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MEMORIAL DESCRIVO 
 
 

 

1. OBJETIVOS: 

 

Estas especificações têm por objetivo informar, estabelecer e cumprir os requisitos necessários à 

execução dos serviços civis da CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA VALETA, 

DRENAGEM E TERRAPLENAGEM,  tendo como parte deste memorial a planilha em anexo com 

todos os  quantitativos necessários para a execução desta obra  acima mencionada, localizada na Av. 

Leolândia Marcu Artu,  Bairro Vila União Zona Urbana – Santana do Araguaia/PA.  

 

A Contratada será a única responsável pelo fornecimento de materiais, mão-de- obra com leis 

e encargos sociais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, impostos, licenças e taxas, assim como 

todas as despesas necessárias a completa execução da obra, inclusive ligações definitivas água e 

luz. 

 

Para um melhor entendimento a Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia, será designada 

PROPRIETÁRIA e/ou CONTRATANTE, a equipe técnica será designado ENGENHEIRO 

CIVIL e a Firma encarregada para execução das obras CONTRATADA. O conjunto 

PROPRIETÁRIA e ENGENHEIRO serão designados FISCALIZAÇÃO. 

 

As obras contratadas serão executadas rigorosamente, de acordo com as presentes 

especificações, e respectivos projetos, todos devidamente aprovados e fornecidos pela Secretaria de 

Planejamento – SETOR DE ENGENHARIA. 

 

Em caso de divergência entre desenhos e as presentes especificações, prevalecerá sempre o 

estabelecido no primeiro. Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos desenhos e das presentes 

especificações será consultada a FISCALIZAÇÃO. 

 

Todos os materiais e mão-de-obra a empregar deverão ser de 1ª qualidade, acabamento 

esmerado e satisfazer rigorosamente as presentes especificações e  desenhos. 

 

Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverão ser totalmente protegidos 

contra danos de qualquer origem, durante o período de construção. 

Nestas especificações devem ficar perfeitamente claro que em todos os casos de 

caracterização de materiais ou equipamentos, por determinada marca, fica subtendido a alternativa 

ou "rigorosamente equivalente" ou "Similar", a juízo da FISCALIZAÇÃO. 
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Todo material a ser aplicado na obra deverá ter a prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não satisfaçam as condições 

contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os serviços rejeitados sem 

prejuízo de custos e prazos para a contratante. 

 

A CONTRATADA será responsável perante a PROPRIETÁRIA pela execução de serviços 

que venha a sub-empreitar com terceiros. 

 

Será ainda responsabilidade da CONTRATADA a coordenação e orientação dos serviços e 

obra porventura contratados pela PMSA, com terceiros, ficando ainda obrigada a providenciar sob 

sua responsabilidade as instalações provisórias necessárias, como barracão, força, luz e 

proporcionar todas as facilidades de movimento da obra. 

 

A CONTRATADA providenciará os arremates em seus trabalhos, no sentido de adaptá-los 

para receber ou serem recebidos por trabalhos de outros contratados. 

 

A CONTRATADA completará sua obra depois de terminadas as respectivas           partes dos outros 

contratados, obedecendo às instruções da Secretaria de Planejamento – SETOR DE 

ENGENHARIA. 

 

A firma licitante deverá vistoriar o local das obras, pois será considerada como reconhecedora 

do mesmo. 

 

A CONTRATADA manterá a mais rigorosa disciplina entre o seu pessoal. A 

PROPRIETÁRIA poderá exigir da CONTRATADA o afastamento de qualquer empregado que for 

julgado incompetente, negligente ou insubordinado. 

 

A CONTRATADA tomará todas as precauções necessárias para a segurança do pessoal da 

obra, observando as recomendações de segurança aplicáveis por Leis Federais, Estaduais ou 

Municipais. A CONTRATADA é a única responsável pelos serviços a serem executados, ficando a 

PROPRIETÁRIA isento de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos corporais, 

decorrentes da execução das obras                                aqui contratadas. 

 

A CONTRATADA obriga-se a satisfazer todas as obrigações trabalhistas, de Previdência 

Social e Seguros de Acidentes de Trabalho, de acordo com a Legislação em vigor. 

 

A CONTRATADA será responsável por si e seus sub-empreiteiros, pelos pagamentos dos 

encargos sobre a mão-de-obra, requerido pelas Leis Trabalhistas em vigor, ou que durante o período 

de construção venha a vigorar. 
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A aprovação dos projetos nos órgãos competentes caberá a CONTRATADA que assumirá a 

responsabilidade pela obra, obtendo-se daí a licença de construção e ART do   CREA-PA. Todas as 

demais licenças necessárias para a execução e término da obra, serão providenciadas pela 

CONTRATADA no custo da obra. 

 

Fica perfeitamente claro que qualquer detalhe ou serviço constante do projeto, e que não for 

objeto destas especificações, deverá ser considerado pela CONTRATADA, em sua proposta, pois 

será a única responsável pelas despesas de sua execução. 

 

A CONTRATADA manterá na obra um diário, no qual fará anotar todas as ocorrências, 

instruções da Secretaria de Planejamento e as condições atmosféricas. A PROPRIETÁRIA receberá 

a 1ª via destas anotações, devidamente assinada pelo Engenheiro responsável pela obra. 

