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METODO CONSTRUTIVO:
e
acordo com as normas da ABNT
de
construtivo
-d-ométodo
o
A seguir, aprese ntamos
Éo'ttt O" Entrada da Cidade de
para
lmplantaçao
a
técnica
boa
de
padrôes
üÉ'l,ronrni ôiscnrlvo com Especificações
PIRAQU Ê-To,

;:ilil.i;-

Técnicas.
MUNICIPIO DE
PORTAIS^TUR|STICOS NO
(DOIS)
02
DE
OBRA: CONSTRUÇAO
nRRcuRitlR E 01 (uM)
prRReuÊ-to sENDo o' rü'n'i"üi*rnnóÀ sEy]Po
ú;iiiÃNÀõÀ ctonoE DE PlRAouE-ro'
r.rR

sRioR

sENlDo

^o*tlilliôNA

S LONG; 48"17'26 84"O'
PORTAL 01 : END: LAT: 6046'43'60"
81" S LONG; 48017'30 17'O'
PORTAL 02: END: LAT: 6045'37

CONTRATO: 01056177-71

rurRoouçÃo:
TURíSTICOS
CONSTRUÇÃO DE 02 PORTAIS
O presente rnemorial refere-se à
total Area=
que
área
a
proieto' sendo
No MUNlclPlo oe prnnouÉ-rô' conforme
45,80m2 em Planta Baixa'

OBJETIVO:

ea
esclarecer todas- as etapas construtivas
Este memorial tem por obietivo'
e
e espe,cificas para a instalaçáo
fixação das condições telil"""-'g""is
pelo
de execuçáo que serão obedecidas
desenvolvimento da obra ;;;;;*iç"t
(a)'
Empreiteiro (a) ou contratado

coNSIDERAÇÔes

pREt-tutNaRes:

com o
rigorosamente em conformidade
realizada
será
serviços
dos
A execuçáo
podendo ser inserida qualquer
iao
Oã"
oroieto e especiÍicaçÕes
escrito da fiscalizaçáo'
".ãà'i""it" .à, a aúorização por'nurnotiul'
deverão ser registrados no Diário
o andamento da obra " ;;;; ; ocorrências
Diário de obras
elaboração e a manutenção do
de obras, não esquecendo que a
d" in,"ir" responsabilidade da Contratada'
obedecer às Normas
"ro
"
Todos os materiais ut"Oo" O"'"'ao
'U"1'"-1t-?::.:5ft
para comprovaçao'
testes
a
submetidos
serem
ü;;a; " critério da fiscalização'do executor' todas as providências e despesas
Ficaráo a .",go
compreendendo o

correspondentes

às"'"t"i'à
'"ããn*

provisórias

da obra

l-
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ptnlQuÊ- ro'
ENTRADA ;õ üüiiicipio or
execução dos
e ferramentas ne cessárias à

-\v

servtços

aparelhamento, maquinaria

as
local de destaque de forma a atender
em
obra
de
placa
""llr"j'lior,rda
do CREÀ-TO, e dos Parceiros Convenentes'
que
os Equipamentos de Proteçáo Coletiva
"riçn"i".
Deverão ser fornecidos ãlno"f'Oot
como
das diversas etapas do serviço' bem
se fizerem necessárias no-dácorrer
NR-18' da
individual' conforme previsto na
todos os equipamentos
Portaria no 3214 do Ministério do Trabalho'

o";;;;;"

PROJETOS:

manterá obrigatoriamente na obra'
A Empresa ganhadora do certame licitatório
de desenhos

Jot projetos atualizados' compostos
no mínimo um conjunto
que
"o*pfãt
técnicas brasileiras' não esquecendo
desenvolvidos de acordo "oí "t no'rn"t
Execução
ART's' devidamente anotadas' tanto da
no local deverá estar uma via das
quando
para facilitar a apresentaçáo das mesmas
como de Proietos e Fiscalização
necessárias ao Órgão Fiscalizador competente'
sERVIÇos ESSÊNClAls
D ESC R IT IV o D E S N AL tz AÇ
A c
B RA DO P RT A L D E E NT RAD A D
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1. srNALlzAÇÃo oe ogRls - coxotçÔes

DETERMINANTES

da obra e da rodovia onde
A sinalizaçáo deve estar adaptada às características visibilidade e credibilidade.
será implantada. Deve aprJentar boa legibilidade,
que determinam a escolha do tipo de
Dessa forma, as conOiçoes Uásicas

ãr"itioro"

a.

são as seguintes:
de sinais e dispositivos e suas características

Duração da obra:

próprias' conforme o tempo
sinalização provisória deve ter características
que podem ser de curta ou loirga duração'
necessário à execução das obras'
de sinalização devem' tambem'
Para as obras de curta duraÉo, os dispositivos
porém' dispositivos Íixos e de
serem os mais portáteis posiíveis, admitindo-se'
portabilidade perde a importância como
maior porte. Para as de longa duração' a
fator determinante na escolha dos dispositivos
pode' também' ocorrer de forma
O fato gerador da necessidade de intervenção
desmoronamentos' acidente ou
não prevista (casos emergenciais)' tais como
recomenda-se a utilização de
erosão da pista. Nos casos de emergências'
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da
uma ráPida imPla ntaçao ou desativação
dispositivos Portáteis Possibi litando
sinalização.

b.

