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1 - OBJETIVO
O presente documento destina-se à orientação para a construção do Equipamento: BLOCO
DE 03 SALAS DE AULA (335,17 m²), a ser implantado no estado da Bahia, objetivando a
construção e o aparelhamento dos colégios. Está fundamentado no Projeto Padrão e
Orçamento, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e
componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento
relata e define integralmente o projeto e suas particularidades.
2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Projeto do Bloco de 03 Salas de Aula com 45 alunos cada, tem capacidade de
atendimento de até 270 alunos, em dois turnos (matutino e vespertino). A proposta básica
refere-se a uma edificação simples e racionalizada, atendendo aos critérios básicos para o
funcionamento das atividades de ensino e aprendizagem. Neste espaço, o
dimensionamento dos ambientes deverá atender, sempre que possível, as recomendações
técnicas da ABNT.
O conjunto da edificação compreende:
•

03 Salas de Aula (8,00 m x 8,00 m);

•

02 Sanitários Feminino e Masculino;

•

01 Sanitários PcD;

•

03 Acessos;

•

Área de Circulação – Corredor.

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a construção do Equipamento
Escolar em qualquer região da Bahia, adotando materiais facilmente encontrados no
comércio e não necessitando de mão de obra especializada.
As vedações serão em alvenaria de blocos vazados de concreto, elemento vazado de
cerâmica (Cobogó), estrutura em concreto armado e cobertura métálica. Na parte interna
do bloco, as paredes das Salas de Aula serão revestidas com um barrado cerâmico,
arrematado por uma faixa de pastilhas, e acima destas, pintura acrílica, as cores seguirão
o projeto de arquitetura.
O revestimento interno das áreas molhadas com cerâmica, facilita a limpeza e visa reduzir
os problemas de execução e manutenção. As portas são especificadas em madeira pintada.
A esquadrias são do tipo maxim-ar, de correr e de veneziana, em alumínio.
Para o revestimento do piso das salas de aula e circulações, especificou-se Piso Alta
Resistência ou Industrial de 12 mm, e para as áreas molhadas optou-se por revestimento
cerâmico, que facilitam a limpeza. A cobertura será em estrutura metálica com duas águas
e telhas metálicas e termoacústicas.
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2.1 - CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO
Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos, optou-se pela utilização de
um projeto-padrão. Algumas das premissas deste projeto padrão têm aplicação direta no
sistema construtivo adotado:
•

Definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer região do estado da
Bahia, considerando-se as diferenças climáticas, topográficas e culturais;

•

Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

•

Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonância com a ABNT NBR 9050;

•

Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção;

•

Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à
construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos;

•

O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade. Levando-se em conta esses
fatores e como forma de simplificar a execução da obra em todas as regiões do
estado, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:
o
o

Fundação em Sapata de Concreto Armado, Superestrutura em Pilares de
Concreto Armado e Cobertura Metálica;
Alvenaria de Blocos (dimensões nominais: 14x19x39cm, conforme
NBR 7171).

2.2 - ACESSIBILIDADE
Com base no artigo 80 do DECRETO Nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004., a
acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total
ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação,
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”.
O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis.
Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:
•

Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;

•

Piso tátil direcional e de alerta perceptível por pessoas com deficiência visual;
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•

Sanitários e vestiários (feminino e masculino) para portadores de necessidade
especiais;

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários, bem
como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada
ambiente.
3 - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS
Todos os acabamentos deverão ser executados de acordo com as indicações do projeto,
em todos os seus detalhes e exclusivamente com materiais que atendam integralmente às
prescrições das normas, especificações e padronizações ABNT específicas para cada
caso. As normas e especificações contidas neste caderno deverão ser rigorosamente
obedecidas.
3.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1.1 - LIMPEZA DO TERRENO
3.1.1.1. DESMATAMENTO DE ÁRVORES ENTRE 0,15M E 0,30M DE DIÂMETRO
INCLUSIVE DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO
DESCRIÇÃO: Serviço de limpeza do terreno por desmatamento de vegetação até 1,00 m
com instrumento manual.
RECOMENDAÇÕES: Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Deverá ser feita a capinagem da vegetação e
roçagem, com foice, das pequenas árvores. O mato deverá ser juntado e removido.
3.1.1.2. RASPAGEM MECANIZADA DO TERRENO DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO: Raspagem e limpeza do terreno, com motonivelador para facilitar a locação
da obra.
RECOMENDAÇÕES: Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Deverá ser feita a raspagem da vegetação e
limpeza da camada vegetal. O mato deverá ser juntado e removido.
3.1.1.3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
As demolições serão totais e os materiais delas resultantes serão computados como
entulho de obra. Os serviços de retirada deverão ser executados de modo a proporcionarem
níveis máximos de aproveitamento. Todos os materiais passíveis de reaproveitamento
deverão ser limpos, livres de argamassa ou outros materiais agregados, selecionados e
guardados convenientemente até sua remoção do canteiro de serviços. Os trabalhos de
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demolição e retirada deverão ser executados com equipamentos adequados a cada tipo de
serviço.
3.1.1.4. REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, CARGA MANUAL E
DESCARGA EM BOTA FORA
O entulho referente aos elementos demolidos, serão removidos considerando um índice de
empolamento de 30%, dentro dos limites da obra (até 1 km) com a utilização de carrinho
de mão, seu despejo em caçamba e transporte por caminhão basculante até o bota fora e
descarga no destino.
3.2 - LOCAÇÃO DA OBRA
DESCRIÇÃO: Execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos
da edificação com a máxima exatidão, transferindo para um determinado terreno em escala
natural, as medidas do projeto elaborado em escala reduzida.
RECOMENDAÇÕES: Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos
reais do terreno, assinalado o RN, marcados os pontos característicos através dos
aparelhos de precisão, teodolito ou nível (medidas maiores que 25 m) ou simplesmente
empregando-se fita métrica de aço, esquadro, prumo e nível de pedreiro, quando as
distâncias forem menores que 25 m.
Deverá obedecer rigorosamente ao projeto estrutural.
Cuidados preliminares: demolição, remoções e limpeza do terreno.
Uso de mão de obra habilitada.
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO:
Confrontar inicialmente a exata correspondência entre os projetos arquitetônicos,
estruturais e de fundações.
Verificar a orientação Norte-Sul.
Constatar os ângulos reais do terreno.
Determinar e assinalar o RN previsto.
Deverá ser construído o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas,
pregadas a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do
prédio a construir.
Em terrenos com acentuado desnível, essas linhas de guias deverão ser rebaixadas para
os 60 cm, cada vez que for atingido o limite máximo de 150 cm de altura, em relação ao
terreno.
7
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Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serão marcados,
com fios estirados, os alinhamentos.
Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de
fio de prumo. A marcação dos eixos deverá ser feita com cota acumulada.
3.3 - CANTEIRO DE OBRA
O canteiro deve atender normas técnicas e legislação que tratam da gestão de resíduos da
construção civil (resolução Conama 307/2002).
A boa prática de limpeza permanente e organização do canteiro de obras propiciam:
•

Otimização dos trabalhos;

•

Redução das distâncias entre estocagem e emprego do material;

•

Redução dos fatores de risco de acidentes.

Para o bom aproveitamento da área do canteiro, é importante:
•

Manter materiais armazenados em locais pré-estabelecidos, demarcados e
cobertos, quando necessário;

•

Desobstruir as vias de circulação, passagens e escadarias;

•

Coletar e remover regularmente entulhos e sobras de material, inclusive das
plataformas;

•

Utilizar equipamentos mecânicos ou calhas fechadas, para a remoção de entulhos
em diferentes níveis;

•

Utilizar capacete, luvas, máscara descartável e calçado de segurança para a
remoção de entulhos, sobra de materiais e limpeza do canteiro;

•

Evitar poeira excessiva e riscos de acidentes durante a remoção.

No intuito de isolar o canteiro de obras dos pontos de passagem de pedestres, deverão ser
colocados tapumes com chapa de madeira compensados 6 mm, na extensão e espaço
necessários para o canteiro de obras e atendimento às exigências do Município.
Serão construídos: escritório, almoxarifado, refeitório e sanitários em canteiro de obra em
chapa de madeira compensada. A empresa contratada deverá apresentar anteprojeto das
áreas de vivências, de forma que possam ser devidamente aprovados pela fiscalização do
Município.
As instalações do canteiro de obras deverão abranger os diversos itens exigidos pelas
normas reguladoras pertinentes (NR-18 — Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
8
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Indústria da Construção) e pelas normas técnicas vigentes (NBR 12284/1991 — Áreas de
Vivência em Canteiro de Obras).
O canteiro das obras deverá ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na área, de
pessoas não autorizadas, atendendo as leis, regulamentos e posturas municipais,
assegurando, em qualquer hipótese, o livre trânsito e a integridade física de pedestres e de
veículos nas vias públicas e a proteção dos bens de terceiros, estacionados ou localizados
nas adjacências do canteiro.
3.4 - INTALAÇÕES PROVISÓRIAS
3.4.1 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO
DESCRIÇÃO: Instalações sanitárias provisórias, com abastecimento de água e
esgotamento sanitário, a fim de atender às necessidades de um canteiro de obra.
RECOMENDAÇÕES: Deverá ser solicitado à concessionária local, a ligação provisória de
água e esgoto, obedecendo às 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;
Caso não haja água na rua deve-se providenciar um poço provisório, ou um poço
artesiano definitivo, antes do início da obra;
A água deve ser armazenada em caixas d'água.
b) Em relação a ligação provisória de esgoto:
Executar valas para recebimento de tubulações;
Cuidado com o material que envolve os tubos, para evitar quebras no reaterro;
Antes do recobrimento dos tubos fazer teste de estanqueidade;
Na inexistência de rede de esgotos, o tratamento será realizado in loco, por meio de
fossa séptica e/ou filtro anaeróbio.
3.4.2 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA
DESCRIÇÃO: Ligação de luz e força para funcionamento do canteiro de obras.
9
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RECOMENDAÇÕES: 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 das 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.

