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ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO  

CONSTRUÇÃO DO GALPÃO PARA MÁQUINAS

 CAMPUS AVANÇADO HIDROLÂNDIA

A - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este material apresenta as descrições para a obra de construção do Galpão para Máquinas do

Instituto Federal Goiano – Campus Avançado Hidrolândia.

Apresenta também as especificações técnicas de equipamentos, materiais e mão de obra a serem

utilizados nesta obra.

Na execução da obra serão tomados por base os Projetos de Arquitetura, os Projetos

Complementares, o presente Memorial Descritivo e as Especificações Técnicas.

No caso de desacordo entre os projetos e o Memorial Descritivo, caberá à Fiscalização da

Contratante decidir sobre a melhor opção a ser adotada.

Todos os detalhes que constam nos projetos deverão ser executados.

Qualquer modificação que se fizer necessária, tanto nos projetos como na execução da obra,

deverá ser autorizada por escrito pela Fiscalização da Contratante.

Qualquer modificação que a Fiscalização da Contratante expuser à Contratada, desde que não

onere o valor do orçamento da obra, deverá ser executada rigorosamente pela Contratada.

Se a modificação exposta pela Fiscalização da Contratante onerar o valor do orçamento

contratado, deverá ser executada somente após a assinatura do aditivo contratual autorizado pelo Diretor Geral

do Instituto Federal Goiano – Campus Avançado Hidrolândia.

A Contratada deverá executar a construção com profissionais devidamente habilitados para cada

serviço e será responsável por todos os atos dos seus operários dentro das obras, no horário ou fora do horário

de trabalho. Não será permitida a execução de qualquer serviço prestado à Contratante sem o devido registro

dos funcionários pela Contratada, devendo ser comprovado à Fiscalização da Contratante, quando solicitado.

A Contratada deverá manter na obra um profissional tecnicamente habilitado, especialmente

designado como Engenheiro Civil, para prestar assistência técnica às obras e observar diariamente os projetos

técnicos, as normas contratuais e demais documentos complementares, bem como zelar dos equipamentos,

ferramentas e assegurar o progresso satisfatório das obras, solicitando os materiais necessários, em quantidades

suficientes para a execução das mesmas, no prazo fixado, prestando ainda todo esclarecimento técnico, quando

solicitado pela Fiscalização da Contratante.

A ocorrência de erros implicará, para a Contratada, a obrigação de proceder, por sua conta e no

prazo estabelecido, as correções necessárias, ficando, além disso, ainda sujeita às sanções aplicáveis para cada



caso em particular, de acordo com o contrato.

Esta obra deverá ser executada com os devidos procedimentos de segurança, segundo a NR-18

(Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção), sendo que poderá ser paralisada a qualquer

momento pela Fiscalização da Contratante, se houver indícios de acidentes. A Contratante remunerará a

Contratada quanto à elaboração de PCMat e quanto ao uso de EPIs e EPCs, portanto, será exigida a máxima

segurança para os trabalhadores da obra.

Durante a obra a Contratante não se responsabilizará por desaparecimentos de ferramentas,

equipamentos e materiais, de qualquer natureza.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade

e satisfazer rigorosamente as especificações técnicas (ABNT, Telefônicas, Enel, Saneago, NBs, Inmetro, MTE e

demais normas complementares).

A contratada deverá tomar providências, às suas custas, da realização de todos os ensaios,

verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos que tomam

necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições.

Todos os serviços serão executados de forma a satisfazer as Normas Brasileiras.

Competirá à Contratada fornecer todo material, mão de obra qualificada, equipamentos de

segurança coletiva e individual, ferramentas, transportes, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento

adequado e tudo mais que for necessário para a mais perfeita execução dos serviços contratados.

 B - CARACTERIZAÇÃO DA OBRA

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL GOIANO – CAMPUS AVANÇADO

 HIDROLÂNDIA

Localização:

Obra: CONSTRUÇÃO DO GALPÃO PARA MÁQUINAS

C - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OBRA

Informações iniciais

Deverão ser feitas instalações provisórias de água e energia elétrica.                        

Serão instaladas placas para a obra, em chapa de aço galvanizado, para atender as exigências do

Governo Federal e do CREA-GO.

Correrão por conta exclusiva da Contratada todas as despesas legais relativas à obra e seu

funcionamento, tais como, taxas, impostos federais, estaduais e municipais e quaisquer outros, com base na

legislação vigente.

Alimentação

 O fornecimento do almoço e café da manhã/tarde (café com leite e 2 pães com manteiga), para os

trabalhadores da obra, deverá ser providenciado pela Contratada (já estão incluídos nas composições de Preços

Unitários, conforme definido no Manual de Metodologias e Conceitos da Sinapi, Versão 005, atualizada em maio

de 2015, Anexo IV - Encargos Sociais e Complementares).

Segurança no Trabalho

                   A contratada deverá providenciar a elaboração do PCMAT, antes do início de qualquer atividade no

canteiro de obras.