Legibilidade e Visibilidade:

da situaçáo provocada pela
Tendo em vista a condição de imprevisibilidade
ocorrênciadaobraouemergências'asinalizaçãoprovisóriadeve:

padronizadas;
.Apresentar dimensÕes e características
.Ser implantada com critérios uniformes;
.Apresentar bom estado de conservação;
devendo ser sempre retrorreflexiva
.Estar adaptadas as conoiçãà= at'otf"rl"a''
quando os canteiros de obras
ou acompanhaO" O" oitpoJtiuo= luminosos' ou estiverem implantados em
período noturno
permanecem ativadas durante o
locais sujeitos à neblina;
a situação temporária'
.Ser ob.ieto de manutenção, enquanto perdurar

c.

Sinalização no Período noturno:

deve ser perfeitamente visível no
A sinalização de obras ou de emergências
a serem utilizados devem ser
perÍodo noturno. Para tanto, todos os dispositivos
iluminação não
qu"noo-n"tàssários' tambem iluminados A
retrorreflexivos
"'
pode Provocar ofuscamento'

d.

lmPlantação:

à
de segurança e fluidez da via diz respeito
garantia
para
a
básica
condiçáo
Uma
ánto' é necessária a colocação das
correta implantação da ti*fi'"ça"' Para
precedendo a implantação do
placas de advertência e oLpositivos de canalização
canteiro de obras.
do
inicia sempre pelas áreas mais distantes
A sequencia da implantaçáo desse se
à obra no sentido do fluxo de veículos'
canteiro, ou seia, aqueles anteriores
a pré-sinalização' a sinalização da
Assim, pela ordem deveí 'er imptant"O"s
a
de proteção' a sinalização do canteiro'
área de transiçáo, .in'ri"çáo da área
"
normal e a sinalização de fim de obras'
sinalização da área de retorno à situação
devem ser obedecidos os mesmos
No caso de sentido duplo de circulação'
quando
ser tomado um cuidado adicional
critérios de implantação, áevendo ainda
evitadas áreas de desvios' com
da colocação dos dispositivos, a fim de serem
proteçáo'
trafego em sentidos opostos, sem a devida
de obras conflitarem com a sinalizaçáo
Ocorrendo situaçÕes onde a sinalização
recoberta ou removida até a
existente da via, esta deve ser imàdiatamente
de náo provocar duvidas nos motoristas'
desativação da situação frovisória' afim
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Manutenção:

da sinalização de obras cuidarem
É obrigaçáo do responsável pela implantação
que
de sinalização implantados' tanto no
da manutenção de todos os dispositivos
para sua boa visualiza@o' quanto a imediata
se refere a limpeza dos Oispositivos'
furtados Para tanto' 9:*rn t:ifltlf:
reposição dos materiais oanificados ou
de reserva para rápida reposição' asstm
no canteiro de obras alguns dispositivos
Deve-se' também' cuidar para que os
lr" norr", detecção e algum problema
portáteis' permaneçam sempre nos locais
sinais implantados, em especial os
adequados, conforme Projeto'

Alémdisso'tambémdevemsertomadasasprovidênciasnecessáriasparaquea
de vestígios da
se mantenha permanentemente limpa e isenta
pista de rolamento
obra.

2. CARACTERíSrrcns

DA SINALtzAÇÃo vERTtcAL

quando da execução de obras, é
sinalização vertical temporária' utilizada
e de regulamentação'
composta irincipalmente de sinais de advertência

A

a.

Gores:

com as seguintes
Os sinais verticais temporários são apresentados
cores:

e simbolos
.Sinais de regulamentação: fundo branco' orla e tarja vermelhas
R-1 ;
pretos, com exceçao do sinal de parada obrigatória
símbolos pretos;
.Sinais de advertência: fundo laranja e orla' legenda e
pretos'
.Sinais de indicação: fundo laran.ia e orla' legenda e símbolos

b.

Dimensões:

i Os sinais temporários de regulamentação e advertência

devem

seguintes dimensóes:
.1 ,2Om Para rodovias de classe 0 a lA;
.1 ,00m para rodovias de classe lB;
.0,80m para rodovias de classe ll, lll e lV;
R-1
.Distância entre lados opostos' no sinal de Parada Obrigatória'
.Lado do sinal Dê a preferência' R-2;
. Diâmetro de sinais circulares de regulamentação;

;
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. Lado do quadrado dos sinais de adve rtência

c.

Posicionamento das Placas:

)

de obras pode variar conforme o
O posicionamento das placas de sinalização
em um local específico ou se
período de duraçáo das obras e se as obras são
de pinturas de faixas'
são móveis, como por exemplo, a execução
duraçáo ou emergências'.as
No caso de obas móveis, de reparos de curta
cavaletes ou suportes
placas de sinalização podem ser colocadas sobre
para garantir a segurança de
móveis, disposto da maneira mais apropriada
dos dispositivos'
usuários, trabalhadores e a integridade

d. Materiais utilizados:
confeccionadas em compensado de
As placas de sinalização das obras serão
no projeto e recobertas por
alta' resistência, tipo tavalete como especificado
película retro reflexiva.

e.

Descrição das Placas:

i,Asplacasdesinalizaçãodefinitivaserãoinstaladasaotérminodaconstrução
do Portal de entrada.