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.
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3.4.3 - PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
DESCRIÇÃO: Executar as placas de obra, conforme modelo fornecido pela Contratante. A
segunda placa deverá ter os seguintes dados: nome da CONTRATADA, de acordo com o
seu registro no Conselho Regional; nome do Autor e Coautores do projeto ou projetos, de
acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome dos Responsáveis Técnicos pela
execução da obra, instalações e serviços, de acordo com o seu registro no Conselho
Regional; atividades específicas pelas quais os profissionais são responsáveis; Título,
número da Carteira Profissional e região do registro dos profissionais.
As placas deverão estar instaladas, no máximo, 5 (cinco) dias após o início das obras.
As placas serão em chapa galvanizada nº 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura
em esmalte sintético, de base alquídica ou aplicação de Vinil em Recorte Eletrônico.
Cantoneiras de ferro, de abas iguais, de 25,40 mm (1”) x 3,17 mm (1/8”), no requadro do
perímetro e, também, internamente em travessas dispostas em cruz.
3.5 - SISTEMA ESTRUTURAL
•

Características do Projeto: Bloco de 03 Salas com dimensão de (30,75 m x 10,90 m)
= 514,70 m2 com sanitários e PCD;

•

Infraestrutura: Fundações em Sapatas, e Vigas Baldrames em Concreto Armado;

•

Superestrutura: Pilares de Concreto;

•

Estrutura de Cobertura: Metálica

3.5.1 - INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO
Referência Normativas:
- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 14931 - Execução de Estruturas de Concreto;
- NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações;
- NBR 8681- Ações e Segurança nas Estruturas;
- NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;
- NBR 6120:1980 - Cargas para cálculo de estruturas de edificações;
- NBR 6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações.
- NBR 5738, Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;
- NBR 5739, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;
- NBR 7212, Execução de concreto dosado em central;
- NBR 8522, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à
compressão;
De acordo, com o Projeto de Fundação do Bloco de 03 Salas fornecido pela SEC, os
blocos/sapatas estão projetadas para solos com capacidade de suporte do terreno de
11
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1,5 Kgf/cm2. As sapatas para solos com tensão admissível na cota de assentamento das
fundações, acima de 1,5 Kgf/cm2, devem ser confirmadas através de Sondagens SPT e
recalculadas. Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade
das cargas, a capacidade de suporte do solo e a presença do nível d’água. Com base na
combinação destas análises optar-se-á pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo
de execução.
3.5.1.1. ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÃO
Neste item está contemplada a escavação manual de valas para assentamento das formas,
vigas baldrame e sapatas de concreto armado, em espaço conveniente para a execução
destes serviços, bem como a remoção da camada vegetal do solo onde será executada a
fundação.
No trecho especificado em projeto, que inclui o assentamento da base dos baldrames de
concreto armado, estes devem ser executados em nível, devendo qualquer inclinação ser
regularizada através da execução deste serviço, bem como a compactação vigorosa do
fundo da vala com soquete apropriado para evitar problemas posteriores.
Os serviços de reaterro que forem necessários serão executados com material escavado,
em camadas de 20 (vinte) cm de altura máxima, assim como posteriores fendas, trincas e
desníveis por recalques das camadas aterradas.
Importante destacar, que o terreno deverá estar isento de entulho e matéria orgânica e
apresentar grau de compactação >95%, oferecendo garantia de estabilidade, com
nivelamento rigoroso para propiciar espessura constante.
3.5.1.2. ESCAVAÇÃO
PROFUNDIDADE

MANUAL

DE

VALAS,

EM

TERRA,

ATÉ

3.00M

DE

DESCRIÇÃO: Escavação com ferramenta manual de valas, em solos de 1ª categoria,
conforme projeto.
RECOMENDAÇÕES: Obedecer à Norma NBR 12266/92 - Projeto e Execução de Valas
para Assentamento de Tubulação de Água, Esgoto ou Drenagem Urbana. As dimensões
devem obedecer ao projeto, com paredes cortadas a prumo e com superfícies planas.
As escavações serão convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir,
sempre, o fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais, tomando-se todas as
providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das
propriedades vizinhas e redes públicas. As escavações não devem prejudicar: as cotas de
soleiras, acessibilidade de pedestres e veículos, passeios, logradouros públicos.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO:
Demarcar a vala conforme o projeto.
12
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A escavação da vala e a retirada do material serão executadas manualmente obedecendo
aos critérios de segurança recomendados.
O escoramento da escavação será formado por tábuas de 4 cm a 5 cm de espessura e
estroncas de madeira com seções dimensionadas para os esforços que irão suportar. A
distância livre entre tábuas, dependerão da natureza do terreno. Em solos menos
resistentes as tábuas deverão ficar juntas. O número e a disposição das estroncas
dependerá da resistência das tábuas utilizadas e da profundidade da escavação.
Valas junto à divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou
recalques em terrenos (ou construções) vizinhos.
Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da
superfície plana de fundo, travamento das escoras (quando necessário).
3.5.1.3. INFRAESTRUTURA - FORMAS
3.5.1.3.1.

FORMA DE TÁBUAS DE PINHO PARA FUNDAÇÕES, USO 5X

DESCRIÇÃO: Execução de formas para fundação utilizando tábuas de pinho de 3ª de 1" x
12", levando-se em conta a utilização cinco vezes.
RECOMENDAÇÕES: As formas devem ser resistentes às cargas. Após a colocação da
forma e verificação de todos os componentes do sistema, deverá ser feita uma pintura de
proteção com desmoldante para facilitar a remoção das mesmas sem danificar as
superfícies do concreto.
Uso de mão de obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO: Os painéis laterais da forma deverão ser formados
por tábuas, de pinho pregadas sobre travessas. As travessas deverão ser escoradas na
parte superior e na parte inferior, apoiando-se em pontaletes cravados no solo.
3.5.1.4. INFRAESTRUTURA - ARMADURAS
3.5.1.4.1.

ARMADURA CA-60 FINA, DIÂMETRO DE 3.40 A 6.00MM

DESCRIÇÃO: Confecção das armaduras e colocação nas formas.
RECOMENDAÇÕES: O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes
de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um plano de corte,
procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A dobragem
e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies
resistentes e afastadas dos trabalhadores.
Uso de mão de obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
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PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO: Os ferros deverão ser estendidos, estirados e
alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os desenhos do projeto
estrutural. A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes,
usando-se afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente. A
fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser
bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto
estrutural.
3.5.1.4.2.

ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 12.0 MM

DESCRIÇÃO: Confecção das armaduras e colocação nas formas.
RECOMENDAÇÕES: O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes
de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um plano de corte,
procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A dobragem
e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies
resistentes e afastadas dos trabalhadores. A dobragem e o corte das armaduras devem ser
feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e afastadas dos trabalhadores.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO: Os ferros deverão ser estendidos, estirados e
alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os desenhos do projeto
estrutural. A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes,
usando-se afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente. A
fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nª 18. Os ferros deverão ser
bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto
estrutural.
3.5.1.5. INFRAESTRUTURA - CONCRETO
3.5.1.5.1.

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – BLOCO / SAPATAS

Será composto por concreto convencional dosado em central fck<= 25 MPa, armaduras de
aço conforme projeto estrutural. Serão executadas em concreto armado com fck< 25 MPa,
conforme definido projeto. Consiste em sistema de brocas moldadas "in loco" após a
escavação do solo com perfuratrizes rotativas, trados mecânicos ou manuais. Deve-se
penetrar o trado exatamente na posição e profundidade e diâmetro definidos em projeto.
Após a escavação, todo o material deve ser retirado. Posiciona-se então a armadura
especificada em projeto, garantindo seu recobrimento através do uso de espaçadores;
Lança-se o concreto da broca garantindo que a ferragem necessária para a ancoragem do
bloco/sapata à broca, fique livre em comprimento superior ao de ancoragem mínimo.
3.5.1.5.2.