 

Eventuais modificações nos projetos e especificações, apenas serão admitidas quando 

aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações no que foram aplicáveis: 

 

a) As normas Brasileiras, regulamentadas pela ABNT; 

 

De um modo geral, serão adotadas estas e outras Normas e Técnicas vigentes, assim como 

todos os princípios de boa qualidade de execução e de acabamento, sendo os casos omissos 

solucionados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Será obrigatório o uso de equipamento de proteção individual (EPI), de todos os funcionários 

envolvidos na obra. 

 

Quaisquer itens omissos, não especificados, ou de entendimento dubitável ou confuso, deverá 

ser esclarecido primeiramente junto ao núcleo de FISCALIZAÇÃO antes de sua execução. Também 

a qualquer momento da obra, independente do estágio em que a mesma estiver, a FISCALIZAÇÃO 

poderá solicitar a troca de serviços e/ou materiais, sem que os mesmos tragam prejuízos diretos ao 

CONTRATADO. 

2. SERVIÇOS: 

 
2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

.A Contratada deverá manter para Administração local da obra no mínimo um                    Engenheiro Civil 

júnior, um mestre de obras, Técnico de Segurançã do Trabalho e demais pessoas qualificadas para 

obra, a fim de garantir a supervisão e a execução dos serviços dentro da melhor técnica e segurança. 

O Engenheiro deverá apontar no diário de obras as tarefas realizadas diariamente, dias de chuva, 

qualquer atividade desenvolvida,  pelas equipes na obra. 

Caberá ao engenheiro  da obra a compatibilização dos projetos e obra,                 esclarecendo as 

divergências e quando necessário, averiguar o uso adequado de equipamentos mínimos de 

segurança para cada atividade, de acordo com as normas de segurança vigentes. Todas as soluções  
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necessárias deverão ser comunicadas à fiscalização da Contratante, sempre mediante aprovação. 

2.2 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA. 

 
MOBILIZAÇÃO 

 

A Mobilização consiste no conjunto de ações, de responsabilidade da Contratada, que 

objetivam disponibilizar, no local da obra, todos os equipamentos necessários à execução dos 

serviços contratados. 

Os equipamentos mobilizados deverão estar em bom estado de funcionamento e em 

quantidade compatível com a especificação aprovada pela Secretaria de Planejamento, de forma a 

garantir a realização dos serviços nos prazos previstos. 

A fiscalização poderá determinar à Contratada a substituição de unidades defeituosas ou 

inadequadas ao andamento previsto no Cronograma e Especificações Técnicas. 

 

DESMOBILIZAÇÃO 
 

A Desmobilização consiste na operação de retirada de todas as estruturas e equipamentos do 

canteiro de obras e reconstituição das condições originais da área utilizada para o canteiro. 

 
3  SERVIÇOS INICIAIS 

3.1 PLACA DA OBRA 
 

A CONTRATADA deverá seguir todos os padrões definidos no “Manual Visual de Placas de 

Obras” do Governo Federal. Será confeccionada em chapa galvanizada nº 22 fixada com estrutura 

de madeira. Terá área de 3,00 m², com altura de 2,50 m e largura de 2,00 m, e deverá ser afixada 

em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via 

que favoreça a melhor visualização.                            As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, 

inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras. 

 
LIMPEZA DO TERRENO 

 

Consiste na limpeza do local onde será executada toda a obra. 

 
 3.2  LOCAÇÃO DA OBRA 

 

O construtor deverá fazer a locação de acordo com a planta de situação e localização do 

projeto arquitetônico e a planta de locação. O terreno deverá estar convenientemente limpo e 

preparado para permitir a perfeita implantação da edificação                                e posterior verificação por parte da 

fiscalização. O sistema de coordenadas adotado é o cartesiano. 

Gabarito: a localização da obra, níveis da edificação, afastamentos e alinhamentos                       deverão 

ser seguidos rigorosamente de acordo com os dados constantes no projeto arquitetônico. A marcação 
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da obra deverá obedecer às referências de nível e o alinhamento. A locação da obra deve ser global, 

com quadros de madeira que envolvam todo o perímetro da obra. Os quadros deverão estar 

perfeitamente nivelados e fixados,                             de tal modo que resistam às tensões dos fios de marcação sem 

oscilações e sem     possibilidade de fuga da posição correta. A locação da obra deverá ser feita pelos 

laterais das paredes da valeta e estar rigorosamente de acordo com a planta de locação. Deve ser 

feita no esquadro e nível. O gabarito será executado em madeira de baixa qualidade com guias de 

2,0 m x 3,00m x 15 cm, em escoras de madeira cravadas a 60 cm de profundidade, com espaçamento 

de 2,00 metros.   Nas guias serão marcadas as posições das placas de concreto a serem aplicadas. 

Referências de nível: o nível dos pisos externos das placas  deverá estar de acordo com o 

projeto arquitetônico. A cota zero é referenciada ao piso das cobertura das valetas já executadas. 

Após a locação a CONTRATADA cientificará a FISCALIZAÇÃO para                  aprovação. 

A ocorrência de erros na locação, mesmo que aprovada pela FISCALIZAÇÃO,  não desobriga 

a CONTRATADA de proceder - as suas custas e a qualquer tempo - as modificações que se 

tornarem necessárias. 

