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Resumo: O presente artigo relata os resultados de uma pesquisa que comparou os conceitos 

teóricos referente as técnicas e ferramentas utilizadas para execução de um piso industrial 

polido com fibras de aço, em relação à aplicação prática adotada em uma indústria de grande 

porte, localizada na cidade de Itaúna/MG. Como metodologia, utilizou-se a pesquisa descritiva 

para relatar os processos efetuados para execução do piso de concreto industrial. Considerou-

se a pesquisa bibliográfica para elaborar o referencial teórico do trabalho que compreendeu 

artigos científicos, dissertações e teses, livros e normas técnicas editadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)1. Quanto aos procedimentos, adotou-se o estudo de 

caso a fim de demonstrar a aplicação dos conceitos teóricos na atividade prática. Na análise 

crítica destacou-se as conformidades e inconformidades apresentadas na coleta dos dados. Nas 

considerações finais procurou-se justificar as limitações do trabalho, bem como, apresentar os 

resultados da pesquisa. Constatou-se falhas nos processos de análise de solo por desvios de 

umidade e heterogeneidade, no controle estatístico do concreto devido a utilização de 

amostragem deficiente e ausência de ensaios de planicidade e nivelamento por área. 

 

Palavras-chave: Piso Industrial. Concretagem. Qualidade. Dramix. Fibras de aço. 

 

1 Introdução 

 

O piso industrial também é conhecido como piso de alta resistência, mais usados em ambientes 

que recebem muita carga. A execução do piso industrial é semelhante a execução de uma laje 

de concreto armado, onde se coloca uma malha de ferro sobre o solo preenchida com concreto. 

Depois é revestido com alguns materiais específicos dependendo do uso do piso. Para garantir 

qualidade e durabilidade na concretagem de pisos industriais, é fundamental ter cuidado no 

planejamento e segui-lo à risca durante a execução. Para ajudar engenheiros nessa área, existe 

uma sequência de passos simples que garantem o seu sucesso, tais quais: adensamento, 

nivelamento e acabamento. O objetivo desta pesquisa foi apresentar um estudo de caso para 

verificar se os processos estabelecidos pelas normas ABNT foram seguidos para execução de 

um piso industrial, considerando sua execução, técnicas e ferramentas utilizadas. O estudo de 

caso citado neste artigo, foi baseado em um piso industrial de uma determinada área de um 

galpão destinado à produção industrial. A demarcação da área está identificada por eixos e 

linhas. O Galpão Industrial está localizado na cidade de Itaúna/MG. Os nomes e locais das 

empresas (contratante e empreiteira) não puderam ser expostos por questão de restrições das 

próprias empresas. A seguir apresenta-se a metodologia de pesquisa utilizada, o referencial 

teórico de forma reduzida, a análise crítica, a conclusão e considerações finais. 

                                                 
1 ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, entidade privada e sem fins lucrativos responsável pela 

elaboração das Normas Brasileiras (ABNT NBR), elaboradas por seus Comitês Brasileiros (ABNT/CB), 

Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE). 

Disponível em http://www.abnt.org.br. Acessado em 22_11_2020. 
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2 Metodologia 

 

Segundo o objetivo da pesquisa utilizou-se a descritiva para relatar os processos efetuados para 

execução do piso de concreto industrial. Considerou-se a pesquisa bibliográfica para elaborar 

o referencial teórico que compreendeu artigos científicos, dissertações e teses, livros e normas 

técnicas editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Quanto aos 

procedimentos, adotou-se o estudo de caso a fim de demonstrar a aplicação dos conceitos 

teóricos na atividade prática. Nas considerações finais procurou-se justificar as limitações do 

trabalho, bem como, apresentar os resultados da pesquisa. 

 

3 Referencial Teórico 

 

O concreto é um material de construção heterogêneo resultante da mistura de um aglomerante 

hidráulico com materiais inertes e água. Ele dita a qualidade final do piso e pode 

comprometer a eficiência do projeto, ou mesmo, de sua execução se não for dimensionado 

corretamente considerando os aspectos de tecnologia do concreto (RODRIGUES, 2010). 