Proceder,aofinaldosseÍviços,adesmobilizaçãodasinstalaçõesprovisórias
desnecessário e (ou)
dos canteiros' limpeza e' remoção do material
indesejável.
DO MUNICíPIO DE PIRAQUÊ- TO'
CONSTRUçÃO DO PORTAL DE ENTRADA

1. coNSTRUÇÃo

oe

PORTAL

DE ENTRADA EM PIRAQUÊ SENTIDO

ARAGUAíNA.TO.

ser descartadas a expensas da
Todas as matérias resultantes da obra deverão
CONTRATADA
1.1 SERVIçOS PRELIMINARES:

no início dos
Deverá ser executada e instalada pela CONTRATADA
de Obra' disponível no site
serviços, conforme Manual Visual de Placa
em chapa de aço
wwwcaixa.gov.br. A placa deverá ser executada

1.1.'l

I

A

l

Á*

TPIRAQUE

p'q'ú' coN sr11rc Ã^gr-DO PO RTAL DE
To'
ENTRADA oo l'tuNtcÍPlo DE PIRAQUElei e suas bases
estruturada com Peças de madeira de

MEMORJ AL DESCRTTIvo
s alvanizado,

a serem adotadas Para
chumbadas com concreto magro às dimensões
X 2,00 metros
fabricação e instalação da P laca são: í ,25

1.2 ADMINISTRAÇÃo

loclu:

.l.2.1AdireÉodaobradeveráficaracargodeEngenheiro/Arquiteto,registrado
presença no local de trabalho
no CREA e/ou cAU e Prefeitura local, cuja
qualquer tempo a fiscalizaçáo da
deverá ser constante, a Íim de atender a
os esclarecimentos sobre o andamento
Secretária designada' prestando todos
a ART ou RRT do profissional

dos serviços. f"nOo quu apresentar

pela flscalizaçáo' o Diário dê Obras'
responsável pela obra' Será exigido
e/ou alteraçóes que por ventura
deverão ser lançadas todas as àtiuidrd".
A obra deve contar com todos
ocorrerem, com a assinatura dos responsáveis
dos serviços'
os profissionais de cada área para execução

1.3 INFRAESTRUTURA:

os blocos de coroamento de forma manual nas

dimensôes
coroamento será realizada sem
indicadas em proieto, à execução do bloco de
ser realizada
a estruturação de formas, desta forma a escavação deve

1.'l.1

Escavar

levando-seestefatorcomodeprimordialrelevânciaparaprocessoconstrutivo.
e serão moldadas in loco por
A estaca deve ser executada a trado manual
pela introdução e
meio da concretagem O" t'iá executado mecanicamente onde o perfil. do
empregado
rotacão de trado espiral. Et." tú" de estaca é.
estável sem responsável
."#$ü t"r;;;.t"ti;ii",t-tãit qü o furo se mantenhafundo
da perfuração deve
deve ser consultado anteJ àolJrmino do trabalho .o
À concretagem deve ser realizada através de
receber apiloamento ."nt
úrn como finalidade a orientaçáo do fluxo de concreto'

1.1.2

toú;t;

irãlr.ir
1

;;;

receberáo os blocos de deve-se rcalizar o
regularizar a superfície evitando
apiloamento/compactação com intuito de se
e ainda visando
que a terra solta do terreno se misture com o concreto
dos seus vazios pela
melhorar as propriedades do solo através da redução
aplicação de pressão, impacto ou vibração'

.'1.3 No fundo das valas que

uma superfície uniforme para a concretagem da
prevenir o contato direto com
infraestrutura (bloco de coroamento), e também
e alguns agentes
do concreto da fundaçáo com o solo, pois, a umidade
o concreto da
quimicos presentes no solo, como sulfatos' podem danificar
resistência
fazendo com que náo atinia

1.1.4 com o intuitO de Íornecer

fundação

e

enfraquecê-lo,

a

n

(

,6m
*,§
S
íPIRAQUE

J,)

DE
MEMoRTAL DESCRT-IIvo pana coNSTRUÇÃo »o P-oRTAL
ENTRADApo uuNrcÍPlo DE PIRAQUE- To'
A espessura mínima
necessária, deve-se executar lastro de concreto magro.
o contato do solo
aceita será de 5,00 cm Para que assim evite-se efetivamente
tem a função apenas de
com o concreto da fundaçáo, este tipo de concreto
consumo de
preenchimento mecânico' sem funçã o estrutural, devido ao baixo
cimento durante a fase da mistura'
1.1

indicadas em
Escavar as vigas baldrame de forma manual nas dimensões
de formas' de
projeto, à execução das vigas serão realizadas sem a estrutura
primordial
ior*" qr" a escavação dlve levar o fator supracitado como de
relevância para o processo executivo adotado'

.5

deve-se realizar o
No fundo das valas que receberáo as vigas baldrame
evitando que
a
superfície
áplro"rn"ntoliompactação com intuito de se regularizar
visando melhorar as
a terra solta do terreno se misture com o concreto e ainda pela aplicação de
pràprúoraá" do solo atravàs da redução dos seus vazios
pÍessão, imPacto ou vibração.

1.1.6

para a concretagem da
Com o intuito de fOrnecer uma superfície uniforme
direto com do
o
contato
prevenir
intirestruúra (vigas baldraãe), e tambem
e alguns aSe.nte-s químicos
concreto da fundação com o solo, pois, a umidade
e
pi"s"nte= no solo, como sulfatos, podem danificar.o concreto da fundação
necessária' deve-se
Lnfraquece-lo, fazendo com que náo atinja a resistência
aceita será de 5'00 cm
executar lastro de concreto mágro n espetsu'" mínima
concreto da
pãi, qr" assim evite-se efetiriamente o contato do solo com o
preenchimento
de
este tipo de concreto tem a função apenas
durante a
sem funçâo estrutural, devido ao baixo consumo de cimento

1

.1.7

iilrçá;,

,à"áni"",

fase da mistura.
das estacas'
A armação CA-60 5.0 mm que será empregada na execução
rigorosamente ao
blocos de coroamento e vigas baldrame devem obedecer
que se refere posiçáo' bitola' dobrarnento e