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES — VIGAS BALDRAMES

As formas deverão garantir a geometria final das peças estruturais conforme projeto, serem
bem travadas e escoradas, sem se deformarem. Deverão ser limpas e molhadas antes da
14
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concretagem. Não poderão ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o
bom funcionamento estrutural, nem a estética. A retirada deverá ser cuidadosa, após o
período necessário para se atingir a resistência e módulo de elasticidade necessários. A
armadura a ser utilizada não poderá apresentar indícios de corrosão, e seguirão o projeto
estrutural, executadas por mão-de-obra especializada. O concreto deverá ter resistência
conforme o especificado no projeto estrutural, e deverá ser impermeável: a areia e brita
utilizados não poderão provocar reações álcali-agregado com o cimento, nem conter
materiais orgânicos, ou argilosos, e a utilização de aditivos só poderá ser feita se
comprovadamente não atacarem o aço ou o concreto. A água a ser utilizada deverá ser de
acordo com as normas vigentes, não podendo conter excesso de íons cloretos ou sulfatos.
O concreto deverá ter a resistência (fck<= 25 MPa) estabelecida em projetos, lançado após
as formas serem molhadas abundantemente e vibrado com equipamentos próprios
(vibrador mecânico). Nos primeiros sete dias a partir do lançamento deverá ser feita a cura
do concreto, mantendo umedecida a superfície ou protegendo-a com película impermeável.
3.5.1.6. IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA
A ABNT NBR 9574 estabelece as exigências e recomendações relativas à execução de
impermeabilização para que sejam atendidas as condições mínimas de proteção da
construção contra a passagem de fluidos, bem como a salubridade, segurança e conforto
do usuário, de forma a ser garantida a estanqueidade das partes construtivas que a
requeiram. Assim, a norma se aplica às edificações e construções em geral, em execução
ou sujeitas a acréscimo ou reconstrução, ou ainda àquelas submetidas a reformas ou
reparos.
3.5.1.6.1.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

O substrato deve se encontrar firme, coeso, seco, regular, com declividade nas áreas
horizontais de no mínimo 1% em direção aos coletores de água. Para calhas e áreas
internas, é permitido o mínimo de 0,5%. Os cantos devem estar em meia cana e as arestas
arredondadas. Além disso, o substrato deve estar limpo, isento de corpos estranhos, restos
de formas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou impregnantes, falhas
e ninhos.
3.5.1.6.2.

APLICAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

Aplicar uma demão do produto de imprimação com rolo de lã de carneiro, trincha ou brocha,
de forma homogênea, aguardando sua total secagem.
Aplicar uma demão com rolo de lã de carneiro, trincha ou brocha, de forma homogênea, e
estender o estruturante com sobreposição mínima de 10 cm. Aguardar a secagem.
Aplicar as demãos subsequentes, respeitando o tempo de secagem, até atingir o consumo
recomendado e garantindo o total recobrimento do estruturante. Havendo mais de um
estruturante, repetir o procedimento.
O consumo, a secagem entre demãos, ferramentas e instruções de segurança devem
seguir as recomendações do fabricante.
15
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3.5.1.6.3.

PROTEÇÃO DO TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

Deve haver proteção quando sujeita à incidência dos raios ultravioleta e proteção mecânica
estruturada com tela de fios de arame galvanizado ou plásticos nas áreas verticais. Nas
horizontais, a proteção mecânica armada ou não deve ser executada sobre camada
separadora e ou drenante, nos locais onde exista possibilidade de agressão mecânica.
3.5.2 - SUPERESTRUTURA – ESTRUTURA DE CONCRETO E COBERTURA METÁLICA
-

ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e
concreto de edifícios;
ABNT NBR 6120– Cargas para cálculo de estruturas de edificações;
ABNT NBR 14762 – Dimensionamento de perfis formados a frio;
ABNT NBR-8800 – Detalhamento para Execução e montagem de estruturas
metálicas;
AISC – Manual of Steel Estructure.

-

Informações Técnicas:
•
•
•
•
•

Área total de 335,17 m²;
Comprimento de 30,75 m;
Largura de 10,90 m;
Estrutura metálica: Vão longitudinal máximo de 8,13 m;
Vão transversal máximo de 8,00 m.

A superestrutura é composta pelos seguintes elementos estruturais metálicos:
Pilares:
•

15 Pilares de Concreto (20 cm x 30 cm);

Cobertura Metálica:
•
•
•

Placas de base: 130x300x10 mm (A-36);
Tesouras e Terças em Aço;
Telhas Metálicas Termoacústica - Espessura 30 mm.

3.5.2.1. SUPERESTRUTURA - FORMAS
3.5.2.1.1.

FORMA DE TÁBUAS DE PINHO PARA FUNDAÇÕES, USO 5X

DESCRIÇÃO:
Execução de formas para fundação utilizando tábuas de pinho de 3ª de 1" x 12", levandose em conta a utilização cinco vezes.

16

EGVP00434/00-10-MD-3141-0A

RECOMENDAÇÕES:
As formas devem ser resistentes às cargas. Após a colocação da forma e verificação de
todos os componentes do sistema, deverá ser feita uma pintura de proteção com
desmoldante para facilitar a remoção das mesmas sem danificar as superfícies do concreto.
Uso de mão de obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO:
Os painéis laterais da forma deverão ser formados por tábuas, de pinho pregadas sobre
travessas. As travessas deverão ser escoradas na parte superior e na parte inferior,
apoiando-se em pontaletes cravados no solo.
3.5.2.2. SUPERESTRUTURA - ARMADURAS
3.5.2.2.1.

ARMADURA CA-60 FINA, DIÂMETRO DE 3.40 A 6.00MM

DESCRIÇÃO:
Confecção das armaduras e colocação nas formas.
RECOMENDAÇÕES:
O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho
com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer
um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas. A dobragem e o corte das
armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em superfícies resistentes e
afastadas dos trabalhadores.
Uso de mão de obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO:
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e
dobrados a frio, conforme os desenhos do projeto estrutural. A armação será executada
sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se afastadores adequados. No
caso de pilares será executada previamente. A fixação entre as barras será feita utilizandose arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os
espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.
3.5.2.2.2.

ARMADURA CA-50 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 12.0 MM

DESCRIÇÃO:
Confecção das armaduras e colocação nas formas.
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RECOMENDAÇÕES:
O ferreiro deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes de iniciar o trabalho
com ferros de outro diâmetro.
Deverá ser preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos
ferros e reduzindo-se as perdas.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em
superfícies resistentes e afastadas dos trabalhadores.
A dobragem e o corte das armaduras devem ser feitos sobre bancadas estáveis, em
superfícies resistentes e afastadas dos trabalhadores.
Uso de mão-de-obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO:
Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e
dobrados a frio, conforme os desenhos do projeto estrutural.
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e lajes, usando-se
afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente.
A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nª 18. Os ferros deverão
ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto
estrutural.
3.5.2.3. SUPERESTRUTURA - CONCRETO
3.5.2.3.1.

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – BLOCO / SAPATAS

Será composto por concreto convencional dosado em central fck<= 25 MPa, armaduras de
aço conforme projeto estrutural. Serão executadas em concreto armado com fck< 25 MPa,
conforme definido projeto.
Consiste em sistema de brocas moldadas "in loco" após a escavação do solo com
perfuratrizes rotativas, trados mecânicos ou manuais. Deve-se penetrar o trado exatamente
na posição e profundidade e diâmetro definidos em projeto. Após a escavação, todo o
material deve ser retirado.
Posiciona-se então a armadura especificada em projeto, garantindo seu recobrimento
através do uso de espaçadores, lança-se o concreto da broca garantindo que a ferragem
necessária para a ancoragem do bloco/sapata à broca, fique livre em comprimento superior
ao de ancoragem mínimo.
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3.5.2.3.2.

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES — VIGAS BALDRAMES

As formas deverão garantir a geometria final das peças estruturais conforme projeto, serem
bem travadas e escoradas, sem se deformarem. Deverão ser limpas e molhadas antes da
concretagem. Não poderão ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o
bom funcionamento estrutural, nem a estética.
A retirada deverá ser cuidadosa, após o período necessário para se atingir a resistência e
módulo de elasticidade necessários. A armadura a ser utilizada não poderá apresentar
indícios de corrosão, e seguirão o projeto estrutural, executadas por mão-de-obra
especializada.
O concreto deverá ter resistência conforme o especificado no projeto estrutural, e deverá
ser impermeável: a areia e brita utilizados não poderão provocar reações álcali-agregado
com o cimento, nem conter materiais orgânicos, ou argilosos, e a utilização de aditivos só
poderá ser feita se comprovadamente não atacarem o aço ou o concreto.
A água a ser utilizada deverá ser de acordo com as normas vigentes, não podendo conter
excesso de íons cloretos ou sulfatos. O concreto deverá ter a resistência (fck<= 25 MPa)
estabelecida em projetos, lançado após as formas serem molhadas abundantemente e
vibrado com equipamentos próprios (vibrador mecânico).
Nos primeiros sete dias a partir do lançamento deverá ser feita a cura do concreto,
mantendo umedecida a superfície ou protegendo-a com película impermeável.
3.5.2.4. IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA
3.5.2.4.1.