 
LICENÇAS E TAXAS DE OBRAS 

 

As Instalações Provisórias compreendem as construções de natureza provisória, consideradas 

necessárias ao desenvolvimento da obra. Trata-se da interligação dos   sistemas de eletricidade, de 

água potável e de esgoto, instalados no Canteiro de Obra, com os pontos de entrega da rede das 

concessionárias; 

Serão executadas pela Contratada, cabendo à mesma os custos de implantação e manutenção 

durante todo o período do contrato; 

Na ausência de rede local de coleta de esgoto, deverão ser construídos dispositivos de 

tratamento dos efluentes tais como fossas sépticas, filtros anaeróbicos e sumidouros. 

As instalações provisórias do canteiro de obras da Contratada serão localizada s em área 

de sua preferência e submetidas à aprovação da Secretaria de Planejamento. Podendo a Contrada 

alugar um imóvel para sirva de canteiro de obras. 

A Prefeitura Municipal poderá permitir a implantação das instalações provisórias em área de 

sua propriedade, devendo, no entanto, no final dos serviços, a Contratada devolver a área 

completamente limpa e desimpedida. 

A Contratada deverá dotar a obra de todas as instalações indispensáveis ao bom 

funcionamento do canteiro de serviço, de forma que fique garantida a funcionalidade, organização, 

segurança e higiene durante todo o período em que se desenvolverá a obra, conforme estabelece a 

Norma NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

 
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA 

 

Deverá ser solicitado à concessionária local a ligação provisória de água, obedecendo às 
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normas fixadas pela mesma. 

Este serviço deve atender as necessidades de toda a instalação do canteiro, até a conclusão 

da obra. 

Uso de mão-de-obra habilitada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

 

Procedimentos para Execução 

 

a) Em relação à ligação provisória de água: 

A rede interna do canteiro deve ser ligada à rede pública, colocando-se medidor; toda 

canalização deve ser feita de PVC e enterrada, no mínimo 40 cm;  A construção do abrigo do 

cavalete deverá ser afastada da entrada do lote no máximo 1,50 m, permanecendo acessível para 

inspeções e medições, de preferência no local projeto para                o abrigo definitivo; 

Caso não haja água na rua deve-se providenciar um outro meio de abastecimento de água da 

obra sendo submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO; A água deve ser armazenada em caixa 

d'água suspensa. 

 
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA 

 

Deverá ser solicitado à concessionária local estudo e orçamento. Este pedido deverá ser 

acompanhado das plantas da edificação a ser construída, endereço da obra, potência instalada no 

canteiro. Nos locais onde não se disponha desse serviço, deverá a contratada providenciar a 

instalação de um grupo de geradores com capacidade compatível com a necessidade de carga para 

operação dos equipamentos, durante a execução da obra, e iluminação. 

Para a segurança dos trabalhadores, devem ser observadas as prescrições da Norma 

Regulamentadora NR-18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb). 

As instalações provisórias devem ter: 

- chave geral tipo blindada localizada no quadro principal de distribuição; 

- chave individual para cada circuito de derivação; 

- chave blindada em quadros de tomadas; 

- chaves magnéticas e disjuntores, para equipamentos; 

- os fusíveis da chaves blindadas não podem ser substituídos por dispositivos 

improvisados; 

- as estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos devem ser aterrados; 

- os quadros gerais de distribuição devem ser mantidos fechados; 

- máquinas e equipamentos elétricos móveis só podem ser ligados, por meio de plug e 

tomada. 
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Este serviço deve atender as necessidades de toda a instalação do canteiro, até a conclusão 

da obra. 

A rede deve ser de baixa tensão e, se possível, trifásica. Uso de mão-de-obra habilitada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Procedimentos para Execução 

 

Iniciar a ligação com a colocação do poste em local apropriado no canteiro, com medidor, 

disjuntor geral e disjuntores para os diversos ramais, que permitirá o corte de luz de uma zona sem 

prejudicar as demais. 

A distribuição da energia no canteiro far-se-á por meio de linhas aéreas fixadas                                                    em postes 

de madeira a cada 15 ou 20 m, firmemente colocados no terreno, alimentando todos os postos de 

trabalho, barracões e escritórios, além da construção propriamente dita. 

 

3.3 MOVIMENTO DE TERRA. 

 
PREPARO DO TERRENO 

 

O construtor executará todos os movimentos de terra necessários e indispensáveis para o 

nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelos projetos arquitetônico e de                                                urbanização. 

As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em plantas, serão regularizadas 

de forma a permitir, sempre fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais, sem que isto 

implique em derrubada da vegetação do entorno. 

 
ESCAVAÇÃO 

 

Serão executados mecânica ou manualmente dentro da melhor técnica comprovada pela 

experiência e/ou normas, garantindo condições adequadas de segurança para os trabalhadores que 

estiverem executando este serviço e para as edificações vizinhas. 

As cavas para fundações, sub-solo e outras partes da obra previstas abaixo do nível do 

terreno serão executadas de acordo com as indicações constantes dos projetos de Fundações, demais 

projetos de obra e com a natureza do terreno encontrado e                                       volume de trabalho encetado. 

As escavações, caso necessário, serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, 

adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos operários e dos 

serviços. 

As escavações de valas, etc. deverão propiciar depois de concluídas, condições para 

montagem das tubulações em planta e perfil, caixas em geral, fundações, etc., conforme elementos 

do projeto. 