Baseado nas normas para concretagem de pisos industriais, quando se dimensiona um piso, 

alguns fatores como traço, granulometria dos agregados, teor de argamassa, devem ser 

levados em consideração. Em relação à espessura um piso, deve ser dimensionado de acordo 

com o tipo de carga que será imposta, no entanto, recomenda-se que espessura mínima não 

seja inferior a 10 cm. A espessura do piso deve ter de três a quatro vezes o diâmetro do 

agregado máximo. O concreto para pisos é obtido pela dosagem adequada dos materiais 

disponíveis na região, deve ser homogêneo, para que possa ser adequadamente lançado e 

acabado com equipamentos empregados tais como réguas vibratórias, vibradores de imersão, 

rolo de corte, acabadores mecânicos dentre outros.  

O piso industrial de concreto requer uma superfície lisa, densa e resistente, além de um 

mínimo de fissuras em sua superfície e empenamento das bordas. A obtenção destas 

características depende de aspectos relacionados à tecnologia do concreto fresco e do 

concreto endurecido. O piso industrial de concreto é uma estrutura construída com as 

seguintes finalidades: resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais produzidos pelo 

carregamento; proporcionar perfeito rolamento, quanto ao conforto, limpeza e segurança, das 

cargas móveis (paleteiras, empilhadeiras, etc.), possuindo textura superficial adequada à 

futura utilização; resistir aos esforços mecânicos (flexão, compressão, impacto e abrasão) e 

a ataques químicos ou biológicos (ácidos, bases, sangue, açúcar, sulfatos, bactérias, etc.).  

As normas técnicas ABNT para pisos industriais englobam: NBR 6118:2014 – Projeto de 

estruturas de concreto – Procedimento. Esta norma estabelece os requisitos básicos, exigíveis 

para o projeto de estruturas de concreto simples, armado e protendido, excluídas aquelas em 

que se empregam concreto leve, pesado ou outros especiais; NBR 7185:2016 - Solo - 

Determinação da massa específica aparente, in situ, com emprego do frasco de areia. Esta 

norma especifica um método para determinação da massa específica aparente do solo, in situ, 

com emprego do frasco de areia; NBR 12655:2015 – Concreto de Cimento Portland – 

Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento. Esta norma é aplicável a concreto 

de cimento Portland para estruturas moldadas na obra, estruturas pré-moldadas e 

componentes estruturais pré-fabricados para edificações e estruturas de engenharia. No item 

6.2.2 cada exemplar deve ser constituído por dois corpos de prova da mesma amassada; NBR 

5738:2016 – Procedimento para moldagem e cura dos corpos de prova. Deve ser constituído 

por dois corpos de prova para cada idade de rompimento, moldados no mesmo ato. Toma-se 
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como resistência do exemplar o maior dos dois valores obtidos no ensaio de resistência à 

compressão; NBR 5739:2018 – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos. 

Norma nacional que descreve os procedimentos do ensaio para determinar a resistência 

característica à compressão do concreto; NBR 16886:2020 - Concreto - Amostragem de 

concreto fresco. Esta norma estabelece o procedimento para a coleta e a preparação de 

amostras de concreto fresco sobre as quais serão realizados ensaios que permitam determinar 

suas propriedades; NBR 16889:2020: - Concreto - Determinação da consistência pelo 

abatimento do tronco cone. Esta norma especifica um método para determinar a consistência 

do concreto fresco através da medida de seu assentamento, em laboratório e obra; NBR 

12142:2010 – Determinação da resistência à tração na flexão de corpos de prova prismáticos. 

Norma nacional que descreve os procedimentos do ensaio para determinar a resistência à 

tração na flexão do concreto; NBR 15530:2019 - Fibras de aço para concreto – Requisitos, 

métodos de ensaio. Esta norma especifica símbolos, classificações e códigos, dimensões, 

massas e variações permitidas, métodos de inspeção, embalagens, entrega e estocagem de 

fibras de aço para concreto.  

No piso em concreto armado a armadura tem a função de resistir aos esforços de tração, pois 

o concreto não tem resistência suficiente para resistir esses esforços. Por isso deve-se ter 

cuidado na hora da execução para não deixar a armadura aparente. É necessário colocar uma 

armadura na parte inferior da placa de concreto, com a finalidade de absorver os esforços de 

tração que serão gerados nas placas e armaduras no terço superior das placas, para controlar 

as fissuras causadas por retração hidráulicas. Quando se utiliza armadura simples, ela é 

posicionada a 3 cm da face superior do piso, apenas para absorver os esforços provenientes 

de retração; esta armadura não tem nenhuma função estrutural. Já o uso de duas malhas de 

armadura considera que a armadura inferior deve resistir ao momento fletor gerado pelos 

esforços solicitantes e a superior deve resistir a retração.  