1.1.8

projeto estrutural no

à

recobrimento.
das estacas'
A armação CA-50 8.0 mm que será empregada na execução
rigorosamente ao
blocos de coroamento e vigas baldrame devem obedecer

1.1.9

projeto estrutural

no que se refere à posiçáo' bitola'

dobramento

e

recobrimento.
das
1.1.10 A armação CA-50 10.0 mm que será empregada na execução
estacas, blocos de coroamento e vrgas baldrame devem obedecer
posição, bitola,
rigorosamente ao projeto estrutural no que se refere à
dobramento e recobrimento.
-À--.,
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ro'
ENTRADA »õ úuNrciPlo DE rm'tquÊque s erá emPregada na execução das
1.1 .í 1 A armação CA-50 12 5 mm
devem obedecer
estacas. blocos de coroamento e v igas baldrame
que se refere à posição, bitola,
rigorosamente ao projeto estrutural no
fundação tem resistência
1.1.12 O concreto adotado para os elementos da
forma alguma resistência
característica de 25MPA, não sendo aceito de
projeto' a seguir as especificaçôes de
característica inferior às indicadas em
produção, aplicação e cuidados com o concreto:

proporções dos materiais componentes do
estabelecidos através de
concreto deverão estar de acordo com os traços
dosados em volume' após a
estudos de dosagem. Os materiais poderão ser

Produção

do Concrêto: As

determinação dos traços.

completamente até apresentar aspecto
uniforme, com todos os componentes igualmente distribuídos'

o

concreto deverá

ser misturado

concreto deverá ser lançado logo após o
e o lançamento' intervalo
amassamento, não sendo permitido entre o fim deste
o lançamento após o início da
superior a uma hora. Em nenhuma hipótese se fará

. Lançamento de Concreto: O

pega. Náo será admitido uso de concreto remisturado'
deverá ser vibrado com
Durante e imediatamente após o lançamento o concreto
O adensamento deverá
equipamento adequado à trabalhabilidade do concreto
os recantos da forma Durante
ser cuidadoso para que o concreto preencha todos
necessárias para que não se
o adensarnento deverão ser tomadas as precauções
tornem ninhos ou haja segregação dos materiais'

proteção contra a secagem prematura' pelo menos
do concreto' deverá ser feita
durante os sete primeiros dias após o lançamento
protegendo-se com uma película
mantendo-se umedecida a superfície ou
concreto tenha endurecido
impermeável. A cura com água começará tão logo o
para que não ocorram danos devido umedecimento da superfície'

. Cura do Concreto: A

suÍiciente

nas

. Acabamento e Preparo do Concreto: As imperfeições apresentadas
superfíciesdoconcreto,taiscomoreentrâncias'saliências'buracosocasionados
do
poi segregação de materiais e etc; serão reparadas conforme determinação
técnico resPonsável.

/1
(
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dobramento e recobrimento'
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e com objetivo de tratar de alguns aspectos referentes ao

da NBR 6122:2010 E
preparo dos to pos de estacas moldadas no local à luz
preconiza a NBR supracitada' é
importante des tacar inicialmente que, conforme
em projeto como
de responsabil idade do engenheiro de fundaçÕes especificar
no intuito de assegurar a
deverá se dar a ligação estaca- bloco de coroamento,
transferência dos esforços.
e tubulÕes já se dá no período
O cuidado com o preparo das cabeças de estacas
O concreto presente na
em que esses elementos de fundação são concretados
de qualidade inferior' uma vez
cabeça da estaca ou do tubulão é, muitas vezes'
de argamassa'
que, ao final da concretagem, pode haver subida do excesso
contaminação com solo ou com
ausência de britas (segregação do material) e
em caso de
fluidos estabilizantes (lama bentonítica ou polímero sintético
Dessa forma' recomenda- se
estacões, estacas barrete ou paredes diafragma)
interrompido acima
que, durante a concretagem, o lançamento do concreto se'ia
para que' posteriormente' essa
da cota de arrasamento da estaca ou do tubulão'
camada Possa ser removida.
uso de fluido estabilizante (com
E de consenso que, para estacas escavadas sem
a cota de arrasamento do
trado mecânico) e para tubulões, o concreto ultrapasse
elemento de fundaçáo em, pelo menos, 20 cm'
por
1.1.í3 O transporte do concreto usinado deve ser realizado

caminhÕes
da obra tem DMT= 65 km
betoneira, o percurso entÍe a concreteira e o local
betoneira convencional
de distância, um detalhe importante é que "o caminhão
Esse volume é
deve ser carregada com, no minimo, 3 m" de concreto
homogen eizaçáo e mistura adequadas do

necessário para garantir uma

concreto".
no máximo' duas
O concreto deve ser transportado e aplicado na obra em'
país Caso o tempo do
horas e meia, conÍorme a normatizaçáo vigente no
de concreto seja elevado' podem ser empregados aditivos

transporte
especiaisqueretardamoendurecimentodomaterial(tempodepega).