O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor 

assentamento das tubulações, fundações, infraestruturas, etc., e concretado para aplicação dos tubos 

de concreto duplo e triplo com diâmetro de 1,00m. 
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Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a sua origem (chuva, 

vazamento de lençol freático, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem através de 

esgotamento, para não prejudicar os serviços, ou causar danos à obra. 

Sempre que as condições do solo exigirem, será executado o escoramento das valas, a 

critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade. 

Toda escavação em geral, valas, etc. para passagem de tubulações, instalação de caixas, 

fundações, etc., em que houver danos aos pisos existentes ou récem construídos, estes deverão ser 

refeitos pela CONTRATADA, no mesmo padrão do existente, ou conforme indicado neste 

memorial, seja ele de qualquer natureza, paviflex, granitina, cimentados, grama, asfalto, etc. 

 
TERRAPLANAGEM, DESATERROS, ATERROS, REATERROS 

 

Os trabalhos de reaterro dos bueiros, serão executados com material escolhido, em camadas 

sucessiva de no máximo 20cm, molhadas até se obter a "umidade ótima", e energicamente apiloados 

de modo a serem evitados ulteriores fendas, trincas e desníveis, por recalque das camadas aterradas. 

Caso as camadas de aterro ultrapasse a espessura de 50cm, o apiloamento deverá ser 

executado por meios mecânicos, através de equipamentos próprios. 

O reaterro das valas será processado até o restabelecimento dos níveis suficientes para 

segurança de trafego de veiculos e caminhões, seguindo as cotas ou de forma designada pelos 

projetos, e deverá ser executado                     de modo a oferecer condições de segurança às tubulações, etc. e 

bom acabamento da superfície, não permitindo seu posterior abatimento. 

Os aterros e ou reaterros em geral, serão executados com material de primeira categoria, em 

camadas de 20 em 20 cm, devidamente umedecidas até atingir a umidade ótima, e compactadas até 

a compactação ideal, de 100% do Proctor Normal. 

Caso o material escavado seja excedente, a CONTRATADA ficará na obrigação de removê-

lo da área da obra. Até o recebimento definitivo da obra, qualquer serviço de  reaterro, mesmo em 

valas ou buracos causados por chuvas e ou erosões deverá ser feito por conta da CONTRATADA. 

3.4 FUNDAÇÕES 

 

Para a execução das Placas de concreto, deverão ser tomadas precauções para que não hajam 

danos, trincas nas execução, transporte e aplicação, principal cuidado para não danificar as  obras 

vizinhas e ou adjacentes, nas instalações hidráulicas, elétricas, telefônicas, etc., existentes e nas 

demais obras. 

Deverão ser apresentadas especificações detalhadas de todos os serviços à serem executados, 

assim como dos materiais e equipamentos a serem utilizados na execução das fundações. 

 
PROJETO 

As Placas em Concreto serão, aplicadas na parte superficial da valeta, utilizando  Mulk, 

carregadeiras, Retro para agilizar a aplicação.  As placas em Concreto, deverão serem confecionads 
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seguindo as dimensões especificadas em projetos.  

No caso dos Bueiros e o fundo das mesmas deverá ser regularizado com concreto, denominado 

berço para acentamento dos tubos. A concretagem e aplicação, serão executadas rigorosamente de 

acordo com os projetos fornecidos pela CONTRATANTE. 

A execução da concretagem e aplicação, implica em total responsabilidade da 

CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. 

A contratada poderá caso ache necessário, executar 5 furos de Sondagem visando ratificar a 

taxa admissível do Solo considerada no Projeto. 

Caso se torne necessário fazer modificações das fundações, diferente daquilo que foi 

projetado, especificado e orçado, deverá a CONTRATADA, de comum acordo com a 

FISCALIZAÇÃO, apresentar um novo projeto, acompanhado do orçamento. 

 

DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES A ESTA ETAPA 

Pra os demais serviços pertinentes a esta etapa da obra, tais como ferragens, concretos, 

lançamentos, fôrmas, etc., vide etapa “projeto” que descreve com precisão estes mesmo serviços. 

3.5  PLACAS EM CONCRETO, TUBOS EM CONCRETO, ALAS DE BUEIROS 

 

Na leitura e interpretação do projeto estrutural a execução será sempre levada em conta que 

as mesmas obedeçam as normas estruturais de ABNT aplicáveis, ao caso, na sua forma mais recente. 

Será observada rigorosa obediência a todas as particularidades, do projeto arquitetônico, 

competindo à CONTRATADA verificar previamente as divergências que               possam existir entre os 

projetos. 

Nenhum conjunto de peças em concreto- placas, bueiros, alas, lajes, etc., - poderá ser 

concretada sem a primordial e minuciosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO da perfeita 

disposição, dimensões, ligações, furos para a passagem de  canalização, drenos para ocasionais 

ocorrências de águas pluviais por falha da cobertura, e correta execução das mesmas. 

A execução de qualquer parte da estrutura implicará na integral responsabilidade da 

CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. 

 
FÔRMAS E ESCORAMENTOS 

 

Os painéis de formas, conforme os locais a que se destinarem e rigorosamente de acordo com 

desenhos dos projetos arquitetônicos e estrutural, e em função de acabamento superficial do 

concreto aparente ou não deverão ser de chapas de madeira compensada, à prova d'água, de primeiro 

uso, revestidas de plástico, com espessura adequada à dimensão da peça a ser concretada. 