Os pisos industriais são compostos geralmente por cinco camadas principais superpostas com 

funções específicas, que trabalham como um conjunto de mecanismos integrados e são 

determinantes para a qualidade do pavimento. O subleito é a camada mais profunda do 

pavimento industrial e, portanto, é o primeiro componente a ser estudado e executado, visto 

que servirá como apoio para próxima camada. Para o estudo do subleito são recomendados: 

o Ensaio Índice de Suporte Califórnia (ISC) (NBR 9895:2017), a sondagem SPT (NBR 

6484:2020), ensaios de limite de liquidez (NBR 6459:2017) e plasticidade (NBR 

7180:2016). A interpretação dos resultados desses ensaios permite inferir a capacidade 

suporte, conhecer a perda de capacidade com a umidade, encontrar ponto ótimo de 

compactação, verificar a dispensabilidade de um reforço de subleito e estimar o recalque. A 

partir das observações das condições de instabilidade e heterogeneidade do subleito, faz-se 

necessária a execução da camada de sub-base, que é o elemento estrutural intermediário entre 

as placas de concreto e o subleito, com grande impacto perante o bom desempenho do piso. 

As sub-bases granulares são compostas por materiais naturais ou artificiais, estabilizadas 

apenas por meio mecânico e devem atender a determinadas faixas granulométricas, podendo 

ser do tipo granulometria aberta ou fechada.  

Já as barreiras de vapor são formadas por camadas impermeáveis, tais como lonas plásticas 

de polietileno ou imprimações impermeabilizantes sendo geralmente utilizadas quando o 

pavimento for receber camadas de revestimentos especiais ou no combate aos problemas de 

umidade ascendente do solo. Geralmente é instalada após a colocação das fôrmas, e deve 

estar compreendida entre as camadas da sub-base e as placas de concreto. Também atua como 
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camada de deslizamento, uma vez que evita a consolidação estrutural das camadas 

imediatamente superior e inferior.  

As juntas, por sua vez, são elementos estruturais que possuem como função principal permitir 

a movimentação e consequentemente, garantir que as placas de concreto possam dilatar ou 

retrair, sem danos do ponto de vista estrutural. Em pisos industriais, a execução de juntas 

ainda apresenta elementos capazes de redistribuir os esforços entre as demais placas quando 

o carregamento é aplicado na área das bordas. São instrumentos estruturais de transferência 

de carga entre as placas adjacentes, que garantem manutenção da planicidade, assegurando 

a qualidade do piso e conforto do rolamento.  

As barras de transferência têm como função distribuir as cargas de uma placa para outra, 

distribuindo as cargas entre placas adjacentes. As barras são posicionadas nas juntas 

transversais do pavimento sendo posicionadas no meio das placas, permitindo a transferência 

dos esforços, criando uma ancoragem e atuando no combate do empenamento.  

O Tratamento Superficial, segundo a NBR 14931/2004, considera que as superfícies devem 

apresentar durabilidade e uniformidade alcançadas através de processos de lançamento, 

adensamento e vibração adequados, evitando a segregação do material. Deve-se considerar 

também a homogeneidade estética, a prevenção de formação de poeira para reduzir os custos 

com manutenção, a impermeabilização e o controle da porosidade do concreto para promover 

a proteção contra umidade e agentes agressivos. 

 

4 Estudo de Caso 

 

4.1 Projeto em estudo  

 

Para realizar as análises propostas neste trabalho foi necessário conceber a estrutura com base 

nas especificações técnicas do projeto. Após a execução dos estudos preliminares para a 

execução do piso, em conformidade com o projeto, foi possível iniciar a concepção estrutural 

começando com o processo de fundação. A Figura 1 - Planta baixa do piso de concreto com 

paginação das juntas apresentada a seguir, representa a planta baixa do piso a ser executado. 

 
Figura 1 - Planta baixa do piso de concreto com paginação das juntas. 