A contratada deverá também fornecer aos operários, dar treinamento e exigir o uso de todos os

equipamentos de segurança coletivos e individuais necessários e exigidos pela NR-18, tais como botinas com

biqueira, óculos de proteção, luvas, capacetes com jugular, protetor auricular, etc. (já estão incluídos nas

composições de Preços Unitários, conforme definido no Manual de Metodologias e Conceitos da Sinapi, Versão

005, atualizada em maio de 2015, Anexo IV - Encargos Sociais e Complementares), e deverá se responsabilizar



pela manutenção e pelo uso de equipamentos individuais e coletivos de proteção contra acidentes (EPIs e EPCs)

dos funcionários e da segurança de máquinas e equipamentos.

A contratada deverá ainda, disponibilizar equipamentos de segurança (EPIs) para uso exclusivo dos

membros da comissão de fiscalização e visitantes da obra, quando estes precisarem entrar no canteiro da obra.

CONSTRUÇÃO DO GALPÃO PARA MÁQUINAS

Esta edificação possui 254,10 m2 de área construída e é constituída pelos seguintes ambientes: 

pátio coberto para máquinas e ferramentaria.

 

01.00 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Será feita raspagem e limpeza geral na área do canteiro de obras, para oferecer condições de

trabalho.

                  

 02.00 – TRANSPORTES

A Contratada deverá fazer remoções periódicas dos entulhos e também manter o canteiro de obras

sempre limpo e em boas condições para o bom desenvolvimento dos trabalhos e manutenção do asseio no

canteiro de obras. Os entulhos gerados na obra deverão ser descarregados em local permitido pela Prefeitura

Municipal de Hidrolândia-GO e os órgãos ambientais.

  03.00 – MOVIMENTO DE TERRAS

A contratada deverá fornecer terra de boa qualidade para a obra. Serão executados todos os

serviços em terra necessários à obra. Os aterros e reaterros compactados internos deverão ser executados com

sapo mecânico em camadas de até 20cm de espessura. Todos os locais que receberão lastros de concreto,

depois que os aterros já estiverem compactados, deverão ser regularizados e receber apiloamento final. As

superfícies externas dos aterros e cortes também deverão ser regularizadas e receber apiloamento final. Não

serão permitidas superfícies de aterros mal regularizadas.

  04.00 – FUNDAÇÕES

Serão executadas fundações com estacas, blocos e vigas baldrames em concreto armado

constituído de cimento, areia grossa e brita, tudo de acordo com os projetos de fundações.

 05.00 –SUPERESTRUTURAS

Serão executados pilares, vigas e laje pré-fabricada, tudo de acordo com os projetos de estruturas

em concreto armado.

Considerações gerais sobre as fundações e estruturas em concreto armado:

Nenhum conjunto de elementos de concreto armado - estacas, blocos, vigas, pilares, lajes, vergas,

contra vergas, etc, - poderá ser concretado sem a primordial e minuciosa verificação, por parte do(s)

engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) pela obra e do engenheiro fiscal da contratante, sobre a perfeita

disposição, dimensões, ligações, armaduras, elementos de instalações, formas e escoramentos

correspondentes.                    

O concreto das peças estruturais a executar será Fck: 20Mpa, constituído de cimento, areia grossa

e brita.

As vergas e contra-vergas das paredes serão em concreto armado, com traspasse de 30cm para



cada lado das aberturas para vãos de até 1,5 m e 40cm para cada lado das aberturas para vãos com mais de 1,5

m.

Não será permitida a utilização de aços CA-50 e CA-60 que já estejam expostos às intempéries por

longo tempo no canteiro da obra. Estes deverão ser removidos (sem cortar os arranques) e botados fora, por

ocasião da limpeza inicial do canteiro da obra.

Concreto armado das fundações e estrutura

A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente às normas técnicas da ABNT que

regem o assunto, isto é, a NBR-6118:2014, a NBR-6120, a NBR-7480 etc.

Concreto

O concreto deverá ser dosado experimentalmente de acordo com o estabelecido no item 8.3.1 da

NBR-6118. A dosagem experimental poderá ser feita por qualquer método baseado na correlação entre as

características de resistência e durabilidade do concreto e a relação água-cimento, levando-se em conta a

trabalhabilidade desejada e satisfazendo-se as seguintes condições:

A dosagem não experimental, item 8.3.2 da NBR-6118 feita no canteiro da obra, por processo

rudimentar somente será permitida para obras de pequeno vulto, respeitadas as seguintes condições e

dispensado o controle da resistência:

- A quantidade mínima de cimento por metro cúbico de concreto será de 300kg;

- A proporção de agregado miúdo no volume total do agregado será fixado de maneira a obter-se um concreto de

trabalhabilidade adequado a seu emprego, devendo estar entre 30% e 50%.

- A quantidade de água será mínima compatível com a trabalhabilidade necessária.