As formas destinadas a concretos aparentes só poderão ser reaproveitadas no máximo 10 vezes 

e se em bom estado, para utilização de maior número de vezes consultar a FISCALIZAÇÃO 

mediante anotação em Diário de Obras. 
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Para as superfícies de concreto que não forem aparentes, estes compensados poderão ter 

acabamento apenas resinado com colagem fenólica. 

A fim de não se deformarem por ação de variações térmicas e de umidade, ou quando da 

montagem de armadura, e do lançamento do concreto, as formas deverão ser suficientemente 

reforçadas por travessas, gravatas, escoras e chapuzes. 

Poderão ser exigidos pela FISCALIZAÇÃO reforços especiais nos painéis de forma da 

estrutura, para que seja garantida uma superfície plana, sem ondulações e com bom acabamento. 

Para evitar o escoamento de água e da nata de cimento, as formas deverão ser tanto quanto 

possível, estanques e as juntas entre as placas de madeira deverão ser "secas", de topo e vedadas 

com mata-juntas, sendo que os mata-juntas deverão ser aplicados no exterior das formas. 

Os painéis de forma poderão ser várias vezes reaproveitados, desde que não apresentem 

defeitos em suas superfícies, que não possam deixar marcas no concreto, e que o revestimento 

impermeabilizante não esteja danificado, podendo serem recusados pela FISCALIZAÇÃO. 

As formas deverão ser rigorosamente alinhadas, niveladas e aprumadas (com instrumento 

ótico, quando for o caso), conforme projeto arquitetônico e estrutural, mantendo vivas as arestas e 

sem ondulações nas superfícies. 

Para facilitar a desforma, as faces internas das formas deverão ser pintadas com agentes de 

desforma do tipo óleo diesel misturado com parafina aquecido em banho maria, para não danificar 

o concreto, manchando-o ou interferindo em sua cor ou textura. 

Todos os materiais necessários aos reforços e travamentos dos painéis, que sejam  de madeira 

ou metálicos, deverão ser convenientemente dimensionados e posicionados, de tal forma a garantir 

a perfeita estabilidade dos painéis. 

Nas peças esbeltas, para que sejam garantidos os alinhamentos e paralelismo dos  painéis das 

formas, poderão ser utilizados tirantes metálicos passantes que se fixarão externamente nas peças 

de travamento. 

Os cimbramentos deverão ser convenientemente dimensionados de modo a não sofrer, sob 

ação do peso próprio da estrutura e das sobrecargas advindas dos trabalhos             de concretagem, 

deformações ou movimentos prejudiciais à estrutura. 

Todos os cimbramentos poderão ser executados com peças de madeira retangulares ou 

roliças ou metálicas em perfis tubulares, de acordo com as normas NBR 7190 e NBR 8800 e ou 

sucessoras. 

Para peças retangulares de madeira, a seção mínima deverá ser de 8 cm x 8 cm e quando 

roliças, o diâmetro mínimo deverá ser de 10 cm, não sendo permitida a utilização de madeiras leves 

do tipo pinus, cuja carga de trabalho é muito pequena. 

Escoras verticais de madeira, quando não dimensionadas a flambagem, não   poderão ter 

comprimento livre superior a 3 metros. Em qualquer caso, será necessário o travamento horizontal 

em duas direções ortogonais. 
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Em cada escora de madeira só poderá existir uma emenda e esta deverá estar posicionada 

fora do terço médio da sua altura. Os topos de duas peças emendadas deverão ser bem justapostos 

e sem excentricidades, e acoplados por cobre-juntas em todo o perímetro de emenda. 

Os pontos de apoio das peças do cimbramento deverão ter condições de suporte condizentes 

com as cargas e não estar sujeitas a recalques. 

Quando de madeiras, as peças deverão ser calçadas com cunhas de madeira, de forma a 

facilitar a operação de descimbramento. 

Na execução das fôrmas deverá ser observado: 

a - Perfeita dimensionamento das placas em concreto e das alas de bueiro, conforme 

projetos. 

b - Perfeito nivelamento das lajes e vigas, conforme projetos.  e - Adoção de contra-flexas, 

quando necessárias. 

d - Escoramento suficientemente rígido. e - Contraventamento de painéis. 

f -  Limpeza das fôrmas antes da concretagem. 

A retirada das fôrmas não deverá ocorrer antes dos seguintes prazos:               a - 03 dias para faces 

laterais. 

b - 14 dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados e 

convenientemente espaçadas. 

c - 21 dias para desfôrma completa, quando autorizada pela FISCALIZAÇÃO. 

 
ARMADURAS 

 

As armações serão as indicadas no projeto estrutural. 

O aço comum destinado a armar concreto deverá obedecer a "EB-3" (barras                       laminadas de aço 

comum para concreto armado). As barras de aço torcidas a frio para concreto armado deverão 

obedecer a "EB-130" da ABNT. 

Os ferros cujos comprimentos sejam superiores ao comprimento normal das barras deverão 

ser soldados e/ou devidamente amarradas com arame pré-cozido, ou então utilizados barras 

especiais sem emendas. No primeiro caso deverão ser previamente ensaiados e dispostos segundo 

prescrição das NB-1. 