 
Fonte: Os autores (2020). 
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Conforme a Figura 1 - Planta baixa do piso de concreto com paginação das juntas, pode-se 

observar que os eixos e linhas da área de piso a ser concretado referem-se a uma ampliação do 

galpão que está sendo construído. As juntas podem ser denominadas por: juntas de concretagem 

sem barras (JCS), juntas de concretagem com barras (JCB), juntas serradas com barras (JSB), 

juntas serradas sem barras (JSS) e juntas de dilatação (JD), respectivamente. A área a ser 

executada corresponde a um comprimento de 27m x 44m e atende aos seguintes carregamentos: 

cargas pontuais de prateleiras ou equipamentos de até 5,0 tf/apoio, cargas uniformemente 

distribuídas de até 6 tf/m²; cargas de empilhadeiras de até 9,61 tf ou 14 tf eixo dianteiro (simples 

e duplo).  

  

Na Figura 2 - Área in loco do galpão a seguir, apresenta-se a área antes de ser executado o 

piso industrial em estudo.  

 
Figura 2 - Área in loco do galpão. 

 
 Fonte: Os autores (2020).  

 

Na Figura 2 - Área in loco do galpão, pode-se observar a área em processo de instalações dos 

pilares pré-moldados, estrutura metálica e cobertura para continuar e finalizar a execução do 

piso. Em seguida apresenta-se a execução do subleito. 

  
4.2 Execução do Subleito   

 

A execução da terraplenagem se deu início no mês de julho de 2020 sendo realizada por uma 

empresa terceirizada, com uma camada de subleito com 20cm de espessura, de acordo com a 

especificação do projeto. A homogeneização e regularização do subleito foram executados com 

equipamentos apropriados para sua execução, como por exemplo, a motoniveladora e o trator 

agrícola. Sua execução ocorreu em dias ensolarados, como representa a Figura 3 - Execução de 

regularização do subleito. 

  
Figura 3 - Execução de regularização e análise do subleito.

 
 Fonte: Os autores (2020).  
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Na Figura 3 - Execução de regularização e análise do subleito, pode-se observar que além dos 

processos de homogeneização e regularização, foi executado a compactação do subleito, 

processo este que tende a reduzir os espaços vazios deixando o solo mais denso. Para umedecer 

o solo, foi utilizado caminhão-pipa, pois, nesse processo o solo deve apresentar umidade 

suficiente para que as bolhas de ar formem canalículos intercomunicados para facilitar a 

expulsão do ar dos vazios do solo. Na compactação dos solos argilosos e siltosos utilizou-se o 

rolo pé-de-carneiro e para solos granulares foi utilizado o rolo liso vibratório. Em sequência, 

efetuou-se a análise do subleito. A partir do processo de homogeneização, regularização e 

compactação, realizou-se uma análise dos solos da camada de subleito. Em conformidade com 

a norma ABNT, o solo local compactado deve apresentar grau de compactação > 95% do 

proctor normal e Índice de Suporte Califórnia - CBR > 8%, já o solo local escarificado e 

compactado deve apresentar grau de compactação > 98% do proctor normal e CBR > 12%. A 

análise referente ao controle de compactação foi baseado no método frasco de areia, de acordo 

NBR 7185:2016. Foi efetuado um furo de aproximadamente 10 cm de diâmetro por 20 cm de 

altura, retirando-se cuidadosamente o solo, e determinando-se o peso úmido (W) do material 

que ocupava o volume (V) do furo, que não se conhecia. Em seguida, colocou-se numa proveta 

uma certa quantidade de areia fina e seca, cujo peso específico (γareia) foi ensaiada previamente 

no laboratório, pesou-se o conjunto tara + areia. Em seguida, encheu-se o furo até que a areia 

ocupasse todo o volume V, e novamente pesou a tara + areia, onde foi possível calcular o peso 

específico natural (γ), pois (γ= W/V).  

 

4.3 Execução e análise da Sub-base 

 

Concluído a etapa de subleito, iniciou-se a etapa de execução da sub-base considerando base 

granular em bica corrida, compactada, com uma camada de subbase com 15cm de espessura, 

de acordo com a especificação do projeto. Foi utilizado equipamento de rolo vibratório de chapa 

lisa e chapa intensa. Na Figura 4 – Regularização, compactação, execução e análise da sub-

base, apresenta-se os processos de execução onde envolveu espalhamento, regularização, 

compactação, conferência de nível e controle de espessura da camada de sub-base.  