Relação água-cimento

A fixação da relação água-cimento decorrerá:

- Da resistência de dosagem Fck 28, ou na idade prevista no plano de obra para que a resistência seja atingida

de acordo com o item 8.3 1.2 da NBR-6118 (resistência de dosagem).

- Das peculiaridades da obra relativas à sua durabilidade (tais como impermeabilidade e resistência ao desgaste,

a ação de Iíquidos e gases agressivos, a altas temperaturas e variações bruscas de temperatura e umidade) e

relativas à prevenção contra retração exagerada;

Trabalhabilidade

A trabalhabilidade será compatível com as características dos materiais componentes, com o

equipamento a ser empregado na mistura, transporte, lançamento e adensamento, bem como com as eventuais

dificuldades de execução das peças.

 Materiais constituintes

   Os materiais constituintes do concreto deverão obedecer as seguintes prescrições:

Aglomerantes

- Cimentos

- Somente serão aceitos cimentos que obedeçam às especificações da ABNT. Quando necessário serão feitas

exigências adicionais.

- Outros tipos de cimento poderão ser admitidos desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas

por laboratório nacional idôneo.

Armazenamento do cimento 

- O cimento deverá ser armazenado em local suficientemente protegido da ação das intempéries, da umidade e

de outros agentes nocivos à sua qualidade.

- Se o cimento não for fornecido a granel ou ensilado, deverá ser conservado em sua embalagem original até a

ocasião de seu emprego. A pilha não deverá ser constituída de mais de 10 sacos, salvo se o tempo de

armazenamento for no máximo de 15 dias, caso em que se poderá atingir 15 sacos. Lotes recebidos em épocas



diversas não poderão ser misturados, mas deverão ser colocadas separadamente de maneira a facilitar sua

inspeção e seu emprego na ordem cronológica de recebimento.

Agregados

a) Especificações

Os agregados miúdo e graúdo deverão obedecer às especificações da ABNT.

Em casos especiais serão feitas exigências adicionais, entre elas as seguintes:

- o agregado deverá ser isento de teores de constituintes mineralógicos deletérios que conduzem a uma possível

reação em meio úmido entre a sílica e os álcalis do cimento;

- o agregado graúdo não poderá apresentar, no ensaio de resistência aos sulfatos, perda de peso maior que a

prevista na especificação adotada.

- no caso de não ser atendida qualquer das exigências, o agregado só poderá ser usado se obedecer às

recomendações e limitações decorrentes de estudo em laboratório nacional idôneo.

b) Depósito

- Agregados diferentes deverão ser depositados em plataformas separadas, de modo que não haja possibilidade

de se misturarem com outros agregados ou com materiais estranhos que venham prejudicar sua qualidade,

também no manuseio deverão ser tomadas precauções para evitar essa mistura.

c) Dimensão máxima

- A dimensão máxima característica do agregado, considerado em sua totalidade, deverá ser menor que 1/4 da

menor distância entre faces das formas e 1/3 da espessura das lajes e deverá satisfazer ao prescrito no item

6.3.2.2 da NBR-6118.

A água destinada ao amassamento do concreto deverá ser isenta de teores prejudicais de substâncias estranhas.

Presumem-se satisfatórias as águas potáveis e as que tenham pH entre 5,8 e 8,0 e respeitem os seguintes

limites máximos:

- matérias orgânicas (expressas em oxigênio consumido)...............3 mg/1

- resíduos sólidos........................................................................5000 mg/1

- sulfatos (expresso em íons S04--)................................................300 mg/l

- cloretos (expresso em íons CI--)...................................................500 mg/l

- açúcar..............................................................................................5 mg/l

Em casos especiais, a critério do responsável pela obra em conjunto com a fiscalização da Contratada, deverão

ser consideradas outras substâncias prejudiciais.

Os limites acima incluem as substâncias trazidas ao concreto pelo agregado.

No caso de não ser atendido qualquer dos limites acima, a água só poderá ser usada se obedecer às

recomendações e limitações decorrentes de estudo em laboratório nacional idôneo.

Aditivos

Os aditivos só poderão ser usados se obedecerem às especificações nacionais ou, na falta destas,

se as suas propriedades tiverem sido verificadas experimentalmente em laboratório nacional idôneo.

Amassamento do concreto

Amassamento manual

O amassamento manual do concreto, a empregar-se excepcionalmente em pequenos volumes

deverá ser realizado sobre um estrado ou superfície plana impermeável e resistente. Misturar-se-ão

primeiramente a seco os agregados e o cimento de maneira a obter-se cor uniforme, em seguida adicionar-se-á

aos poucos a água necessária, prosseguindo-se a mistura até conseguir-se massa de aspecto uniforme. Não será

permitido amassar-se, de cada vez, volume superior ao correspondente a 100 kg de cimento.