1.4 SUPERESTRUTURA:

deverão adaptar-se às dimensões das peças da estrutura
a perda do
pro.ietada e serem suficientes estanques de modo a impedirem
que entrarem em contato
iiqrioo oo concreto. Todas as superfícies das formas
comoconcretodeverãoserabundantementemolhadasoutratadascomum
ci'água contida no
composto apropriado, de madeira a impedir a absorção

1.4.1 As formas

concreto, manchar ou ser prejudicial ao concreto'
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na execução das estacas'
A armação CA-60 5.0 mm que será empregada.
obedecer rigorosamente ao
blocos de coroamento e vigas baldrame devem
refere à posição' bitola' dobramento e

1.4.2

projeto estruturat no que

se

recobrimento.
na exêcuÇão das estacas'
A armação CA-50 6.3 mm que será empregada
obedecer rigorosamente ao
blocos de coroamento e vigas baldrame devem
refere à posiçáo' bitola' dobramento e

í.4.3

projeto estrutural no que

se

recobrimento.
na execuçáo das estacas'
A armação CA-50 8 0 mm que será empregada
obedecer rigorosamente ao
blocos de coroamento e vigas baldrame devem
refere posição' bitola' dobramento e
que

1.4.4

proiêto estrutural no

se

à

recobrimento.

na execução das
armação CA-50 100 mm que será empregada
devem obedecer
estacas, blocos de coroamento e vigas baldrame
refere à posição, bitola,
rigorosamente ao projeto estrutural no que se
dobramento e recobrimento.

1.4.5 A

I

das
CA-50 12 5 mm que será empregada na execução
devem obedecer
estacas, blocos de coroamento e vigas baldrame
à posição, bitola,
rigorosamente ao projeto estrutural no que se refere
dobramento e recobrimento.

.4.6 A armação

elementos da estrutura tem resistência
alguma resistência
característica de 25MPA' não sendo aceito de forma
as especiÍicações de
característica inferior às indicadas em proieto' a seguir

1.4.7 O concreto adotado para os

produção, aplicação e cuidados com o concreto:

proporções dos materiais componentes do
através de
concreto deverâo estar de acordo com os traços estabelecidos
em volume' após a
estudos de dosagem. Os materiais poderão ser dosados

.

Produção

do Concreto: As

determinação dos traços.

o

concreto deverá ser misturado completamente

até apresentar

aspecto

uniforme, com todos os componentes igualmente distribuídos'

concreto deverá ser lançado logo após o
o lançamento' intervalo
amassamento, não sendo permitido entre o fim deste e

. Lançamento de Concreto: O
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início da
superior a uma hora. Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o
pega. Náo será admitido uso de concreto remisturado'
com
Durante e imediatamente após o lançamento o concreto deverá ser vibrado

equipamentoadequadoàtrabalhabilidadedoconcreto.Oadensamentodeverá
sercuidadosoparaqueoconcretopreenchatodososrecantosdaforma.Durante

para que não se
o adensamento deverão ser tomadas as precauçôes necessárias
tornem ninhos ou hala segregação dos materiais.

. Cura do Concreto: A proteção contra a secagem prematura, pelo

menos
feita
ser
durante os sete primeiros dias após o lançamento do concreto, deverá
película
mantendo-se umedecida a superfície ou protegendo-se com uma
impermeável. A cura com água começará tão logo o concreto tenha endurecido
suficiente para que não ocorram danos devido umedecimento da superfície

do Concreto: As

imperfeiçÔes apresentadas nas
superfícies do concreto, tais como reentrâncias, saliências, buracos ocasionados
por segregação de materiais e etc; seráo reparadas conforme determinação do

o

Acabamento

e

Preparo

técnico responsável.

2.'1.13 O transporte do concreto usinado deve ser realizado por caminhões
betoneira, o percurso entre a concreteira e o local da obra tem DMT= 65 km
de distância, um detalhe importante é que "o caminhão betoneira convencional
deve ser carregada com, no mínimo, 3 m" de concreto" Esse volume é
necessário para garantir uma homogen eizaçáo e mistura adequadas do
concreto".
O concreto deve ser transportado e aplicado na obra em' no máximo, duas
horas e meia, conforme a normatização vigente no país' Caso o tempo do
transporte de concreto seja elevado, podem ser empregados aditivos
especiais quê rêtardam o endurecimento do material (tempo de pega)'

1.5.1

TRATAMENTOEPROTEçÃODOCONCRETOAPARENTE:

l.S.lComoobjetivodegarantiraintegridadedoconcreto,fazendocomqueo

mesmo atinja o período dê vida útil para o qual foi projetado, aumentar a vida
útil da estrutura também prevenir anomalias ou desenvolvimento e
agravamento de anomalias já existentes, deve se aplicar tratarnento ao

e

concreto aparente.

O primeiro passo que devera ser executado é a limpeza da superfície do
concreto aparente. Esta limpeza será realizada por meio do hidrojateamento
de alta pressão e por lixamento grosso por meio de politizes elétricas, este
-ê--,
-i
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expondo a superfície
processo removera todo tipo de impureza da superÍície,
original do concreto aparente'

estrutura de
concreto é a forma mais Íácil de proteger a
e de patologias como
agressividades do. ambiente, de raios ultravioletas
tintas que possam
alarbonatação. É importante também se precaver contra
seguir a norma tecnica
carregar fungos e bactérias Neste item' elas devem
para construÉo civil
puOtiáda em maio de 2016: a ABNT NBR 16445 - Tintas
de tintas para edificações não
- Metodo para avaliação de desempenho
em tintas' vernizes e
industriais - Detecção de bactérias redutoras de sulfato

1.5.2 Pintar o

complementos.