 
Figura 4 – Regularização, compactação, execução e análise da sub-base. 

 
Fonte: Os autores (2020). 

 

Finalizada regularização e compactação da sub-base, realizou-se um novo ensaio para 

determinar o grau de compactação de umidade da camada de subbase. O ensaio executado foi 

o mesmo efetuado para análise de solo da camada de subleito. De acordo com as especificações 

do projeto, o solo local compactado deve apresentar grau de compactação > 98% do proctor 

modificado e CBR >80%. Após execução dos processos de ensaio, disponibilizou-se um laudo, 

onde nele foi representado o grau de compactação da camada onde foi efetuado a coleta do 

material. Além do processo de análise dos solos da área, também realizou-se uma conferência 

de nível utilizando o equipamento teodolito, com o objetivo de conferir o nivelamento e 
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controlar as espessuras das camadas. Em seguida foram instaladas as barreiras de vapor, 

armaduras e fôrmas. 

 

4.4 Instalação das barreiras de vapor, armaduras e fôrmas  

 

Após toda etapa de tratamento da base de fundação do piso, foi instalado barreiras de vapor 

sobre a base compactada e regularizada. De acordo com as solicitações de projeto, foi 

necessário utilizar 2 camadas de manta de polietileno (lona plástica) com espessura de 0,2mm. 

A execução do piso foi dividida em 03 etapas: eixo 31 a 30, eixo 30 a 29 e eixo 29 a 27, ambos 

das fileiras U a R. A Figura 5 - Instalação barreiras de vapor, armaduras e fôrmas a seguir ilustra 

os procedimentos utilizados. 

 
Figura 5 – Instalação barreiras de vapor, armaduras e fôrmas 

 
  Fonte: Os autores (2020).  

  

Em seguida, efetuou-se a instalação de fôrmas, barras de transferências e armadura. Foi 

utilizado barras de transferências CA-25, com diâmetro de 20cm (3/4) a cada 30 cm, em todas 

a juntas. Nas juntas serradas, foram utilizadas treliças metálicas com h=8cm. No local onde 

havia uma canaleta foi a realizado a instalação da cantoneira metálica 21/2”x21/2”x1/4”. Foi 

instalado também telas soldadas do tipo Q246 e vergalhão CA-50 Ø16mm para reforço das 

quinas. Dando sequência às tarefas, foi realizado uma inspeção para liberação da concretagem 

(ILC). Nesta inspeção verificou se a área a ser concretada estava em conformidade com as 

especificações de projeto. Analisou-se a limpeza da área, proteção das juntas, armaduras, lonas 

e se as barras de transferências foram colocadas corretamente. Conferiu-se também, o nível do 

terreno para execução da placa de concreto. Na Figura 5 – Instalação barreiras de vapor, 

armaduras e fôrmas, pode-se observar uma área entre os eixos 29 a 27 linhas U a R que se 

encontrava pronta aguardando o concreto para execução de concretagem.  

 

4.5 Execução da concretagem  

 

Depois de todos esses processos, foi iniciado a etapa de concretagem. O concreto solicitado em 

projeto considerou o fck ≥ 30 Mpa, com adição de fibras de aço Dramix 3D 80/60 BG, 

agregados com granulometria máxima de 19mm (brita 1), com abatimento de lançamento de 

120 +/- 20mm (tipo bombeável), relação a/c < 0,55, exsudação entre 2 a 4% e utilização 

preferencialmente de cimento tipo CPII e 40 ou CPIII 40 ou CPV. Para aumento da resistência 

a abrasão foi recomendado o lançamento de Polipiso P05 Al Cime ou Total Plate sobre o 

concreto ainda seco. Para execução da concretagem foi utilizado concreto usinado com as 

características solicitadas no projeto. O aditivo poli funcional tem como função proporcionar 

tempo de início de pega do concreto em 05 horas. Efetuou-se os ensaios no concreto fresco e 

endurecido conforme demonstrado, a seguir. 
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4.6 Ensaios realizados no concreto fresco e endurecido 

 

O método de adensamento foi realizado de acordo com a função do abatimento que era de 

120mm +/- 20mm, portanto, foi executado o ensaio manual de Slump Test para medir a 

consistência do concreto e verificar a trabalhabilidade. Ele foi realizado em todos os caminhões 

de concreto e com os equipamentos necessários seguindo todos os procedimentos da NBR 

16889:2020, conforme apresentado a seguir na Figura 6 – Ensaios em concreto fresco. 