Amassamento mecânico

O amassamento mecânico em canteiro deverá durar, sem interrupção, o tempo necessário para

permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; a duração necessária

aumenta com o volume da amassada e será tanto maior quanto mais seco o concreto. O tempo mínimo de

amassamento, em segundos, serão 120d, 60d ou 30d, conforme o eixo da misturadora seja inclinado,

horizontal ou vertical, sendo d o diâmetro máximo da misturadora (em metros). Nas misturadoras de produção



contínua deverão ser descartadas as primeiras amassadas até se alcançar a homogeneização necessária. No

caso de concreto pré-misturado aplicam-se as especificações da ABNT.

 Fôrmas e escoramentos

 As fôrmas deverão adaptar-se às formas e dimensões das peças da estrutura projetada.

 As fôrmas e os escoramentos deverão ser dimensionados e construídos obedecendo as

prescrições das normas brasileiras relativas a estruturas de madeira e a estruturas metálicas.

As fôrmas deverão ser dimensionadas de modo que não possam sofrer deformações prejudiciais,

quer sob a ação dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente o concreto fresco, considerado nesta o

efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto.

Nas peças de grandes vãos deverão ser dadas às fôrmas a contra flecha eventualmente

necessária, para compensar a deformação provocada pelo peso do material nelas introduzido, se já não tiver

sido prevista no projeto. 

O escoramento deverá ser projetado de modo a não sofrer sob a ação de seu peso, do peso da

estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução da obra, deformações prejudiciais à

forma da estrutura ou que possam causar esforços no concreto na fase do endurecimento. Não se admitem

pontaletes de madeira com diâmetro inferior a 10cm, ou com o menor lado da seção retangular inferior a 5 cm,

para madeiras duras e 7 cm para madeiras moles.

Os pontaletes com mais de 3,00m de comprimento deverão ser contraventados, salvo se for

demonstrada desnecessidade desta medida para evitar flambagem.

Deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques prejudiciais provocados no

solo ou na parte da estrutura que suporta o escoamento, pelas cargas por este transmitidas.

As formas devem ser suficientemente estanques de modo a impedirem a perda do Iíquido do

concreto, todas as superfícies das formas que entrarem em contato com o concreto deverão ser

abundantemente molhadas ou tratadas com um composto apropriado, de maneira a impedir a absorção da água

contida no concreto, manchar ou ser prejudicial ao concreto.

Deverão ser deixadas aberturas provisórias (janelas) próximas ao fundo, e a intervalos suficientes

nas faces das formas de pilares, e paredes e em outros locais, se necessário, para permitir a limpeza e a

inspeção antes da concretagem, assim como para reduzir a altura de queda livre de lançamento de concreto.

Armaduras

As armaduras deverão ser executadas com barras e fios de aço que satisfaçam as especificações

da ABNT. Poderão ser usados aços de outra qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente

estudadas por laboratório nacional idôneo.

A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que se refere

à posição, bitola, dobramento e recobrimento.

Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço, sendo modificação de projeto, dependerá

de aprovação do autor do projeto estrutural e da fiscalização.

As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o previsto no projeto, as não

previstas só poderão ser localizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da NBR-6118 e dependerá da aprovação

do autor do projeto e da fiscalização.

Na colocação das armaduras nas formas, as mesmas deverão estar limpas, isentas de quaisquer

impurezas (graxa, lama, etc.) para não comprometer a boa qualidade dos serviços.

Transporte do concreto

O concreto deverá ser transportado do local do amassamento para o de lançamento num tempo

compatível com o prescrito ao que a NBR-6118 prescreve para o lançamento, e o meio utilizado deverá ser tal

que não acarrete desagregação de seus elementos ou perda sensível de qualquer deles por vazamento ou

evaporação.



No caso de transporte por bombas, o diâmetro interno do tubo deverá ser no mínimo três vezes o

diâmetro máximo do agregado.

O sistema de transporte deverá, sempre que possível, permitir o lançamento direto nas fôrmas,

evitando-se depósito intermediário. Se o depósito intermediário for necessário, deverão ser tomadas precauções

para evitar desagregação.

 
Lançamento do concreto

O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido, entre o fim do

preparo e o início do lançamento, intervalo superior a uma hora. Se for utilizada agitação mecânica, esse prazo

será contado a partir do fim da agitação. Com o uso de retardadores de pega o prazo poderá ser aumentado de

acordo com as características do aditivo.

Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da pega. E não será admitido o uso de

concreto remisturado.

Para os lançamentos que tenham de ser feitos a seco, em recinto sujeitos à penetração de água,

deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não haja água no local em que se lança o concreto

nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado.

O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição final, evitando-se

incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.

Deverão ser tomadas precauções, para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda

livre não poderá ultrapassar 2,00 m. Para peças estreitas e altas o concreto deverá ser lançado por janelas

abertas na parte lateral, ou por meio de funis ou trombas.

Cuidados especiais deverão ser tomados quando o lançamento se der em meio ambiente com

temperatura inferior a 10ºC ou superior a 40ºC.