'16445 deve ser aplicada em conjunto com a ABNT NBR
em 2014 Ela estabelece
11702:2010, que foi revisada em 2011 e confirmada
nas pinturas de edificações
a classificação dos tipos de produtos empregados
minimizar o risco de que
não industriais. O objetivo básico destas normas é
redutoras de sulfato
tintas vendidas no mercado possam carregar bactérias

A ABNT NBR

quando em contato
(BRS), as quais são muito danosas - principalmente'
aparente' Em paredes ou
direto com blocos de concreto ou com o concreto
aplicadas demãos
pisos com esses materiais, o recomendável é que só seiam
atingido 28 dias de cura
de tinta quando a argamassa ou o concreto tenham
pintura se estiver livre
Parede interna em concreto aparente só deve receber
Íatores que
de umidade. Sol em excesso, umidade e ventos fortes são
período chuvoso, por
influenciam no resultado final da pintura. Após um
de estiagem para que a
exemplo, é necessário aguardar pelo menos três dias
do concreto aparente'
umidade absorvida pela alvenaria evapore No caso
Por outro lado' quando
recomenda-se de cinco dias a uma semana de espera
rapidamente e
há forte incidência da luz solar, o solvente pode evaporar
prejudicar a cura da tinta na parede
realizar ensaio
No'caso de tintas específicas para concreto, é recomendado
isso'
prrr r", se o produto é Íesistente à penetração de gases agressivos Por
de gases' As
quanto mais ricos em resina maior a resistência à penetração
concreto' ajudam
resinas, principalnente em revestimentos sobre
raios ultravioletas'
substancialmenie na resistência à alcalinidade e aos
deve ser executada
Seguindo o processo de tratamento do concreto aparente
a pintura da superfície com resina acrÍlica duas demãos'

o
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2.1 INFRAESTRUTURA:
coroarnento de forma manual nas dimensões
será realizada sem
indicadas em projeto, à execução do bloco de coroamento
deve ser realizada
a estruturaçáo de formas, desta forma a escavaçãoprocêsso
construtivo'
para
levando-se este fator como de primordial relevância

2.'1.1 Escavar os blocos de

moldadas in loco por
A estaca deve ser executada a trado manual e serão
pela introdução .e
,éiã o" càncretagem de furo executado mecanicamente
onde o perfil. do
,'oi"çaã-u" tt"do ãspiral. e"." túo de estaca é. empregado sem responsável
tem caracteristicas tais que o furo se mantenha estável
O fundo da perfuração deve
deve ser consultado antes àà termino do trabalho
toq,àtà A concretagem deve ser realizada através de
receber apiloamento
finalidade a orientação do fluxo de concreto'
como"o,
iri" tr.ir

2.'1.2

;;J;;

;;;;;

realizar o
No fundo das valas que receberão os blocos de deve-se
a superfície evitando
apiloamento/compactação com intuito de se regularizar
visando
que a terra solta do terreno se misture com o concreto e ainda
dos seus vazios pela
melhorar as propriedades do solo através da redução

2.'l.g

aplicação de pressáo, impacto ou vibração'

para a concretagem da
com o intuitO de fornecer uma superfície uniforme
prevenir o contato direto com
infraestrutura (bloco de coroamento), e também
agentes
do concreto da fundação com o solo, pois, a umidade e alguns
da
químicos presentes no solo, como sulfatos' podem danificar o concreto
resistência
fundaçáo e enfraquece-lo, fazendo com que não atinja a
A espessura mínima
necessária, deve-se executar lastro de concreto magro
o contato do solo
aceita será de 5,00 cm para que assim evite-se efetivamente
a funçáo apenas de
com o concreto da fundação, este tipo de concreto tem
consumo de
preenchimento mecânico, sem funçâo estrutural' devido ao baixo
cimento durante a fase da mistura'

2.1.4

indicadas em
Escavar as vigas baldrame de forma manual nas dimensões
formas' de
projeto, à execução das vigas serão realizadas sem a estrutura de
iorr. qr" a escavação dlve levar o fator supracitado como de primordial
relevância para o processo executivo adotado

2.1.5

realizar o
No fundo das valas que receberão as vigas baldrame deve-se
que
evitando
a
superfície
ãpiioamento/compactação com intuito de se regularizar
as
melhorar
visando
a terra solta do terreno se misture com o concreto e ainda

2.1.6
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DE

aPlicaçáo de
propriedades do solo através da redução dos seus vazios Pela
pressão, impacto ou vibração.
para a concretagem da
Com o intuito de fornecer uma superfície uniforme
prevenir o contato direto com do
int ã".trrtrr, (vigas baldraÃe)' e tambem
e alguns agente-s químicos
concreto da fundação com o áolo' pois, a umidade
podem danificar.o concreto da fundaÇáo e
iiesentes no solo, como sulfatos,
q,u não atinja a resistência necessária' deve-se
ãnti"qrã."-ro, fazendo
aceita será de 5'00 cm
executar lastro de concreto magro A espeisura mínima
concreto da
assim evite-se efe'úmente o contato do solo com o
preenchimento
este tipo de concreto tem a função apenas de
durante a
cimento
de
;;cá;úo, sem funçáo estruiural, devido ao baixô consumo

2.'1.7

"o,

;;;;-qr"
íildá;,

fase da mistura.
será empregada na execução das estacas'
rigorosamente ao
blocos de coroamento e vigas baldrame devem obedecer
que se refere posição' bitola' dobramento e

2.'1.8 A armação CA-60 5.0 mm que
proieto estrutural no

à

recobrimento.
das estacas'
A armação CA-50 I O mm que será empregada na execução
rigorosamente ao
blocos de coroamento e vigas baldrame devem obedecer

2.1.g

projeto estrutural no que

se refere à posição' bitola'

dobramento

e

recobrimento.

na execução das
2.1.10 A armaçáo CA-50 IO O mm que será empregada
obedecer
estacas, blocos de coroamento e vigas baldrame devem
à Posiçáo, bitola,
rigorosamente ao projeto estrutural no que se refere
dobramento e recobrimento.
das
armação CA-50 12.5 mm que será empregada na execuçáo
estacas. blocos de coroamento e vrgas ba ldrame devem obedecer
à posição, bitola,
rigorosamente ao projeto êstrutural no que se refere
dobramento e recobrimento.

