 hrs 
 Retirada dos oitões e paredes 
 Alinhamento da casa 36 
 Continuação do telhado 
 Inicio da montagem da casa 36 às 10:00 hrs 
 Limpeza das formas 
 Aplicação de desmoldante 
 Colocação da ferragem  
 Colocação dos espaçadores 
 Colocação dos alinhadores  
 Fim do expediente às 12:00 hrs 
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TARDE 
 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow, Pedro 
Supervisores da obra: Thaelys 
Controle de produção e qualidade:  
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Odimar, Evandro, Jonathan, Sidmar, Alzemiro, Erivelto, Anderson, Rodrigo, 
Nilseu, Diego, Adão, Paulo, Operador Zico, Jonathan, Joelson, Jeferson 
 
VISITANTES: Seu Donatti 

Serviços realizados: 
 
 Continuação da montagem da casa 36 
 Limpeza das formas 
 Aplicação de desmoldante 
 Colocação de ferragem 
 Colocação dos espaçadores 
 Continuação do telhado (colocação das telhas) 
 Café ( 16 hrs às 16:15 hrs) 
 Colocação das caixas de luz e eletrodutos 
 Filipe pegou 20 litros de desmoldante na Formato 
 Seu Donatti recolheu os corpos de prova 
 Fim do expediente às 18:15 hrs 

 
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO DIA: FURADEIRA, ESCAVADEIRA, MUNCK, GERADOR DE 
ENERGIA 
 
MATERIAIS UTILIZADOS NO DIA: TELAS DE AÇO, ESPAÇADORES, CAIXAS DE LUZ, 
ELETRODUTOS, CANOS PARA REDE DE ÁGUA E ESGOTO, DESMOLDANTE, LIXA, TELHAS,   
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DIÁRIO DE OBRA 
SEGUNDA (  )  TERÇA ( ) QUARTA ( x ) QUINTA (  ) 

SEXTA ( ) SÁBADO( ) DOMINGO(   ) 
 
Condições climáticas: Tempo instável.  
Engenheiro responsável: Davi Pulkow 
 

MANHÃ 
__________________________________________________________________________________________ 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow 
Supervisores da obra: Thaelys Rissardi 
Controle de produção e qualidade: Ana Maria 
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Odimar, Evandro, Jonathan, Sidmar, Alzemiro, Erivelto, Anderson, Rodrigo, 
Nilseu, Diego, Adão, Paulo, Operador Zico 
VISITANTES NA OBRA:  
_________________________________________________________________________________________________________

Serviços realizados: 
 
 Continuação da montagem da casa 36 
 Munck chegou às 09:00 hrs e ficou até às 10:25 hrs 
 Café ( 09:00 às 09:15 hrs) 
 Limpeza das formas 
 Aplicação de desmoldante 
 Colocação das caixas de luz e eletrodutos 
 Colocação da ferragem 
 Colocação dos espaçadores 
 Colocação dos pinos e grampos 
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Fim do expediente às 12:00 hrs 
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TARDE 
 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow 
Supervisores da obra: Thaelys 
Controle de produção e qualidade: Ana 
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Odimar, Evandro, Jonathan, Sidmar, Alzemiro, Erivelto, Anderson, Rodrigo, 
Nilseu, Diego, Adão, Paulo, Operador Zico 
 
VISITANTES:  

Serviços realizados: 
 
 Continuação da montagem da casa 36 
 Fim da montagem da casa 36 às 14:30 hrs 
 Concreto chegou às 15:50 hrs 
 Zico está cortando os barrancos para os muros 
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Inicio da concretagem da casa 36 às 16:00 hrs 
 Chegou uma carga de blocos (1410 unidades) 
 Fim da concretagem da casa 36  às 17:20 hrs 
 Organização das ferramentas 
 Fim do expediente às 17:35 hrs 

 
 
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO DIA: FURADEIRA, ESCAVADEIRA, MUNCK, GERADOR DE 
ENERGIA, VIBRADOR. 
 
 
MATERIAIS UTILIZADOS NO DIA: TELAS DE AÇO, ESPAÇADORES, CAIXAS DE LUZ, 
ELETRODUTOS, CANOS PARA REDE DE ÁGUA E ESGOTO, DESMOLDANTE, LIXA, 
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IMAGENS DO DIA: 
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DIÁRIO DE OBRA 
SEGUNDA (  )  TERÇA ( ) QUARTA ( ) QUINTA ( x ) 

SEXTA ( ) SÁBADO( ) DOMINGO(   ) 
 
Condições climáticas: Tempo instável.  
Engenheiro responsável: Davi Pulkow 
 

MANHÃ 
__________________________________________________________________________________________ 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow 
Supervisores da obra: Thaelys Rissardi 
Controle de produção e qualidade: Ana Maria 
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Erivelto, Alzemiro, Evandro, Anderson, Jonathan, Alisson, Sidmar, Odimar, 
Rodrigo, Nilseu, Diego Cleisson, Wilson, Adão, Paulo, Op.Zico 
VISITANTES NA OBRA:  
_________________________________________________________________________________________________________

Serviços realizados: 
 
 Inicio da desmontagem da casa 36 
 Retirada dos pinos e grampos 
 Munck chegou às 09:00 hrs e ficou até às 12:00 hrs 
 Inicio da montagem da casa 34 
 Café ( 09:00 às 09:15 hrs) 
 Equipe do Daniel dobrando os ferros para o muro 
 Retroescavadeira fazendo os cortes para muro 
 Limpeza das formas 
 Aplicação de desmoldante 
 Colocação das caixas de luz e eletrodutos 
 Colocação da ferragem 
 Colocação dos espaçadores 
 Colocação dos pinos e grampos 
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Recebimento das formas novas (contagem de grampos e pinos) 
 Fim do expediente às 12:00 hrs 
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TARDE 
 

Presentes: 
Engenheiros: Davi Pulkow 
Supervisores da obra: Thaelys 
Controle de produção e qualidade: Ana 
Mestres de Obra: Valdir, Daniel, Machadinho 
Mão de Obra: Erivelto, Alzemiro, Evandro, Anderson, Jonathan, Alisson, Sidmar, Odimar, 
Rodrigo, Nilseu, Diego Cleisson, Wilson, Adão, Paulo, Op.Zico 
VISITANTES: Piva, Darci, Aldair 

Serviços realizados: 
 
 Continuação da montagem da casa 36 
 Limpeza das formas 
 Aplicação de desmoldante 
 Colocação da ferragem 
 Colocação dos espaçadores 
 Colocação das caixas de luz e eletrodutos 
 Munck – para erguer as paredes 
 Retroescavadeira fez os cortes dos muros e fez o buraco para fossa 
 Equipe do Daniel dobrando os ferros para o muro 
 Continuação com as obras de água e esgoto (colocação dos canos da rede de água) 
 Filipe pegou na Formato mangueira, caixas de luz e de disjuntor 
 Reunião a respeito do telhado de estrutura metálica (Piva, Darci, Aldair e Davi) 
 Fim do expediente às 18:15 hrs 

 
 
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO DIA: FURADEIRA, ESCAVADEIRA, MUNCK. 
 
MATERIAIS UTILIZADOS NO DIA: TELAS DE AÇO, ESPAÇADORES, CAIXAS DE LUZ, 
ELETRODUTOS, CANOS PARA REDE DE ÁGUA E ESGOTO, DESMOLDANTE, LIXA, FERROS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGENS DO DIA: 
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