O concreto não deverá ser lançado sob chuva, salvo tomando-se cuidados especiais adequados e

com a aprovação da fiscalização da Contratante. Não será admitido que a água da chuva venha aumentar o fator

água/cimento da mistura, nem danificar o acabamento superficial.

Antes do lançamento do concreto, deverão ser removidas as águas e lamas, eventualmente

existentes nas escavações. As formas deverão estar limpas, sem lamas, concreto velho ou sobras de material

proveniente da montagem das formas e das armaduras.

Adensamento

Durante e imediatamente após o lançamento o concreto deverá ser vibrado ou socado contínua e

energicamente com equipamento adequado à trabalhabilidade do concreto.

O processo de adensamento deverá ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os espaços

da forma. Durante o adensamento deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não se formem

ninhos ou haja secreção dos materiais, devendo-se evitar a vibração da armadura para que não se formem

vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência.

No adensamento manual as camadas de concreto não deverão exceder 20cm. Quando se

utilizarem vibradores de imersão, a espessura da camada deverá ser aproximadamente 3/4 do comprimento da

agulha e se não puder atender a esta exigência não deverá ser empregado vibrador de imersão.

Juntas de concretagem

Quando o lançamento do concreto for interrompido e assim formar-se uma junta de concretagem,

deverão ser tomadas as precauções necessárias para garantir, ao reiniciar-se o lançamento, a suficiente ligação

do concreto já endurecido com o do novo trecho. Antes de reiniciar-se o lançamento deverá ser removida a nata

e feita a limpeza da junta.

Deverão ser tomadas precauções para garantir a resistência aos esforços que possam agir na

superfície da junta, as quais poderão consistir em se deixar barras cravadas ou redentes no concreto mais velho.

As juntas deverão ser localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento, preferencialmente em

posição normal aos de compressão, salvo se demonstrado que a junta não diminuirá a resistência da peça. O

concreto deverá ser perfeitamente adensado até a superfície da junta, usando fôrma quando necessário para



garantir o adensamento.

No caso de vigas ou lajes apoiadas em pilares ou paredes o lançamento do concreto deverá ser

interrompido no plano de ligação do pilar ou parede com a face inferior da laje ou viga, ou no plano que limita

inferiormente as mísulas e os capitéis, durante o tempo necessário para evitar que o assentamento do concreto

produza fissuras ou descontinuidades na vizinhança daquele plano.

As eventuais juntas de concretagem devem ser judiciosamente previstas, de maneira que as

emendas decorrentes dessas interrupções sejam praticamente invisíveis ou propositadamente marcadas. O plano

de concretagem deverá ser previamente aprovado pela fiscalização da Contratante, com especiais cuidados na

localização dos trechos de interrupção da concretagem.

Cura do concreto e outros cuidados

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório o concreto deverá ser protegido contra agentes

prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, água torrencial, agente

químico, bem como choques e vibrações de intensidade tal que possa produzir fissuração na massa do concreto

ou prejudicar a sua aderência à armadura.

A proteção contra a secagem prematura, pelo menos durante os 7 (sete) primeiros dias após o

lançamento do concreto (aumentado este mínimo quando a natureza do cimento o exigir), poderá ser feita

mantendo-se umedecida a superfície ou protegendo-se com uma película impermeável, conforme for o caso. O

endurecimento do concreto poderá ser antecipado por meio de tratamento térmico adequado e devidamente

controlado, não se dispensando as medidas de proteção contra secagem.

Não poderão ser usados processos de cura que descolarem as superfícies expostas do concreto ou

que reduzam a aderência ou penetração das camadas de acabamento que vierem a ser aplicadas.

Retirada das fôrmas e dos escoramentos

A retirada das fôrmas e dos escoramentos só poderá ser feita quando o concreto se achar

suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele atuarem e não conduzir a deformações

inaceitáveis, tendo em vista valor baixo do módulo de deformação (Ec) e a maior probabilidade de grande

deformação lenta quando o concreto é solicitado com pouca idade.

Se não for demonstrado o atendimento das condições acima e não se tendo usado cimento de alta

resistência inicial ou processo que acelere o endurecimento, a retirada das fôrmas e do escoramento não deverá

ser feita antes dos seguintes prazos:

- faces laterais: 3 dias

-faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados: 14 dias

- faces inferiores sem pontaletes: 21 dias

A retirada do escoramento e das fôrmas deverá ser efetuada sem choques e obedecer a um

programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura.

Controle de resistência do concreto

Tendo em vista a diversidade de condições construtivas e a importância relativa das diferentes

estruturas de concreto, consideram-se dois tipos de controle da resistência do concreto à compressão: controle

sistemático e controle assistemático.

Controle sistemático

O controle sistemático é sempre recomendável e será obrigatório quando for adotado Fck >16 MPa

ou ou  < 1.4

A totalidade do concreto da estrutura será dividida em lotes, para efeito de controle e aceitação.