 
Figura 6 – Ensaios em concreto fresco. 

 
  Fonte: Os autores (2020). 

 

A execução do teste de abatimento do concreto apresentado na Figura 6 – Ensaios em concreto 

fresco, apresentou em média 120mm atendendo as especificações da norma ABNT. Já no ensaio 

de abatimento do tronco de cone, foi retirado 02 amostras de concreto fresco de cada caminhão 

com capacidade para 8m3 de concreto. As amostras foram colocadas em fôrmas metálicas 

limpas e tratadas com óleo lubrificante com Ø 100mm. Após a coleta, as amostras foram 

etiquetadas e datadas conforme a NBR 16886:2020 e NBR 5738:2016.  
 

4.7 Ensaios realizados no concreto endurecido  

 

Os corpos-de-prova foram mantidos em cura saturada, ou seja, imersos em água saturada de cal 

até a idade de ensaio. Após a cura foram enviados ao laboratório para testes. O ensaio realizado 

obedeceu os procedimentos contidos na NBR 5739:2018 - Ensaio de compressão de corpos-de-

prova cilíndricos. O relatório de ensaio à compressão apresentado a seguir. 

 
Quadro 1 – Relatório de ensaio à compressão. 

 
Fonte: Os autores (2020).  
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O Quadro 1 – Relatório de ensaio à compressão, apresenta os resultados do concreto endurecido 

destinado área de piso concretada entre os eixos 30 a 31 e linhas U a R. Os resultados 

apresentados no relatório estão em conformidade com as normas ABNT, visto que, estão acima 

de fck ≥ 30 Mpa. 

 

4.8 Lançamento, espalhamento, adensamento e nivelamento do concreto  

 

A concretagem foi realizada por uma empresa terceirizada, especializada em pisos industriais 

de concreto. Iniciou-se a concretagem considerando os processos de lançamento, espalhamento, 

adensamento e nivelamento do concreto. O lançamento do concreto foi do tipo convencional, 

conforme apresentado na Figura 7 - Execução de lançamento do concreto e nivelamento com o 

equipamento Laser Screed. 

 
Figura 7 - Execução de lançamento do concreto e nivelamento com o equipamento Laser Screed. 

 
Fonte: Os autores (2020). 

 

Na Figura 7 - Execução de lançamento do concreto e nivelamento com o equipamento Laser 

Screed, pode-se observar a execução do adensamento e nivelamento do concreto com 

equipamentos por vibração superficial, como as réguas vibratórias e Laser Screed que tende a 

deixar o concreto denso e compacto, além de dar acabamento à superfície. Na etapa seguinte, 

efetuou-se o tratamento superficial do concreto. 

 

4.9 Tratamento Superficial  

 

Ainda com o concreto fresco, foi feito o lançamento do POLIPISO P05 AL CIME sobre o piso, 

que é um endurecedor de superfícies, com o propósito de aumentar as características 

superficiais, conforme apresentado a seguir na Figura 8 - Aplicação de endurecedor e 

acabamento final. 

 
Figura 8 - Aplicação de endurecedor e acabamento final. 

 
  Fonte: Os autores (2020).   
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Conforme Figura 8 - Aplicação de endurecedor e acabamento final, pode-se observar que o 

acabamento superficial do concreto nas áreas internas do galpão foi liso fosco sem 

espelhamento, realizado com acabadoras duplas equipadas com discos rígidos de flotação e pás 

para o acabamento final.  

 

4.10 Execução e tratamento das juntas  

 

As juntas serradas foram executadas 6 horas após o acabamento final, com profundidade 1/3 

não ultrapassando 6mm e com abertura de 3mm, conforme apresentado a seguir na Figura 9 – 

Execução e tratamento de junta serrada.  

 
Figura 9 – Execução e tratamento de junta serrada. 