Preparo do Substrato

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pontas de ferro, pinturas,
óleo, desmoldantes e sistemas de impermeabilização anteriores.
a) Regularização – Superfície Vertical (ex.: platibandas)
Faça uma escareação (alargamento) de no mínimo 3 cm de profundidade e altura de 30 cm
acima da laje (para embutir toda a manta dentro da parede).
Se não for possível a escareação, abra uma cavidade com a profundidade de pelo menos
3 cm e ângulo a 45° (para embutir somente a ponta da manta), 30 cm acima da laje.
Regularize a superfície (horizontal ou vertical) para receber impermeabilização com
argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 (1 parte de cimento para 3 partes de areia).
Arredonde os cantos vivos em forma de meia-cana.
b) Regularização – Superfície Horizontal (ex.: laje)
Limpe e seque bem a base, deixando-a livre de pó, graxa, hidrofugante, etc., para que a
argamassa possa ter melhor aderência, formando uma superfície única após a secagem.
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A argamassa deve ter espessura de pelo menos 2 cm junto aos ralos. Aumente a espessura
de acordo com o caimento, que deve ser de no mínimo 1% em direção aos ralos.
Executar em volta dos ralos um rebaixo de 1cm na forma de um quadrado de 40x40 cm,
deixando a textura fina e uniforme.
A superfície não deve ser “queimada” (tratada com desempenadeira metálica).
Aplique a argamassa e espere secar por no mínimo sete dias.
Depois faça a aplicação do primer indicado.
3.5.2.4.2.

Imprimação

Deixe o local bem limpo, sem resíduos, restos de argamassa, madeiras, pontas de ferro,
graxa, óleo, partículas soltas.
Se precisar, lave o local com hidrojateamento ou com escova de aço e água.
Espere secar.
Para a aderência da manta em toda a área, incluindo rebaixos, aplique uma demão de
primer indicado.
Aguarde a secagem do primer antes da colagem das mantas asfálticas e tratamento de
ralos.
3.5.2.4.3.

Tratamento dos Detalhes Construtivos

a) Tratamento dos ralos
Recorte um retângulo da Manta com 20 cm de altura e comprimento de 5 cm maior que o
contorno do tubo, para sobreposição (a Norma ABNT - NBR 9575 recomenda que os ralos
tenham o diâmetro mínimo de 75 mm).
Enrole o retângulo de Manta em forma de tubo e fixe-o dentro do ralo fazendo a queima do
filme de polietileno com maçarico ou a colagem com asfalto derretido, deixando para fora
cerca de 10 cm.
Corte em tiras a parte da Manta que ficou para fora do ralo. Dobre e fixe as tiras na borda
do ralo fazendo a queima do filme de polietileno com maçarico ou a colagem com asfalto
derretido, no quadrado rebaixado.
Recorte outro quadrado de Manta no tamanho do rebaixo e fixe-o sobre o ralo fazendo a
queima do filme de polietileno com maçarico ou a colagem com asfalto derretido.
Corte em tiras a parte que ficou sobre a abertura, dobrando-as para dentro e fixando-as
fazendo a queima do filme de polietileno com maçarico ou a colagem com asfalto derretido.
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b) Tratamento de Pontos Emergentes (para pilares, antenas, tubulações)
Corte um quadrado da Manta no tamanho de 40 cm. Fatie em forma de “pizza” o centro do
quadrado. Divida o quadrado ao meio e fixe cada metade ao redor do tubo fazendo a
queima do filme de polietileno com maçarico ou a colagem com asfalto derretido.
Corte uma tira de Manta de 40 cm de largura e comprimento suficiente para cobrir toda a
volta do elemento emergente. Faça uma sobreposição de 5 cm.
Corte a Manta em tiras nos 20 cm inferiores. Fixe a parte superior da Manta na parede do
elemento emergente fazendo a queima do filme de polietileno com maçarico ou a colagem
com asfalto derretido. Depois fixe as tiras sobre a laje fazendo a queima do filme de
polietileno com maçarico ou a colagem com asfalto derretido.
Se utilizar o maçarico, controle o aquecimento. Estando muito quente, pode danificar a
tubulação, se for insuficiente, não haverá boa fixação.
3.5.2.4.4.

Método de Aplicação / Ferramentas

A Manta deve ser aplicada a quente. Para evitar queimaduras e exposição aos vapores
liberados durante o manuseio, utilize máscara de proteção semifacial tipo PFF2 (NR 6, item
D), óculos, luvas de raspa e avental de raspa.
a) Aplicação da Manta com Maçarico
Com um maçarico de boca larga e gás GLP, aqueça o primer asfáltico e a parte inferior da
Manta até o plástico de proteção derreter.
A chama do maçarico deve derreter superficialmente o filme de polietileno e o asfalto em
toda a extensão da Manta, deve-se evitar que a Manta seja perfurada devido à intensidade
e tempo prolongado de exposição à chama do maçarico.
b) Aplicação da Manta com Asfalto Derretido
Aplique asfalto derretido quente com vassourão de juta ou de algodão ou regador metálico
entre a superfície e a Manta (a superfície já deve ter sido coberta com primer asfáltico para
promoção de aderência).
c) Colagem da Manta
Abra totalmente a primeira Manta, deixando-a alinhada, e em seguida enrole-a novamente.
Fixe a Manta, desenrolando-a aos poucos fazendo a queima do filme de polietileno com
maçarico ou a colagem com asfalto derretido. Aperte bem para evitar bolhas ou
enrugamentos.
Aplique a manta sempre no sentido contrário ao do caimento das águas (do ponto mais
baixo para o mais alto).
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Repita as operações, fazendo uma sobreposição de 10 cm entre as mantas, promovendo
a aderência entre elas fazendo a queima do filme de polietileno com maçarico ou a colagem
com asfalto derretido.
A parte da manta sobre os ralos deve ser “fatiada em forma de pizza” (como no tratamento
dos ralos), dobrada para dentro e fixada fazendo a queima do filme de polietileno com
maçarico ou a colagem com asfalto derretido.
Nos cantos, a Manta aplicada na superfície deve avançar 10 cm no sentido vertical, assim
como a Manta aplicada na superfície vertical deve avançar 10 cm no sentido horizontal.
Faça a fixação e a união na área de sobreposição fazendo a queima do filme de polietileno
com maçarico ou a colagem com asfalto derretido.
3.5.2.4.5.

Teste de Estanqueidade

Depois de aplicar a Manta, tampe os ralos.
Encha a área com cerca de 5 cm de água, por no mínimo 72 horas, para verificar se há
algum vazamento.
A água utilizada no teste não deve ser ingerida por pessoas ou animais.
Faça o revestimento final, conforme projeto. Devido ao seu acabamento, não permite
tráfego de pessoas e/ou veículos, apenas tráfego leve de pessoas para fins de manutenção.
3.5.2.4.6.

Acabamento

Após confirmar a eficiência da aplicação, faça o biselamento das emendas com uma colher
de pedreiro aquecida.
Chapiscar a superfície vertical com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 em volume
(1 parte de cimento e 3 partes de areia).
Coloque sobre o chapisco uma tela galvanizada ou plástica (formato hexagonal, fio 22 e
abertura de 2 cm, tipo pinteiro).
Em seguida, aplique a argamassa de proteção de cimento e areia peneirada, traço 1:6 em
volume (1 parte de cimento e 6 partes de areia) e espessura de no mínimo 3 cm, em toda
a área vertical e horizontal.
3.5.2.4.7.

•
•
•
•
•
•

Observações

A aplicação deste produto requer mão-de-obra qualificada;
O produto deve ser aplicado em local ventilado, longe de fontes de calor;
O produto não pode ser aplicado em locais sujeitos à pressão hidrostática
negativa;
Não aplicar em tempo chuvoso;
Não aplicar em argamassas com cal;
As mantas asfálticas não têm resistência quanto à ação de chuvas de granizo;
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•
•

A impermeabilização deve ser protegida contra os raios solares;
Devido ao seu acabamento, não permite tráfego de pessoas e/ou veículos,
apenas tráfego leve de pessoas para fins de manutenção.