Os lotes não deverão ter mais de 100,00 m3, nem corresponder a área de construção de mais de

500,00 m2 e nem a tempo de execução de mais de 2 semanas. Nos edifícios cada lote não poderá compreender

mais de 1 andar. Nas estruturas de grande volume, o lote poderá atingir 500,00 m3, mas o tempo de execução

correspondente não poderá superar 1 semana.

A cada lote de concreto corresponderá 1 amostra com n exemplares, retirados de maneira que a



amostra seja representativa do lote todo. Cada exemplar será construído por 2 corpos de prova da mesma

amassada e moldados no mesmo ato, tomando-se como resistência do exemplar o maior dos 2 valores obtidos

no ensaio.

Excepcionalmente, excluído o caso do índice reduzido de amostragem (item 15.1.14 da NBR-

6118), quando a moldagem, a cura inicial e o transporte dos corpos de prova forem realizados por pessoal

especializado, de laboratório, cada exemplar poderá ser constituído por um único corpo de prova.

No caso de concreto pré-misturado, a amostra deverá ser pelo menos um exemplar de cada

caminhão-betoneira recebido na obra.

Controle assistemático

O controle assistemático só será permitido quando Fck  16 MPa e  c  1,4. O concreto de toda a

estrutura será considerado globalmente.

A amostra poderá ser formada de modo assistemático. Mas com pelo menos um exemplar por

semana e para cada 30,00 m3 de concreto. Em nenhum caso a amostra será formada por menos de 6

exemplares, exceto no caso de pequenos volumes de até 6,00 m3, fabricados em condições homogêneas,

quando a amostra poderá ser de apenas um exemplar, de 2 corpos de provas.

Juntas de dilatação

Caso aja indicação de uso no projeto estrutural, as juntas de dilatação deverão ser executadas e

devidamente vedadas para impedir a infiltração de água.

As superfícies das juntas deverão estar sem nata de cimento, óleo, graxa ou qualquer outro

elemento estranho.

As juntas serão preenchidas com mastique, por meio de método apropriado.

Disposições diversas

Nenhum conjunto de elementos estruturais, blocos de fundação, vigas, pilares, cintas, lajes, etc.,

poderá ser concretado sem primordial e minuciosa verificação, por parte da Empreiteira e da Fiscalização da

Contratante, da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras

correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta colocação de canalizações elétricas, hidráulicas

e outras, que devem ficar embutidas na massa de concreto.

Todos os vãos de portas e janelas, cujas travessas superiores não devam facear com as lajes dos

tetos e que não levam vigas, previstas nos projetos estruturais, ao nível das respectivas padieiras, terão vergas e

contra-vergas de concreto, convenientemente armadas, com comprimento tal que excedam 30cm no mínimo,

para cada lado do vão.

Os orifícios para passagem de canalizações através de vigas ou outros elementos estruturais,

quando inteiramente inevitáveis, serão assegurados por buchas ou caixas previamente localizadas nas formas,

de acordo com o projeto. A localização e dimensões de tais furos serão objeto de atento estudo por parte da

Empreiteira e da Fiscalização da Contratante, no sentido de evitar o enfraquecimento prejudicial à segurança da

estrutura.

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural, haverá a

preocupação de situar-se os furos, tanto quanto possível na zona de tração das vigas.

Caberá inteira, responsabilidade à Empreiteira pelas consequências de orifícios e eventuais

enfraquecimentos de peças resultantes da passagem das citadas canalizações. Cumprindo-lhe, desse modo

desviar as tubulações quando possam prejudicar a estrutura, ou mesmo propor à Fiscalização da Contratante, as

alterações que julgar conveniente do projeto estrutural e/ou do projeto de instalações.

As platibandas ou cimalhas de contorno de telhado levarão pilaretes e cintas de concreto armado,

solidários com a estrutura, destinados a conter a alvenaria e evitar trincas decorrentes da concordância de

elemento de diferentes coeficientes de dilatação.

Nos painéis de lajes de maiores vãos, haverá cuidado de prever-se contra flechas nas fôrmas.

Na hipótese de determinadas peças da estrutura exigirem o emprego de armadura com

comprimento superior ao limite comercial de 11 (onze) metros, as emendas decorrentes desse fato obedecerão,



rigorosamente, ao prescrito sobre o assunto na NBR-6118.

As lajes serão do tipo pré-moldada treliçadas e bi-direcionais, preenchidas com ou EPS beta

conforme cálculo específico que atenda as solicitações dos carregamentos de cada painel de laje de acordo com

a tabela anexa ao projeto de estrutura de concreto armado.

Usar espaçadores para garantir a cobertura mínima das ferragens para concreto, de acordo com o

especificado no projeto e NBR- 6118/80.

06.00 – IMPERMEABILIZAÇÕES

As estruturas enterradas, vigas baldrames, deverão ser impermeabilizadas com duas demãos de

tinta asfáltica.