 
 Fonte: Os autores (2020). 

 

Observa-se que o preenchimento das juntas serradas e de construção foram realizadas após o 

período de cura de 28 dias, com selante a base de epóxi semi-rígido EPX 80. Na Figura 9 – 

Execução e tratamento de junta serrada, apresenta-se uma junta já tratada. A seguir apresenta-

se os procedimentos finais para cura do piso. 

 

4.11 Cura  

 

Foi utilizado uma manta curalock (tipo bedim) para cura úmida e durante este processo, o piso 

industrial não foi liberado para tráfego ou carregamento. Em conformidade com as normas 

ABNT, o trânsito só foi liberado após os 14 dias de concretagem, mediante análise dos 

resultados de ensaio de resistência do concreto realizado em laboratório. A seguir apresenta-se 

a Figura 10 - Aplicação de endurecedor líquido. 

 
Figura 10 - Aplicação de endurecedor líquido. 

 
Fonte: Os autores (2020). 
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Também foi aplicado ao piso um líquido endurecedor de superfície após 07 dias de 

concretagem. Esse líquido provoca uma reação química unindo as partículas soltas preenchendo 

os vazios conforme ilustrado na Figura 10 - Aplicação de endurecedor líquido. 

 

5 Análise Crítica 

 

Verificou-se que a análise da camada de solo existente foi reprovada devido ao desvio de 

umidade e heterogeneidade do solo, ocasionando retrabalhado, reavaliação para liberação. 

Devido ao longo tempo de espera para realização da camada corrida, fez-se necessário a 

realização de um novo ensaio para garantir os padrões estabelecidos nas normas ABNT, 

culminando em um atraso no cronograma. Outra ocorrência que pode ser destacada, refere-se 

ao atendimento à solicitação da contratante para que se efetuasse a concretagem em toda a área 

de piso. Esse procedimento estava em desacordo com o projeto que especificava a execução da 

bica corrida, após a execução do piso.  

 

Além disso, foi verificado que conforme determinação da NBR 12655 (2015) no item 6.2.2, 

cada exemplar deve ser constituído por dois corpos de prova da mesma amassada e de acordo 

com a NBR 5738 (2016), para cada idade de rompimento, devem ser moldados no mesmo ato. 

Mediante solicitação do cliente esse item da norma não foi seguido tornando deficiente o 

controle estatístico do concreto. Destaca-se também, que não foram enviados para rompimentos 

todos os corpos-de-prova retirados de cada caminhão. Foram rompidas as amostras cujas séries 

eram ímpares, ou seja, um caminhão sim e outro não, realizando somente o ensaio de resistência 

a compressão, causando inconformidade com os procedimentos estabelecidos pela norma. 

Considerando o controle estatístico do concreto estabelecido nas normas, o processo de retirada 

e rompimento das amostras apresentaram inconformidade. Isto porque necessitavam de laudo 

de 07 e 28 dias, onde deveriam ter sido retirados 04 corpos-de-prova rompendo 02 em cada 

amassada e de todos os caminhões de concreto.  

 

6 Conclusão e considerações finais 

 

Houve falha ao atender à solicitação da contratante para execução do piso junto com a bica 

corrida contrariando as especificações do projeto, sendo que ela possui a responsabilidade 

técnica do processo de execução. Em relação à deficiência no controle estatístico do concreto, 

houve falha da empresa executora no que se refere a responsabilidade técnica e do laboratório 

(parte integrante da contratante) responsável pelas análises que deveria ter notificado os 

responsáveis pela execução, visto que, as amostras para realizar esse tipo de rompimento estão 

em desacordo com a norma. As etapas anteriores à concretagem foram bem executadas, 

realizando-se ensaios e testes para sua execução, mas foi observado que não houve a realização 

de testes de planicidade e nivelamento para essa área, concluindo que suas etapas não foram 

concluídas de acordo com as normas. Entretanto, apesar do projeto em estudo apresentar falhas, 

obteve-se um resultado satisfatório sendo aprovado pela contratante. Vale observar que estas 

falhas podem acarretar futuras patologias ou manutenções, cabendo ao contratante verificar e 

acionar a contratada, caso haja alguma inconformidade prevista dentro do período de garantia 

estabelecido pela lei. 
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