3.5.2.5. CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA
Caberá ao fabricante da estrutura metálica a verificação da suficiência da seção útil de
peças tracionadas ou fletidas, providas de conexões parafusadas ou de furos para qualquer
outra finalidade.
Todas as conexões deverão ser calculadas e detalhadas a partir das informações contidas
nos Documentos de Projeto, podendo ser soldadas ou parafusadas, com prévio critério
estabelecido entre SEC, Construtora e Fabricante. As conexões de campo deverão ser
parafusadas.
As conexões de barras tracionadas ou comprimidas das treliças ou contraventamento
deverão ser dimensionadas de modo a transmitir o esforço solicitante indicado nos
Documentos de Projeto, e sempre respeitando o mínimo de 3000 kg ou metade do esforço
admissível na barra.
Para as barras fletidas as conexões deverão ser dimensionadas para os valores de força
cortante indicados nos Documentos de Projeto, e sempre respeitando o mínimo de 75% de
força cortante admissível na barra; havendo conexões a momento fletor, aplicar-se-á critério
semelhante.
Todas as conexões soldadas na oficina deverão ser feitas com solda de ângulo, exceto
quando indicado nos Documentos de Projeto.
Quando for necessária solda de topo, esta deverá ser de penetração total. Todas as soldas
de importância deverão ser feitas na oficina, não sendo admitida solda no campo. As
superfícies das peças a serem soldadas deverão se apresentar limpas isenta de óleo,
graxa, rebarbas, escamas de laminação e ferrugem imediatamente antes da execução das
soldas.
As conexões com parafusos poderão ser do tipo esmagamento ou do tipo atrito. Todas as
conexões parafusadas deverão ser providas de pelo menos dois parafusos. O diâmetro do
parafuso deverá estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no mínimo Ø1/2”.
Todos os parafusos Galvanizados deverão ser providos de porca hexagonal de tipo pesado
e de pelo menos uma arruela colocada no lado em que for dado o aperto.
Os furos das conexões parafusadas deverão devem ser executados com um diâmetro
Ø 1/16” superior ao diâmetro nominal dos parafusos.
Estes poderão ser executados por puncionamento para espessura de material até 3/4";
para espessura maior, estes furos deverão ser obrigatoriamente broqueados, sendo,
porém, admitido sub-puncionamento. As conexões deverão ser dimensionadas
considerando-se a hipótese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensão
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admissível correspondente à hipótese da rosca estar incluída nos planos de cisalhamento
(= 1,05 t / cm²).
Os parafusos galvanizados, quer em conexão do tipo esmagamento, tipo atrito, deverão ser
apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforço de ruptura por tração.
Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forças de tração indicadas na tabela
anterior, o aperto dos parafusos deverá ser dado por meio de chave calibrada, não sendo
aceito o controle de aperto pelo método de rotação da porca. As chaves calibradas deverão
ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores de força de tração
indicados. Deverão ser feitos ensaios com os parafusos de modo a reproduzir suas
condições de uso.
Para as conexões com parafusos de ligações secundárias e as conexões das correntes,
poderão ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado.
3.5.2.5.1.

Transporte e Armazenamento

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e
deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o embarque e
armazenamento da estrutura metálica. Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão
ser providas de contraventamentos provisórios para o transporte e armazenamento.
As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem, de
acordo com a solicitação do responsável pela Construtora da obra.
3.5.2.5.2.

Montagem:

A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as indicações
contidas no plano de montagem, elaborado pelo fabricante.
O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo a
se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão ser
reparadas ou substituídas, de acordo com as solicitações da Construtora.
Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e
angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.
Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades
suficientes, sempre que necessário, e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança
da estrutura o exigir.
As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e deverão
ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, esforços de
montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos de montagem
e, ainda, esforços devidos ao vento.
A Sequência de Execução da Instalação das Telhas Metálicas deve ser feita por fiadas,
iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em águas opostas. Obedecer à
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inclinação do projeto e a inclinação mínima determinada para cada tipo de telha. As
primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com arame de cobre.
3.5.2.5.3.

Garantia:

O Fabrincante deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos fornecidos
quanto a defeitos de fabricação e montagem pelo período de 5 (cinco) anos, contados a
partir da data de entrega definitiva dos serviços.
3.5.2.5.4.

Pintura:

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de
laminação, furos, etc.
A preparação da superfície, constará basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com
as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:
•
Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado: 2 demãos
de Pintura com Silicato de Zinco cada demão, e posteriormente 2 demãos de esmalte
alquídico em cada demão.
•
Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a
especificação dos fabricantes.
•
A cor do esmalte será fornecido pela SEC.
3.5.2.5.5.

Inspeção e testes:

Todos os serviços executados estão sujeitos à inspeção e aceitação por parte da SEC.
3.6 - ALVENARIA / VEDAÇÃO
3.6.1 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
A alvenaria será executada com Bloco de Concreto 14x19x39 cm, considerando chapisco
e emboço.
3.6.1.1. MATERIAL
Blocos pré-fabricados, de concreto, não estruturais, modulares, em forma retangular, de
consistência homogênea e compacta, vazados no sentido da altura, com arestas vivas,
faces planas, sem cavidades, ondulações, trincas ou cascas e coloração uniforme.
O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, agregados e água.
A espessura mínima das paredes dos blocos deverá ser de 25 mm e o diâmetro máximo
do agregado deverá ser menor que 25% da espessura da parede.
Só será permitido o uso de blocos isentos de trincas, fraturas ou outros defeitos que possam
comprometer sua resistência e durabilidade, que apresentem arestas e vértices íntegros e
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resistentes, além de superfícies homogêneas para garantir o bom acabamento do
revestimento especificado.
Na execução de alvenarias aparentes, só será permitida a utilização de blocos apropriados
para essa finalidade e que apresentem superfícies exatamente planas, uniformes e lisas,
além das demais características, já citadas, observadas com máximo rigor.
a) Dimensões dos Blocos
•
•
•

comprimento: 39 cm;
altura: 19 cm;
largura: 19 cm.

Poderão ser utilizados blocos com dimensões menores, formando meios blocos ou do tipo
canaleta, mantidas as condições desta Especificação.
b) Resistência à compressão para blocos de vedação:
•

2,5 MPa

Absorção de água: 10%

‘c) Normas: Deverá ser atendida a Especificação EB-50 da ABNT.
3.6.1.1.1.

Argamassa de Assentamento

Os blocos deverão ser assentados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4.
3.6.1.2. EXECUÇÃO
Os blocos deverão ser assentados com regularidade, formando fiadas perfeitamente
niveladas, prumadas e alinhadas, e as juntas deverão ser uniformes e não deverão
ultrapassar 10 mm na espessura.
Na execução de alvenarias de blocos aparentes, as juntas poderão ser de amarração ou a
prumo (de acordo com as especificações do projeto, ou as determinações da SEC) e
deverão apresentar alinhamentos perfeitos, superfície homogênea, espessura constante de
10 mm e, nos casos em que não houver determinação contrária no projeto, acabamento
meia-cana executado com ferro redondo apropriado.
Antes do assentamento da primeira fiada, o nível da base deverá ser perfeitamente nivelado
com argamassa. Não serão admitidos desnivelamentos e imperfeições que implicariam em
posteriores correções em espessuras desiguais das juntas de assentamento.
Os blocos antes de seu assentamento, deverão ser molhados para evitar absorção de água
da argamassa, prejudicando as condições de pega.
Os pilaretes, cintas, vergas e outros elementos, deverão ser executados conforme indicado
no projeto.
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A embutidura de tubos metálicos do alambrado, deverá ser simultânea ao assentamento
dos blocos, evitando-se todo e qualquer rasgo desnecessário em alvenarias já levantadas,
principalmente em se tratando de alvenarias aparentes.
As alvenarias previstas para serem pintadas ou ficarem à vista, deverão ser tratadas com
uma solução de ácido muriático aplicada a pincel e, em seguida, lavadas com água limpa.
3.6.2 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM COBOGÓ
3.6.2.1. INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O piso onde os Cobogós serão assentados deve estar devidamente limpo e
nivelado;
Assentar com juntas a prumo, sem torções ou desníveis, uniformes,
rebaixadas e rejuntadas;
A espessura das juntas deve ser de no mínimo de 10 mm, a variação vai
depender da paginação dos mesmos no projeto arquitetônico;
Na primeira fiada de Cobogós de Louça Esmaltada, ao nível do chão, deve
ser aplicada uma demão de impermeabilizante, sob argamassa;
Para detalhamento dos encontros de painéis de elementos vazados com
elementos estruturais deve ser seguidas as especificações do projeto;
Recomenda-se no travamento dos painéis com altura com mais de 2 m
quadrados, reforço das juntas com barra de aço 3/8 na horizontal e na vertical
em cada metro quadrado;
Para assentamento dos Cobogós é recomendado argamassa estrutural para
vidro, podendo ser usada também para o rejunte das peças;
É indicado que o assentamento seja feito na última etapa da execução da
obra, para evitar possíveis danos das outras etapas;
Para os Cobogós Cerâmicos aplicados em ambientes internos, a argamassa
utilizada é do tipo ACII;
Para ambientes externos com incidência direta e constante de luz solar e/ou
ambientes mais úmidos, a recomendação é utilizar a argamassa do tipo ACIII;
Utilização de espaçadores em L, T ou cruz colocados entre os Cobogós para
manter o padrão entre eles, deixando-os perfeitamente alinhados;
Rejunte: É recomendado aguardar 48 horas após o assentamento para iniciar
o rejuntamento;
Ao final do assentamento dos Cobogós, a limpeza final da obra deve ser
realizada com esponja macia e produtos neutros, não abrasivos.