 07.00 – ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

As paredes internas e externas serão executadas com blocos de concreto furados de 9x19x39cm,

meia vez (e= 11,5cm), assentes com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina (1:2:8).

Os tijolos deverão ser de concreto especiais de primeira qualidade, bem cozidos, duros, leves,

sonoros quando percutidos, de dimensões uniformes e não vitrificados. Apresentarão faces planas e arestas

vivas, com porosidade específica inferior a 20%.

Serão executadas vergas e contra-vergas de concreto armado, com transpasse de 30cm para vãos

com até 1,5 m de abertura e 40cm para vãos com mais de 1,5 m de abertura, em cada lado de todas as

aberturas.

Deverá ser feita a fixação ou encunhamento utilizando-se espuma de poliuretano expansiva,

permitindo pequenas movimentações e evitando fissuras no encontro da alvenaria com a estrutura.

Preparo das Argamassas

As argamassas serão preferencialmente preparadas mecanicamente. O amassamento mecânico

deverá ser contínuo e durar ao menos 120 segundos a contar do momento em que todos os componentes da

argamassa, inclusive a água, tiver sido lançados na betoneira.

Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla mecânica,

será procedido o amassamento manual. Este amassamento manual será executado em local protegido do sol e

da chuva, em masseiras ou superfícies planas impermeáveis.

O traço especificado será fielmente observado, empregando‑se, para tanto, meios de medida que

não acarretem erro superior aos seguintes limites: aglutinantes 3% e agregados 5%.

Em caso de preparo manual, a mistura do aglomerante com o agregado será feita de modo a

torná‑la inteiramente homogênea, sendo então adicionada a água, pouco a pouco e na quantidade necessária,

para se obter a consistência plástica apropriada.

As argamassas retiradas ou caídas das alvenarias em execução não poderão ser novamente

utilizadas.

Execução das Paredes

A argamassa será colocada igualmente entre as faces laterais dos tijolos e sobre cada fiada,

evitando‑se juntas abertas. As espessuras das juntas serão de aproximadamente 15 mm.

Todas as saliências superiores a 30mm serão preenchidas com a própria alvenaria ou com cunhas

pré‑fabricadas de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e nunca simplesmente com argamassa pura.

As aberturas deixadas nos panos de paredes para futuro assentamento de esquadrias serão

aprumados, nivelados e obedecerão rigorosamente as medidas constantes no projeto de arquitetura.

08.00 – COBERTURAS

As estruturas para sustentação da cobertura serão metálicas em aço estrutural, conforme definido



no projeto de estruturas metálicas.

As telhas serão em chapa de aço zincado, ondulada, espessura 0,5 mm.

 09.00 – ESQUADRIAS

As janelas do tipo correr serão executadas em perfil de alumínio branco. Nos locais em que há

indicação de vidros nas janelas, conforme detalhamento das esquadrias, deverão ser instalados vidros lisos de 4

mm.

As janelas do tipo máximo-ar serão com modulação mínima de 55cm x 50cm, a fim de facilitar a

execução e a manutenção. Cada módulo será executado em perfil em alumínio branco com funcionamento dos

tipos basculante, podendo ser agrupado sem limite de largura e altura.

A janela do tipo correr será em perfil de alumínio branco e vidro.

A porta de abrir será em ferro.

10.00 – REVESTIMENTOS

Chapisco e Massa Única em Paredes Internas e Externas

Todas as superfícies internas e externas de paredes e estruturas de concreto armado, serão

chapiscadas com uma camada fluida de argamassa de cimento e areia grossa (1:3) e depois serão revestidas

com massa única em argamassa de cimento, cal hidratada e areia média (1:2:8).

Gesso Corrido

Os tetos deverão ser revestidos com gesso corrido espessura de 1,0 cm.

11.00 – PAVIMENTAÇÕES

No pátio externo e ferramentaria  depois de estar aterrado, compactado, apiloado e regularizado,

receberá malha de aço e piso laminado com concreto usinado 20Mpa com 7,0cm de espessura.

12.00 – PINTURAS

Os trabalhos de pinturas só poderão ser iniciados depois que as superfícies a serem pintadas

estiverem totalmente enxutas. 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser limpas para ficar sem restos de materiais,

graxas ou qualquer tipo de sujeira.

As paredes internas e externas com acabamento em massa única, serão pintados com 01 (uma)

demão de selador acrílico.

As paredes internas  serão pintadas com 02 (duas) demãos de tinta látex acrílica  na cor branco

gelo.

As superfícies externas serão pintadas com uma demão de selador acrílico e terão acabamento

com tinta texturizada acrílica, cor a ser definida pela fiscalização.

Toda demão de tinta só poderá ser aplicada quando a demão aplicada anteriormente estiver

perfeitamente seca, devendo ser observado um intervalo mínimo de 24 horas entre demãos sucessivas. No caso

de aplicações de massas, o intervalo mínimo deverá ser de 48 horas.