2.1.l'.l

A

resistência
2.1.12 O concreto adotado para os elementos da fundaçáo tem
resistência
característica de 25MPA, não sendo aceito de forma alguma
especificaçÕes de
característica inferior às indicadas em proieto, a seguir as
produçáo, aplicação e cuidados com o concreto:
do
Produção do Concreto: As proporçôes dos materiais componentes
através de
concreto deverão estar de acordo com os traços estabelecidos
volume' após a
estudos de dosagem. Os materiais poderão ser dosados em

.

determinação dos traços

ai
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O

concreto deverá

ser misturado

completamênte

até

apresentar

aspecto

uniforme, com todos os componentes igualmente distribuídos-

concreto deverá ser lançado logo após o
amassamento, náo sendo permitido entre o fim deste e o lançamento, intervalo
superior a uma hora. Em nenhuma hipótese se fará o lançarnento após o início da
pega. Não será admitido uso de concreto remisturado
Durante e irnediatarnente após o lançamento o concreto deverá ser vibrado com
equipamento adequado à trabalhabilidade do concreto. o adensamento deverá
ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos da forma. Durante
que não se
o adensamento deverão ser tomadas as precauções necessárias para

.

Lançamento

de Concreto: O

tornem ninhos ou haja segregação dos materiais.

. Cura do Concreto: A proteção contra a secagem prematura, pelo

menos
durante os sete primeiros dias após o lançamento do concreto, deverá ser feita
mantendo-se umedecida a superfície ou protegendo-se com uma película

impermeável. A cura com água começará tão logo o concreto tenha endurecido
suficiente para que não ocorram danos devido umedecimento da superfície.

. Acabamento e Preparo do concreto: As imperfeições apresentadas nas
superfícies do concreto, tais como reentrâncias, saliências, buracos ocasionados
por segregação de materiais e etc; serão reparadas conforme determinação do
técnico responsável.

alguns aspecios referentes ao
preparo dos topos de estacas moldadas no local à luz da NBR 6 122:2010 E
importante destacar inicialmente que, conforme preconiza a NBR supracitada, é
de responsabilidade do engenheiro de fundações especificar em projeto como
deverá se dar a ligação estaca- bloco de coroamento, no intuito de assegurar a

.obs: No intuito e com objetivo de tratar de

transferência dos esforços.
o cuidado com o preparo das cabeças de estacas e tubulões já se dá no período
em que esses elementos de fundação são concretados. o concreto presente na
cabeça da estaca ou do tubuláo é, muitas vezes, de qualidade inferior, uma vez
que, ao final da concretagem, pode haver subida do excesso de argamassa,
ausência de britas (segregação do material) e contaminação com solo ou com
fluidos estabilizantes (lama bentonítica ou polímero sintético em caso de
estacôes, estacas barrete ou paredes diafragma). Dessa forma, recomenda- se
que, durante a concretagem, o lançamento do concreto seja interrompido acima
da cota de arrasarnento da estaca ou do tubulão, para que, postêriorrnente, essa
camada possa ser

removida.
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É de consenso que, para estacas escavadas sem uso de fluido estabilizante (com
trado mecânico) e para tubulÔes, o concreto ultrapasse a cota de arrasamento do
elemento de fundação em, pelo menos, 20 cm.
o transporte do concreto usinado deve ser realizado por caminhôes betoneira, o
percurso entre a concreteira e o local da obra tem DMT= 65 km de distância, um

detalhe importante é que "o caminhão betoneira convencional deve ser carregado
com, no mínimo, 3 m' de concreto. Esse volume é necessário para garantir uma
homogeneização e mistura adequadas do concreto".
o concreto deve ser transportado e aplicado na obra em, no máximo, duas horas
e meia, conforme a normatização vigente no país. caso o tempo do transporte de
concreto seja elevado, podem ser empregados aditivos especiais que retardam o
endurecimento do material (tempo de pega).

2.2 SUPERESTRUTURA:

deverão adaptar-se às dimensões das peças da estrutura
projetada e serem suficientes estanques de modo a impedirem a perda do
líquido 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 madeira a impedir a absorçáo d'água contida no

2.2.1 As formas

concreto, manchâr ou ser prejudicial ao concreto.
A armação CA-60 5.0 mm que será empregada na execução das estacas'
blocos de coroamento e vigas baldrame devem obedecer rigorosamente ao

2.2.2

pÍojeto estrutural no que

se refere à posição, bitola, dobramento e

recobrimento.
A armação CA-50 6.3 mm que será empregada na execução das estacas'
blocos de coroamento e vigas baldrame devem obedecer rigorosamente ao

2.2.9

projeto estrutural no que

se refere à posição, bitola, dobramento e

recobrimento.

A armaçáo CA-50 8.0 mm que será empregada na execução das estacas,
blocos de coroamento e vigas baldrame devem obedecer rigorosamente ao

2.2.4

projeto estrutural no que

se refere à posição' bitola, dobramento e

recobrimento.

armaçáo CA-50 í 0.0 mm que será empregada na execução das
estacas, blocos de coroamento e vigas baldrame devem obedecer

2.2.5 A

*)
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rigorosarnente ao projeto estrutural
dobramento e recobrimento.

no que se refere

à

posição, bitola,

armação CA-50 12.5 mm que será empregada na execução das
estacas, blocos de coroamento e vigas baldrame devem obedecer
rigorosamente ao projeto estrutural no que se refere à posição, bitola'
dobramento e recobrimento.