Deve ser utilizado pano macio úmido com água e sabão neutro para a limpeza da superfície
esmaltada dos Cobogós.
3.7 - VERGAS E CONTRA-VERGAS
Deverá ser empregado, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e contra-vergas (este
último, evidentemente, não será empregado em portas, e poderá ser dispensado quando
da ocorrência de vãos menores que 60 cm).
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O engastamento lateral mínimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede,
prevalecendo o maior.
Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, recomenda-se uma
única verga sobre todos. Além disso, para vãos maiores que 2,40 m, a verga deverá ser
calculada como viga.
3.8 - REVESTIMENTOS DE PAREDE
3.8.1 - CHAPISCO
3.8.1.1. MATERIAL
•

Argamassa de traço 1:3 (cimento e areia grossa) com 0,5 cm de espessura.

Deverão ser utilizados cimento comum tipo Portland e areia grossa, limpa, isenta de argila,
sais e substâncias orgânicas ou terrosas.
3.8.1.2. APLICAÇÃO
O chapisco comum sobre alvenarias de blocos de concreto, consiste na aplicação de uma
camada irregular e descontínua de argamassa forte sobre estas superfícies, com a
finalidade de se obter maior aderência para os posteriores revestimentos.
3.8.1.3. SERVIÇOS
As superfícies a serem chapiscadas deverão estar perfeitamente limpas e abundantemente
molhadas, devendo essa limpeza eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas
que possam ocasionar futuros desprendimentos.
O chapisco comum é lançado diretamente sobre a superfície mecanicamente ou
manualmente, sendo que o excedente da argamassa que não aderir à superfície não
poderá ser reutilizado, sendo vedado seu reamassamento.
3.8.2 - EMBOÇO
3.8.2.1. MATERIAL
•
Argamassa mista, traço 1:4, cal hidratada e areia com adição de 158 kg de
cimento Portland / m³ de argamassa.
Qualquer alteração na proporção dos componentes deverá ser submetida à aprovação da
Fiscalização.
3.8.2.2. APLICAÇÃO
O emboço, também denominado massa grossa, é a primeira camada de revestimento que
se aplica sobre superfícies chapiscadas de concreto ou alvenarias.
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Esse revestimento em alguns casos, é a camada final, ou ainda, poderá servir de base para
outro revestimento.
3.8.2.3. SERVIÇOS
Inicialmente deverá ser preparada mistura de cal e areia na dosagem 1:4, a seco, até ser
obtida uma coloração uniforme, após o que, se adicionará água.
É recomendável deixar esta mescla em repouso para queima de eventuais detritos de
calcáreo ainda não calcinados. Somente na hora do emprego, adicionar o cimento, na
proporção de 158kg/m3 da mistura previamente preparada.
Antes do início do revestimento as superfícies deverão ser limpas de qualquer gordura,
vestígios orgânicos e outras impurezas, previamente molhada, após o que, será iniciada a
execução do revestimento, mecânica ou manual, com o lançamento violento da argamassa
contra a superfície que deverá ficar perfeitamente desempenada, alinhada e nivelada,
exigindo-se o emprego de referências localizadas e faixas-guia para apoio e deslize das
réguas de madeira.
A espessura média do emboço é de 15 mm, tolerando-se, onde houver irregularidades na
superfície inicial, o máximo de 20 mm.
3.8.3 - REVESTIMENTOS CERÂMICOS NAS PAREDES
3.8.3.1. REVESTIMENTOS CERÂMICOS NAS PAREDES INTERNAS (SALAS DE AULA,
SANITÁRIOS, CIRCULAÇÃO, BANCO) / PAREDES EXTERNAS.
Nas Paredes Internas do Bloco, serão executados os revestimentos em Placas Cerâmicas
Esmaltadas (cor branca), dimensões 33 cm x 45 cm, bem como em Pastilhas Cerâmicas
(Cores Variadas), conforme projeto.
Abaixo são apresentadas as alturas dos revestimentos:

PAREDES INTERNAS
Salas de Aula
Banco
Sanitários

Cerâmica Branca
1,50 m (h)
2,00 m (h)

Cerâmica Pastilhas
0,20 m (h)
0,50 m (h)
0,80 m (h)

Nas paredes externas, não serão utilizados revestimentos cerâmicos.
Serão de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea
e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e resistência
suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição, de padronagem especificada em
projeto, com rejunte em epóxi em cor branca.
Após a execução da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orifícios existentes na
superfície, especialmente os decorrentes da colocação de tijolos ou lajotas com os furos no
sentido da espessura da parede. Concluída a operação de tamponamento, será procedida
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a verificação do desempeno das superfícies, deixando "guias" para que se obtenha, após
a conclusão do revestimento de azulejos ou de ladrilhos, superfície perfeitamente
desempenada, no esquadro e no prumo.
O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,
o que dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e do azulejo ou ladrilho.
As juntas serão em material epóxi (com índice de absorção de água inferior a 4%),
rigorosamente, dentro de nível e prumo, a espessura das juntas será de 2mm.
Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento, o que será
efetuado com pasta de cimento branco e pó de mármore no traço volumétrico de 1:4. A
proporção desse produto não poderá ser superior a 20% do volume de cimento.
Quando necessário, os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com
equipamentos próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. Os cortes
e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento.
As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta.
No acabamento das quinas, serão utilizadas cantoneiras em alumínio em barras de
3 metros de comprimento, com 1 mm de espessura, peso 0,210 kg, coladas na cerâmica,
fôrma de L, largura 12,7 mm.
3.9 - PINTURA
3.9.1 - PINTURA EXTERNA
• NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações
não industriais — Preparação de superfície.
3.9.1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
As paredes externas serão lixadas, preparadas com líquido selador e receberão aplicação
de Pintura Acrílica na cor indicada no projeto de arquitetura.
Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar secas, cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para o tipo de textura e pintura a que se destinam.
Cada demão de tinta será aplicada apenas quando a anterior estiver perfeitamente seca,
de acordo com o intervalo de tempo mínimo entre demãos estabelecido pelos fabricantes.
Deverão ser evitados os respingos de tinta e vernizes nas superfícies não destinadas à
pintura (vidros, pisos, aparelhos sanitários, etc.). Os respingos que não puderem ser
evitados deverão ser removidos quando a tinta ainda estiver fresca, empregando-se
removedor adequado a cada situação.
Cores não definida no projeto ficam a critério da fiscalização diante da aprovação dos
projetistas.
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Nas esquadrias em geral, antes dos trabalhos de pintura, deverão ser removidas ou
protegidas as peças metálicas, como: espelhos, fechaduras, fechos, puxadores, etc.
Qualquer superfície lixada será cuidadosamente limpa como escova e depois com pano
seco, para remoção de todo pó, antes da aplicação da demão seguinte.
Toda a superfície pintada deverá apresentar, após sua conclusão: uniformidade quanto à
textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco e brilhante).
Só deverão ser aplicadas tintas de 1ª linha de fabricação.
As texturas e tintas chegarão à obra nas embalagens originais e intactas. Não se admitindo
restos de tinta.
A execução da pintura deve estar de acordo com a norma técnica NBR 13245-Execução
de pinturas em edificações não industriais.
3.9.1.2. FUNDO SELADOR
Após a limpeza e lixamento da superfície do reboco, as paredes externas serão preparadas
com uma demão de fundo selador acrílico, conforme indicação no projeto.
3.9.1.3. TINTA LÁTEX ACRÍLICA
As platibandas serão pintadas com tinta Látex Acrílica, em duas demãos de acabamento
no mínimo.
Não se poderá utilizar diretamente sobre superfícies metálicas.
A base para aplicação terá de ser lixada e seca, livre de gordura, fungos, restos de pintura
velha e solta, pó ou outro corpo estranho. Em seguida, será aplicada tinta látex acrílica com
rolo, pincel ou trincha.
Para sua limpeza recomenda-se o uso de pano úmido e sabão neutro, sendo vedado o uso
de qualquer detergente ou abrasivo.
Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, bastando apenas agitá-las antes
da aplicação. As mesmas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na
proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas
de pincéis.
3.9.2 - PINTURA INTERNA
• NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações
não industriais — Preparação de superfície.
3.9.2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
As paredes internas serão lixadas, preparadas com líquido selador, e aplicação da pintura
com Látex Acrílico – duas demãos, nas cores indicadas no projeto de arquitetura.
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Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar secas, cuidadosamente limpas,
retocadas e preparadas para a pintura a que se destinam.
Cada demão de tinta será aplicada apenas quando a anterior estiver perfeitamente seca,
de acordo com o intervalo de tempo mínimo entre demãos estabelecido pelos fabricantes.
Deverão ser evitados os respingos de tinta e vernizes nas superfícies não destinadas à
pintura (vidros, pisos, aparelhos sanitários, etc.). Os respingos que não puderem ser
evitados deverão ser removidos quando a tinta ainda estiver fresca, empregando-se
removedor adequado a cada situação.
Cores não definida no projeto ficam a critério da fiscalização diante da aprovação dos
projetistas.
Nas esquadrias em geral, antes dos trabalhos de pintura, deverão ser removidas ou
protegidas as peças metálicas, como: espelhos, fechaduras, fechos, puxadores, etc.
Qualquer superfície lixada será cuidadosamente limpa como escova e depois com pano
seco, para remoção de todo pó, antes da aplicação da demão seguinte.
Toda a superfície pintada deverá apresentar, após sua conclusão: uniformidade quanto à
textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco e brilhante).
Só deverão ser aplicadas tintas de 1ª linha de fabricação.
As tintas chegarão à obra nas embalagens originais e intactas. Não se admitindo restos de
tinta.
A execução da pintura deve estar de acordo com a norma técnica NBR 13245-Execução
de pinturas em edificações não industriais.
3.9.2.2. PINTURA À BASE DE ESMALTE
Levarão esta pintura, todas as superfícies metálicas e de madeira, como esquadrias,
batentes das portas e grades externas.
As superfícies das esquadrias devem estar limpas, secas, isentas de gordura ou graxa, e,
previamente tratadas com produtos antioxidantes (zarcão). O acabamento a esmalte
deverá ser aplicado a pistola, enchendo-se todos os espaços pintados, em duas demãos,
no mínimo.
Ao final a pintura deverá apresentar elevada resistência a impactos e a intempéries. Cada
demão de tinta será lixada e limpa antes da aplicação de nova demão.
Deverá ser evitada a sedimentação dos pigmentos e componentes nas demãos das tintas
em latas, recomendando-se agitá-las vigorosamente e periodicamente com espátula.
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3.9.2.3. FUNDO SELADOR
Após a limpeza e lixamento da superfície do reboco, as paredes internas e externas serão
preparadas com uma demão de fundo selador acrílico, conforme indicação no projeto, a fim
de facilitar a aderência das camadas de tintas posteriores.
3.9.2.4. MASSA CORRIDA PVA / ACRÍLICA
As superfícies das paredes internas, após a aplicação de tinta seladora, receberão acabamento
em massa corrida a base látex PVA em duas demãos, devendo as mesmas serem lixadas,
além de verificado o perfeito nivelamento das superfícies antes da aplicação da tinta.