Os tetos serão pintados com tinta látex PVA com duas demãos.

As estruturas metálicas da cobertura receberão fundo anticorrosivo e após serão pintadas em

esmalte alquídico duas demãos.



Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados serão suspensos em tempo chuvoso.

Nota: As cores aqui indicadas poderão ser modificadas pela Comissão de Acompanhamento e

Fiscalização da Contratante, por ocasião da execução da obra.

13.00 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com os respectivos projetos e as normas da

ABNT correspondentes a cada caso.

Normas Técnicas

•   Cabos isolados em PVC 1 kV:               ABNT NBR 7288

•   Cabos isolados em PVC 450V:             ABNT NBR NM 247-3

•   Cabo isolado em EPR:                          ABNT NBR 7286

•   Eletrodutos:                                                     ABNT NBR 5410

•   Instalações elétricas:                                        ABNT NBR 5410

•   SPDA:                                                             ABNT NBR 5419:2000

Todo material usado deve ter o selo do INMETRO.

Qualquer divergência de material deve ser aprovada e assinada pelo corpo técnico do Instituto

Federal Goiano, caso contrário o mesmo poderá ser rejeitado.

 
Quadros, eletrodutos e fiação

Toda a fiação de iluminação e tomadas será embutida em alvenaria, que devem ser fixadas a 1,2m

de altura do piso acabado.

Toda a fiação restante será em cabo de cobre  com isolação para 750V ou maior, 70ºC,

antichama,  conforme os quantitativos do orçamento básico e projeto.

 O emprego de condutores obedecerá a seguinte legenda de cores:

 - Cor verde ou verde/amarelo: condutores de aterramento;

 - Cor azul claro: para os condutores de neutro;

 - Cor vermelha, preta ou branca: para os condutores de fase.

As emendas e derivações dos condutores deverão ser sempre efetuadas nas luminárias, tomadas

ou interruptores e devem ser devidamente isoladas. Não deve existir emenda nos eletrodutos.

Tomadas e interruptores

Devem ser fornecidas tomadas de 20A / 250V, 30 / 440V conforme os quantitativos do orçamento

básico da obra.

A disposição das tomadas e dos interruptores deve seguir o projeto de instalação elétrico.

Sistema de Aterramento e SPDA

O sistema principal será composto por hastes de cobre tipo Copperweld, de 3/4” por 3 metros, que

devem ser interligadas por cabos de cobre nu de 50 mm2 através de conectores apropriados ou solda

exotérmica.

Cada haste deverá estar visível, em caixa de inspeção tampadas de 300 mm de diâmetro.

O aterramento será conectado ao BEP (Barramento de equipotencialização principal) instalada

no QD (Quadro de Distribuição).

O Sistema de Proteção contra Descargas Atmosférica é composto por captores Franklin, nas

posições indicadas no projeto, instalados no topo de hastes de 3 metros e 2” de tubo de aço galvanizado.

Cada captor possui dois conectores para interligar com as duas descidas, realizadas com cobre nu

com bitola de 16 mm².



A fiação de terra de 50 mm2 deverá interligar todas as hastes, as duas descidas e deve ser levada

até o BEP e ao quadro de distribuição.

Execução dos serviços

Toda a execução deve ser alinhada, bem acabada e deve seguir a especificação de projeto.

Qualquer alteração necessária deverá ser comunicada a fiscalização e ter sua autorização

documentada.

Divergências, erros de posicionamento ou subdimensionamentos poderão acarretar em não

aceitação e consequente retrabalho ou subtração de valores.

Iluminação

Devem ser fornecidas luminárias de sobrepor para duas lâmpadas tubulares de LED, para serem

instaladas na laje de forro.

Cada lâmpada deve possuir potência superior a 18W e ter cor entre 5000K e 6500K. Estas

lâmpadas possuem reator interno, portanto devem funcionar em 220V / 60Hz.

14.00 – INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO                                                     

Os extintores portáteis serão distribuídos no edifício conforme o projeto de prevenção e combate a

incêndio, devendo ser fixados na parede através de suportes metálicos apropriados e sinalizados com faixas

padronizadas colocadas logo acima do extintor, conforme detalhes constantes no projeto.

Em todos os extintores serão afixadas etiquetas de controle, contendo número da unidade, tipo,

data da carga, data para a próxima recarga, data para o próximo teste da unidade (carcaça).

Serão instalados extintores já carregados com tipo e capacidades indicados em projeto e

fabricados de acordo com a NBR-11716.

15.00 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES                     

Toda a edificação deverá ser entregue perfeitamente limpa e em condições de uso pela

contratada.

Deverá ser elaborado projeto “as built” de todas as alterações necessárias na obra. Caso haja

necessidade todas as alterações só poderão ser executadas com anuência da fiscalização.

(Assinado Eletronicamente)
Dalila Silva Rabelo
Engenheiro Área
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