As barras de aço deverão ser previamente retificadas por processos manuais e ou mecânicos, 

quando então serão vistoriadas quanto às suas características aparentes. O corte e o dobramento das 

armaduras deverão ser executados a frio, com equipamentos apropriados e de acordo com os 

detalhes, dimensões de projeto e conferência nas formas. 

Não será permitido o uso do corte óxido-acetileno e nem o aquecimento das                                                          barras 

para facilidade da dobragem, pois alteram as características das mesmas. 
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As armaduras deverão ser transportadas para os locais de aplicação, já convenientemente 

preparadas e identificadas. 

O posicionamento das armaduras nas peças estruturais será feito rigorosamente de acordo 

com as posições e espaçamentos indicados nos projetos. 

Os recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de um número 

adequado de espaçadores ou pastilhas de concreto, principalmente para as nervuras das lajes não 

pré-moldadas. 

As pastilhas de concreto deverão ser fabricadas com o mesmo tipo de argamassa a ser 

utilizado no concreto e deverão conter dispositivos adequados que permitam a sua fixação nas 

armaduras. 

As espessuras mínimas de recobrimento das armaduras, deverão ser as especificadas pelas 

normas da ABNT, ou de acordo com as indicações dos projetos se estas forem maiores do que as 

das normas da ABNT. 

As armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para evitar que sejam 

dobradas ou danificadas. 

Na seqüência construtiva, antes da retomada dos serviços de concretagem, estas armaduras 

bem como as existentes deverão estar perfeitamente limpas e intactas. 

Após montadas e posicionadas nas formas e convenientemente fixadas, as armaduras não 

deverão sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelo pessoal e equipamentos de 

concretagem, ou sofrer ação direta dos vibradores. 

As emendas das armaduras só poderão ser executadas de acordo com os procedimentos 

indicados nos projetos, ou os determinados pelas normas da ABNT. 

Quaisquer outros tipos de emenda só poderão ser adotados com a expressa autorização da 

FISCALIZAÇÃO. 

 
CONCRETO 

 

O concreto será composto pela mistura de cimento Portland, água, agregados inertes e, 

eventualmente, de aditivos químicos especiais. A dosagem do concreto será racional e deverá ser 

de acordo com a resistência à compressão a 28 dias e conforme especificado no cálculo estrutural. 

Ainda, a dosagem do concreto deverá ser racional, objetivando a determinação de traços que 

atendam economicamente às resistências especiais do projeto, bem como a trabalhabilidade 

necessária e a durabilidade. 

O amassamento deverá ser mecânico e depois da adição da água não deverá decorrer mais que 

60 minutos para o lançamento. 

O cimento deverá ser sempre indicado em peso, não se permitindo o seu emprego em frações 

de saco. 
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O lançamento do concreto deverá obedecer sempre ao plano de concretagem, devendo-se 

sempre antes do lançamento limpar e molhar abundantemente as fôrmas. 

O adensamento do concreto será feito por meio de vibradores, convenientemente aplicados. 

A cura dos concretos será processada com particular cuidado, devendo-se conservar as partes 

exposta, como por exemplo lajes, permanentemente úmidas e protegidas por meio adequado durante 

pelo menos 07 dias, contados do dia do lançamento. 

Na execução do concreto será levado em conta que o mesmo deverá satisfazer não  somente 

aos requisitos exigidos, como também as condições inerentes a um material de acabamento. 

Essas condições exigem um rigoroso controle para assegurar-se uniformidade de coloração, 

homogeneidade de textura, regularidade de superfície e resistência ao pó e as                        intempéries em geral. 

As fôrmas serão forradas com chapas de compensado, plastificado, MADEIRIT, com no 

mínimo 10 mm de espessura. 

É vedado a untagem com óleo queimado e materiais outros que venham posteriormente 

prejudicar a uniformidade de coloração e textura do concreto. 

As superfícies de concreto aparente terão corrigidas as suas falhas, sob orientação da 

FISCALIZAÇÃO para posterior proteção contra ação das intempéries com aplicação de 

impermeabilizantes repelente a água. 

Caso o concreto aparente não satisfaça as condições de um material de acabamento de 1ª 

qualidade, conseqüente de má execução das fôrmas ou defeitos de concretagem será refugado pela 

FISCALIZAÇÃO, ficando a CONTRATADA obrigada  a revestir e pintar os elementos estruturais 

com reboco paulista e pintura com tinta PVA para exteriores, de acordo com o consentimento e 

instrução da FISCALIZAÇÃO, e sem  ônus para CONTRATANTE. 

As superfícies em concreto aparente deverão depois de limpas e corrigidas as suas  falhas, 

serem pintadas, conforme projeto Arquitetônico. 

 

Lançamento. 

 

O concreto deverá ser depositado nos locais de aplicação, diretamente em sua posição final, 

através da ação adequada de vibradores, evitando-se a sua segregação. 

Não será permitido o lançamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros, devendo-

se usar funil e tubos metálicos articulados de chapa de aço para o lançamento. 

Antes do lançamento do concreto, os locais a serem concretados, deverão ser vistoriados e 

retirados destes quaisquer tipos de resíduos prejudiciais ao concreto. 

O lançamento do concreto, através de bombeamento, deverá atender às normas da ABNT e 

especificações da ACI-304 e ou sucessoras, e o concreto deverá ter um índice de consistência 

adequado às características do equipamento. 
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Adensamento. 