3.9.2.5. PINTURA À BASE DE LÁTEX (PVA - ACETATO DE POLIVINILA)
As paredes internas serão pintadas com tinta Látex PVA em paredes devidamente lixadas
e aparelhadas, sobre massa corrida, em duas demãos de acabamento no mínimo.
Não se poderá utilizar diretamente sobre superfícies metálicas.
A base para aplicação terá de ser lixada e seca, livre de gordura, fungos, restos de pintura
velha e solta, pó ou outro corpo estranho. Em seguida, será aplicada tinta PVA com rolo,
pincel ou trincha.
Para sua limpeza recomenda-se o uso de pano úmido e sabão neutro, sendo vedado o uso
de qualquer detergente ou abrasivo.
Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, bastando apenas agita-las antes
da aplicação. As mesmas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na
proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas
de pincéis.
3.9.2.6. TINTA LÁTEX ACRÍLICA
As paredes internas e tetos serão pintadas com tinta Látex Acrílica em paredes
devidamente lixadas e aparelhadas, sobre massa acrílica, em duas demãos de acabamento
no mínimo.
Não se poderá utilizar diretamente sobre superfícies metálicas.
A base para aplicação terá de ser lixada e seca, livre de gordura, fungos, restos de pintura
velha e solta, pó ou outro corpo estranho. Em seguida, será aplicada tinta látex acrílica com
rolo, pincel ou trincha.
Para sua limpeza recomenda-se o uso de pano úmido e sabão neutro, sendo vedado o uso
de qualquer detergente ou abrasivo.
Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, bastando apenas agita-las antes
da aplicação. As mesmas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na
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proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas
de pincéis.
3.10 - CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO
3.10.1 - LASTRO DE CONCRETO
3.10.1.1. MATERIAL
Camada de concreto simples, traço 1:4:6 cimento areia e brita, espessura mínima 5 cm.
3.10.1.2. APLICAÇÃO
Base resistente para os trabalhos de concretagem, alvenaria e pisos.
3.10.1.3. SERVIÇOS
O concreto deverá ser lançado e espalhado sobre o solo compactado ou sobre lastro de
brita, nas dimensões da projeção horizontal dos pisos ou peças a serem concretadas.
A superfície deverá ser nivelada.
3.10.2 - CONTRAPISO
Após a execução das cintas e blocos, e antes da execução dos pilares, paredes ou pisos,
será executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 5 (cinco) centímetros de
espessura.
O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo terá o traço 1:3 (Aditivo Impermeabilizante –
ÁGUA); com resistência mínima a compressão de 250 Kgf/cm2.
Os lastros serão executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado,
molhado, convenientemente apiloado com maço de 30 kg e que todas as canalizações que
devam passar sob o piso estejam colocadas.
É imprescindível manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar, por
um período mínimo de 8 dias para que cure. Todos os pisos terão declividade de 1% no
mínimo, em direção ao ralo ou porta externa, para o perfeito escoamento de água.
As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terão seus pisos com caimento para
os ralos.
A argamassa de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um
acabamento sem depressões ou ondulações.
3.11 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
A argamassa polimérica é utilizada no sistema de impermeabilização de áreas internas
molhadas, em especial cozinhas e banheiros. Também é utilizado em piscinas e
reservatórios de água como cisternas.
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3.11.1 - PREPARO DA SUPERFÍCIE
Em qualquer tipo de sistema de impermeabilização, a superfície precisa estar limpa e livre
de qualquer impureza com desmoldante, partes soltas, pregos, poeira e afins.
As impurezas interferem na aplicação, deixando uma superfície não homogênea, além de
haver a possibilidade de reação das partes com o produto que está sendo aplicado.
Dessa forma, com o auxílio de uma espátula é preciso limpar e regularizar toda a superfície
que será impermeabilizada.
3.11.2 - PREPARAÇÃO DA MASSA
A argamassa polimérica é comercializada como um produto bicomponente. Isso significa
que existem duas partes: a parte sólida, cimentícia, e a resina líquida.
A mistura dos componentes deve seguir fielmente as instruções do fabricante. Não se deve
adicionar água na mistura.
O misturador mecânico, ou broca acoplável em furadeira, auxilia bastante nesta etapa do
processo, promovendo assim uma maior homogeneidade à mistura.
O tempo médio de mistura com um equipamento misturador é de 3 minutos.
3.11.3 - APLICAÇÃO
A aplicação da argamassa polimérica é feita com uma brocha ou trincha.
A massa deve ser aplicada em demãos cruzadas.
A atenção nesta etapa é para garantir que a massa seja aplicada de maneira uniforme, de
forma que não haja pontos heterogêneos na superfície impermeabilizada.
A quantidade de demãos e a quantidade de massa a ser aplicada varia conforme o tipo de
utilização, e deve sempre seguida a orientação do fabricante.
3.11.4 - TRATAMENTO DE CURVAS, JUNTAS E RODAPÉ E PROTEÇÃO MECÂNICA
Os pontos mais críticos neste tipo de aplicação, são os rodapés e demais cantos e juntas,
onde há uma maior possibilidade de falhas durante a aplicação e também estão mais
suscetíveis a falhas devido à movimentação.
Nestes casos é recomendado utilizar uma tela de poliéster entre as demãos, para reforço
estrutural do sistema de impermeabilização. Região ao redor de ralos e pontos de
drenagem também devem ser reforçados.
Depois do processo de cura, a argamassa polimérica deve ser revestida, porque se trata
de um material com baixa resistência mecânica.
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3.12 - REVESTIMENTO DE PISO
3.12.1 - CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO - PASSEIO
- ABNT NBR 12255:1990 – Execução e utilização de passeios públicos.
•

Piso em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia com 3 cm de
espessura e acabamento camurçado;

•

Placas de aproximadamente 1,00 m (comprimento) x 1,00 m (largura) x 3 cm (altura).