2.2.6 A

2.2.7 o

concreto adotado para os elementos da estrutura tem resistência
característica de 25MPA, não sendo aceito de forma alguma resistência
carâcterística inferior às indicadas em projeto, a seguir as especiÍicaçÕes de
produçâo, aplicação e cuidados com o concÍeto:

.

Produção

do Concreto: As

proporçÕes

dos materiais componentes

do
traços estabelecidos através de

concreto deverão estar de acordo com os
estudos de dosagem. Os materiais poderão ser dosados em volume, após
determinaçáo dos traços.

O

concreto deverá ser misturado completamente

até apresentar

a

aspecto

uniforme, com todos os componentes igualmente distribuídos

.

concreto deverá ser lançado logo após o
amassamento, não sendo permitido entre o flm deste e o lançamento, intervalo
superior a uma hora. Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início da

Lançamento

de Concreto: O

pega. Náo será admitido uso de concreto remisturado.
Durante e imediatamente após o lançamento o concreto deverá ser vibrado com
equipamento adequado à trabalhabilidade do concreto. O adensamento deverá
ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos da forma. Durante
o adensamento deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não se
tornem ninhos ou haja segregação dos materiais.

proteçâo contra a secagem prematura, pelo menos
durante os sete primeiros dias após o lançamento do concreto, deverá ser feita
mantendo-se umedecida a superfície ou protegendo-se com uma película
impermeável. A cura com água começará tão logo o concreto tenha endurecido

. Cura do Concreto: A

suficiente para que não ocorram danos devido umedecimento da superfície.

e

do Concreto: As

imperfeições apresentadas nas
superfícies do concreto, tais como reentrâncias, saliências' buracos ocasionados
por segregaçáo de materiais e etc; serão reparadas conforme determinação do
técnico responsável.

. Acabamento

Preparo

yl
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concreto usinado deve ser realizado por caminhões
betoneira, o percurso entre a concreteira e o local da obra tem DMT= 65 km
de distância, um detalhe importante é que "o caminhão betoneira convencional
deve ser carregada com, no mínimo, 3 m3 de concreto. Esse volume é
necessário para garantir uma homogeneização e mistura adequadas do

2.2.8 O transporte do

concreto".

O concreto deve ser transportado e aplicado na obra em, no máximo, duas
horas e meia, conforme a normatização vigente no país. Caso o tempo do
transporte de concreto seja elevado, podem ser empregados aditivos
especiais que retardam o endurecimento do material (tempo de pega).
2.3 TRATAMENTO E PROTEÇÃO OO COruCNETO APARENTE:
Com o objetivo de garantir a integridade do concreto, fazendo com que o
mesmo atinja o período de vida útil para o qual foi projetado, aumentar a vida

2.3.1

útil da estrutura e também prevenir anomalias ou desenvolvimento e
agravamento de anomalias já existentes, deve se aplicar tratamento ao
concreto aparente.

O primeiro passo que devera ser executado é a limpeza da superfície do
concreto aparente. Esta limpeza será realizada por meio do hidrojateamento
de alta pressão e por lixamento grosso por meio de politizes elétricas. Este
processo removera todo tipo de impureza da superfície, expondo a superfície
original do concreto aparente.

concreto é a forma mais fácil de proteger a estrutura de
agressividades do ambiente, de raios ultravioletas e de patologias como a
carbonatação. É importante também se precaver contra tintas que possam
carregar fungos e bactérias. Neste item, elas devem seguir a norma técnica
publicada em maio de 2016: a ABNT NBR 16445 - Tintas para construção civil
- Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não
industriais - Detecção de bactérias redutoras de sulfato em tintas, vernizes e

2.3.2 Pintar o

complementos.

16445 deve ser aplicada em conjunto com a ABNT NBR
117O2:2O10, que foi revisada em 20í 1 e confirmada em 20'14. Ela estabelece
a classificação dos tipos de produtos empregados nas pinturas de edificaçÕes
não industriais. O objetivo básico destas normas é minimizar o risco de que
tintas vendidas no mercado possam carregar bactérias redutoras de sulfato
(BRS), as quais sáo muito danosas - principalmente, quando em contato
direto com blocos de concreto ou com o concreto aparente. Em paredes ou

A ABNT NBR

^ô
-.\:

*í

4
J

,i

5q

PIR AQUE

MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUÇA O DO PORTAL DE
ENTRADA DO MUNICÍPIO DE PIRAQUÊ- TO.
pisos com esses materiais, o recomendável é que só sejam eplicadas demãos
de tinta quando a argamassa ou o concreto tenham atingido 28 dias de cura.
Parede interna em concreto aparente só deve receber pintura se estiver livre
de umidade. Sol em excesso, umrdade e ventos fortes são fatores que
influenciam no resultado Íinal da pintura. Após um período chuvoso' por
exemplo, é necessário aguardar pelo menos três dias de estiagem para que a
umidade absorvida pela alvenaria evapore. No caso do concreto aparente,

Recomenda-se de cinco dias a uma semana de espera. Por outro lado,
quando há forte incidência da luz solar, o solvente pode evaporar rapidamente
e prejudicar a cura da tinta na parede.
No caso de tintas especíÍicas para concreto, é recomendado realizar ensaio
para ver se o produto é resistente à penetração de gases agressivos. Por isso,
quanto mais ricos em resina maior a resistência à penetraçáo de gases. As
resinas, principalmente em revestimentos sobre o concreto, ajudam
substancialmente na resistência à alcalinidade e aos raios ultravioletas.
Seguindo o processo de tratamento do concreto aparente deve ser executada
a pintura da superfície com resina acrílica duas demãos.
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