 

O adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de alta freqüência, 

com diâmetro adequado às dimensões das formas, e com características para  proporcionar bom 

acabamento. 

Os vibradores de agulha deverão trabalhar sempre na posição vertical e movimentados 

constantemente na massa de concreto, até a caracterização do total            adensamento, e os seus pontos 

de aplicação deverão ser distantes entre si cerca de uma vez e meia o seu raio de ação. 

Deverão ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto às formas e armaduras. 

As armaduras parcialmente expostas, devido à concretagem parcelada de uma peça 

estrutural, não deverão sofrer qualquer ação de movimento ou vibração antes que o concreto onde 

se encontram engastadas, adquira suficiente resistência para assegurar a eficiência da aderência. 

Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados cuidados especiais, no 

sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser deslocadas. 

Toda concretagem deverá obedecer a um plano previamente estabelecido, onde 

necessariamente serão considerados: 

- Delimitação da área a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem interrupções de 

aplicação do concreto, com definição precisa do volume a ser lançado. 

- Na delimitação desta área, ficarão definidas as juntas de concretagem, que deverão ser 

sempre verticais e atender à condições de menores solicitações das peças. O                   concreto junto às 

formas verticais das juntas deverá ser bem vibrado. As juntas de concretagem deverão ser providas 

de pontas de ferro para reforço conforme indicado anteriormente. 

- Planejamento dos recursos de equipamentos e mão-de-obra necessários à concretização 

dos serviços. 

- Verificação dos sistemas de formas e se as condições do cimbramento estão adequadas às 

sobrecargas previstas. 

- Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por este plano 

de concretagem. 

Todo concreto deverá ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlação entre o local de 

aplicação e o número do lote do concreto lançado, para possibilitar um adequado controle de 

qualidade. 

Cura. 

 

A cura do concreto deverá ser feita por um período mínimo de 7 dias após o lançamento 

garantindo uma umidade constante neste período, de tal forma que a resistência máxima do 

concreto, preestabelecida, seja atingida. 

 

Controle de Qualidade. 
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Durante a concretagem deverão ser moldados corpos de prova, em quantidades determinadas 

pelas normas brasileiras para rompimento aos 7 e 28 dias e obtido o slump                   para todos os lotes do 

concreto. 

Os relatórios sobre a resistência a compressão aos 7 dias e slump deverão ser entregues a 

FISCALIZAÇÃO até 10 dias no máximo, após a respectiva concretagem e 31 dias para o 

rompimento aos 28 dias. 

Para as peças em que o concreto não atinja a resistência especificada poderão ser  necessários 

reforços ou refazimento, a critério da FISCALIZAÇÃO, e dos projetistas, e de acordo com as 

normas da ABNT. 

Deverá ser feita a contra prova de preferência pelo Departamento de Engenharia Civil da 

CONTRATANTE, ou outro laboratório indicado pela FISCALIZAÇÃO, às custas da 

CONTRATADA. 

 

Metodologia nas Concretagens 

 

Todos os serviços de preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto, 

deverão ser executados de acordo com o presente memorial, e com as normas da ABNT já citadas 

anteriormente e ou suas sucessoras e demais normas pertinentes. 

 
 

3.6 PAVIMENTAÇÃO 

 
LASTRO DE CONCRETO COM IMPERMEABILIZANTE (CONTRAPISO) 

 

Será constituído de concreto simples traço 1:3:3 (cimento, areia, brita 1 ), com superfície 

sarrafeada e espessura de 12cm, lançado sobre o solo já compactado conforme orientações 

anteriores, e com aditivo impermeabilizante SIKA 1 ou VEDACIT. Serão previamente colocadas 

juntas de dilatação plásticas, e impermeabilizadas. Cuidados especiais serão observados no 

adensamento do concreto junto às juntas plásticas, as quais terão espaçamento formando quadros 

de no máximo 6 m², sendo sua maior dimensão igual ou inferior a 3 metros, ou igual a modulação 

da placa em concreto final, sendo concretados quadros, e retiradas as ripas formando juntas secas. 

Poderão ser executados placas, desde que devidamente armados ou com corte posterior com 

máquina Cliper e juntas calafetadas com Sikaflex ou material equivalente. 

Deverá ser executada em uma única camada de 12cm de espessura, sobre base de da valeta, 

nivelado e regularização com  a base da aplicação das placa. Deverá possuir como agregado  o seixo 

rolado, ou brita 1 na proporção de 1:3:3 (cimento, areia e seixo respectivamente). 

Os cimentados sempre que possível serão obtidos pelo simples sarrafeamento, desempeno e 

moderado alisamento do própria contra piso. 

Nos locais em que o refluxo de concreto do contra piso for insuficiente será permitido a adição 

de argamassa de traço 1:3 (cimento e areia com concreto ainda fresco). A argamassa terá espessura 

mínima de 20mm. 
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Quando for de todo impossível a execução ds cimentados, e respectiva base numa só 

operação, será a superfície de base perfeitamente limpa e abundantemente lavada no momento do 

lançamento da camada a qual será constituída por argamassa de traço 1:3 (cimento e areia). 

A disposição das juntas obedecerá do desenho devendo ser evitado cruzamento em ângulos 

e juntas alteradas. 

As superfícies capeadas com cimentado terão declividade de 0,5% mínimo, de modo a ser 

assegurado rápido escoamento, em direção aos locais previstos para o seu escoamento. 

O acabamento final das placas cimentados rústicos desempenados das áreas externas onde 

houver especificação em projeto, será feito com argamassa de cimento e areia lavada média 

peneirada no traço A-3 ou 1:3, espessura de 5,0cm sobre os quadros do contra piso. 

As superfícies serão mantidas sob permanente umidade durante 7 dias após sua execução. 

 
PISO CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLÁSTICA 

 

Será executado o piso cimentado liso c/ junta plástica, em concreto de Fck 20Mpa, na 

espessura total de 30 mm sendo os 10 mm finais em argamassa de cimento natural. Terá espessura 

de aproximadamente 3,00cm. 

A superfície será dividida em painéis por junta de plástico com 15x4mm de espessura, 

perfeitamente alinhadas e que atinjam a base em concreto. O espaçamento máximo entre juntas 

paralelas será de 1,50m. As juntas serão dispostas de modo a formarem quadrados ou retângulos, 

evitando-se juntas alternadas. 

O piso em cimentado será perfeitamente curado, devendo permanecer sob permanente 

umidade durante os 07 (sete) dias que sucederem à sua execução. 

Quando for de todo impossível a execução dos cimentados, e respectiva base numa só 

operação, será a superfície de base perfeitamente limpa e abundantemente lavada no momento do 

lançamento da camada a qual será constituída por argamassa de traço 1:3 (cimento e areia). 

As superfícies capeadas com cimentado terão declividade de 0,5% mínimo, de modo a ser 

assegurado rápido escoamento, em direção aos locais previstos para o seu escoamento. 

Quando indicado para calçadas, serão previstos cortes e aterros necessários, sobre lastro de 

concreto simples (concreto, areia e brita) ao traço volumétrico 1:3:5, espessura 5 cm. 

Os trabalhos deverão ser realizados por firma especializada ou por técnicos no        assunto, e 

constarão do seguinte: 

 

 

 

Estrutura do Tubos em concreto 

 

- Espessura da placa: 10cm - com tolerância executiva de +1cm/-0,2cm, devem serem 

construidos obedecendo os critérios técnicos e normas ABNT. 
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Berço dos Bueiro 

 
Compactação do berço do bueiro de forma a garantir a estabilidade da fundação e a 

declividade longitudinal indicada. Execução da porção inferior do berço com concreto de 

resistência (fckmin > 15 MPa), com a espessura de 10cm.devera ser construido e 7cm com 

tolerância executiva de +2cm/- 0,5cm deverá ser preparada com brita graduada simples, 

com granulometria com diâmetro máximo de 19 mm. 

 

Plano de concretagem 

 

3.6.1 A concretagem deverá ser feita total no mesmo dia. O sistema de concretagem adotado 

para a execução do piso da quadra é o de quadros intercalados tipo tabuleiro de xadrez, com placas 

de 1,50x1,50m e juntas de dilatação 15x4mm, sendo o acabamento final do piso da quadra em 

concreto cimentado desempolado liso, executado com o concreto ainda fresco, obedecendo as cores 

e dimensões das marcações de quadra, apresentadas em projeto. 

 

Desempeno mecânico do concreto 

 

3.6.2 Deverá ser executado, quando a superfície estiver suficientemente rígida e livre da 

água superficial de exudação. A operação mecânica deve ser executada quando o concreto suportar 

o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de  profundidade. O desempeno deve 

iniciar-se ortogonal à direção da régua vibratória, obedecendo sempre a mesma direção. Após o 

desempeno, deverá ser executado o alisamento superficial do concreto. 

Cura 

 

3.6.3 A cura do piso pode ser do tipo química ou úmida. Nos locais onde houver 

pintura, a cura química deverá ser removida conforme especificação do fabricante 

 

Observações Diversas 

 

Quando não indicado em projeto, deve-se considerar declividade mínima de 0,5% no sentido 

do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra  devendo neste caso, todos os 

ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub leito. 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser preparada para 

receber a pintura demarcatória. Lavar ou escovar, eliminando toda                    poeira, partículas soltas, manchas 

gordurosas, sabão e mofo. Após limpeza e secagem total, fazer o molde demarcando a faixa a ser 

pintada, com aplicação da fita crepe em 2 camadas, tomando cuidado para que fiquem bem fixas, 

uniformes e perfeitamente              alinhadas. 

Observar os caimentos do piso, para não haver empossamentos futuros 
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3.18  LIMPEZA FINAL DA OBRA. 

 
Será removido todo o entulho do terreno e prédio, sendo cuidadosamente limpos e varridos os 

acessos e áreas externas. Deverá ainda ser transportado este entulho para um local especificado pela 

FISCALIZAÇÃO (bota fora). 

Toda a pavimentação, revestimentos, cimentados, lajotas, pedras naturais, azulejos, vidros, 

blindex, aparelhos sanitários, ferragens, etc., serão limpos e lavados conforme a natureza do 

material, de forma a não serem danificadas outras partes da obra. 

Haverá particular cuidado de remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa 

endurecida das superfícies. Ainda, deverão ser abertas todas as caixas de passagem, para limpeza 

dos detritos. 

 

 

Santana do Araguaia – Pará, 21 de julho de 2022. 
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