Para pisos apoiados no solo (passeio), o mesmo deverá ser escarificado e compactado
superficialmente com garantia de grau de compactação de 95% (proctor normal). Sobre o
solo escarificado e compactado, executar camada de lastro de brita graduada 98% (proctor
normal). Os pisos deverão ser executados de modo a constituir superfícies absolutamente
planas, niveladas, dotadas de inclinações quando for o caso.
Os passeios do redor da edificação, serão executados com pisos cimentados
desempenados e alisados, com 3 cm de espessura de cimento e areia, traço 1:3,
acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos levarão
juntas de dilatação plásticas com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00 m.
Deve ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em
direção às canaletas ou pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser
desempenada. Deverá ser garantido o processo de cura úmida por 7 dias cobrindo a
superfície com um colchão de areia de 3 cm a 4 cm de espessura permanentemente
molhado.
3.12.2 - PISO CERÂMICO
Os pisos internos serão aplicados sobre o contrapiso, com declividade mínima de 1% em
direção aos escoamentos (ralos, canaletas, portas e portões).
A colocação dos elementos de piso será feita de modo a deixar as superfícies planas
evitando-se ressaltos de um em relação ao outro, a não ser quando especificados nos
projetos.
O piso só será executado depois de concluídos os revestimentos das paredes e vedadas
às aberturas externas, além de fechadas todas as saídas de tubulação que aflorem do piso.
Será utilizado o piso cerâmico, conforme indicado em projeto. O assentamento das placas
deve manter uma superfície plana evitando-se os possíveis ressaltos entre as cerâmicas.
Não será aceito o assentamento de cerâmica somente com pontos de argamassa.
As peças cerâmicas que apresentarem empenamentos, escamas, fendas, trincas, bolhas,
lascas ou qualquer outra deformação proveniente de fábrica deverão ser descartadas. Não
será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques de massa,
capazes de comprometer seu aspecto de durabilidade e resistência.
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O rejuntamento será executado 72h (setenta e duas) após o assentamento, utilizar-se-á
rejunte epóxi colorido.
É proibido o trânsito sobre pisos recém colocados, no mínimo, durante dois dias.
A execução do piso cerâmico deverá atender as exigências e recomendações da
NBR 9817 - Execução De Piso Com Revestimento Cerâmico.
3.12.3 - RODAPÉ
O rodapé será do mesmo material do piso cerâmico, com altura de 8 cm (oito), embutido
na parede como medida de facilitação na limpeza, observando as mesmas prescrições
citadas anteriormente. Será executado o serviço de rodapé somente nas paredes que não
possuírem revestimento cerâmico, colados com cimento-cola diretamente no reboco
desempenado.
3.12.4 - PISO TÁTIL DE ACESSIBILIDADE
Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer
condição, que não provoque trepidação em dispositivos com rodas.
O Piso Tátil acessível de alerta 25 x 25 cm deve ser de borracha, com objetivo de sinalizar
situações que envolvem risco de segurança. O mesmo deve estar de acordo com o projeto
e padrões exigidos pela NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos.
As placas devem ser assentadas de forma que o sentido longitudinal do relevo coincida
com a direção do deslocamento.
3.12.5 - PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 12MM,
Nesta categoria de pisos estão aqueles considerados como pisos industriais de alta
resistência, monolíticos, formando quadros de 1,00 m x 1,00 m, com juntas de dilatação em
PVC de 27 x 3 mm, fundidos sobre base nivelada, desempenada, curada e endurecida,
com 12mm de espessura.
A argamassa de alta resistência utilizada será do grupo A com agregados rochosos,
conforme grupamento estabelecido pela NBR 11801:1992.
É necessária a intermediação de uma camada de regularização entre a laje e o
revestimento final com a função de diminuir as tensões originadas pelos diferentes traços
do concreto da laje e do revestimento de alta resistência, bem como, proporcionar o
nivelamento do piso.
Após a preparação da laje, através de fresamento, aplica-se primeiro um chapisco de
aderência composto de cimento/areia média, no traço 1:1, amolentado com adesivo acrílico
numa consistência fluída.
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Sequencialmente, antes do início de pega do chapisco, lançar a argamassa de
regularização composta de cimento/areia grossa, no traço 1:3 e 18 litros de água por saco
de cimento de 50kg. A espessura da camada de regularização deve ser o dobro da
espessura da camada de alta resistência ou ambas devem perfazer o mínimo de 3 cm.
Espessuras com 4 cm e acima, utilizar a composição de cimento/areia grossa/pedrisco, no
traço 1:1, 5:1,5 e 18 a 20 litros de água por saco de cimento de 50kg.
A argamassa de alta resistência é lançada após no máximo 6 horas sobre o contrapiso;
espalhada, nivelada e adensada com régua vibradora tangencial para sequencialmente
dar-se o início aos processos de acabamento. Os pisos serão encerados, terão acabamento
polido com politriz especial e serão na cor bege claro.
3.13 - FORRO EM GESSO ACARTONADO
3.13.1 - DESCRIÇÃO:
Terá espessura de 12,5 mm, com chapa acartonada em ambas as faces, devendo
obedecer aos detalhes constantes do Projeto de Arquitetura.
3.13.2 - APLICAÇÃO:
Serão instalados nos locais indicados no projeto de Arquitetura.
3.13.3 - EXECUÇÃO:
Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:
•

Teste de todas as instalações antes do fechamento do forro;

•

Locação das luminárias;

•

Perfeito nivelamento do forro e alinhamento das respectivas juntas;

•

Após o término dos serviços, todas as instalações deverão estar limpas e em perfeito
estado de funcionamento, sendo da empresa executora dos serviços a
responsabilidade e o ônus sobre quaisquer danos ocorridos durante a montagem do
forro;

•

Nos serviços de execução do forro de gesso deverá estar incluído o fornecimento de
todos os materiais que se façam necessários tais como: a placa propriamente dita,
sistema de suspensão, tabica junto a paredes, etc., assim como todos os andaimes
que se façam necessários. Deverá estar incluída também toda a mão de obra
necessária para fixação e colocação do forro;

•

Antes da execução do forro deverão ser verificadas, no local, as condições e
dimensões dos vãos previstos assim como de todos os desenhos do projeto;
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•

Entende-se por condições: verificação de níveis, ausência de qualquer tipo de
vazamento, goteira ou infiltração, execução de todas as instalações embutidas
previstas, (se houverem);

•

O sistema de suspensão deverá prever dispositivos que permitam a perfeita
absorção de movimentação estrutural dos elementos construtivos existentes bem
como o perfeito nivelamento do forro. Os forros receberão pintura látex PVA sobre
emassamento.

3.14 - ESQUADRIAS METÁLICAS – PORTAS E JANELAS
3.14.1 - CAIXILHOS DE ALUMÍNIO
•

Os caixilhos de alumínio deverão seguir as indicações do projeto arquitetônico,
quanto às dimensões, localização e detalhes específicos pertinentes,

•

Serão compostos por partes fixas e móveis,

•

Todas as medidas deverão ser confirmadas na obra,

•

A empresa deverá fornecer antes da instalação, os desenhos de montagem e
fabricação dos componentes das esquadrias, que deverão seguir recomendações
expressas pelos fabricantes dos perfis,

•

As dimensões apresentadas no Projeto de Arquitetura são referenciais. O
dimensionamento das peças, bem como sua estabilidade é de responsabilidade do
fabricante,

•

Os contramarcos serão de alumínio extrudados de modo a garantir a fixação
eficiente das esquadrias. Chumbadores serão de aço galvanizado,

•

Os vãos serão divididos em módulos (ou partes) conforme indicado nos desenhos
de projeto. Deverão resistir ao peso próprio, pressão dos ventos e a possíveis
impactos de usuários.

Todos os acessórios como: maçanetas, espelhos, dobradiças, hastes articuladas de
comando, fechos deverão ser de alumínio com complementos em nylon. Os fechos terão
espessura mínima de 7 mm.
3.14.1.1. PINTURA DOS CAIXILHOS DE ALUMÍNIO
•

As esquadrias de alumínio receberão pintura eletrostática poliéster pó cor branco
com acabamento brilhante, a ser executada de acordo com o fabricante da tinta;

•

As superfícies devem estar perfeitamente limpas de poeiras, substâncias gorduras,
manchas e de resíduos existentes de trabalhos anteriores;

•

Deverão ser rigorosamente controladas as etapas de pré-tratamento das superfícies
como desengraxe a quente; desoxidação, cromatização e secagem. Após esta etapa
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preliminar há que se observar os procedimentos de manuseio e estocagem antes da
aplicação do pó, e finalmente a aplicação da tinta em camadas que poderão variar
entre 60 a 120 microns com polimeração em estufas aquecidas a 210 °C controlados
por termógrafo.
3.15 - ESQUADRIAS DE MADEIRA – PORTAS
•

As portas serão de sarrafeamento semi-oca de 35 mm, revestidas em ambas as
faces com folhas de compensado de 3mm e serão encabeçadas em todo perímetro.

•

Os batentes e guarnições de todas as portas de madeira serão fixados à alvenaria
com chumbadores de ferro e receberão verniz sintético acabamento acetinado, no
mínimo com duas demãos.

•

A largura do batente deverá corresponder à espessura da parede. As guarnições
terão 5 cm de largura, iguais ao batente.

3.15.1 - FERRAGENS
•

Todas as ferragens deverão ser apropriadas ao fim a que se destinam e
dimensionadas para suportar os esforços a que estão solicitadas.

•

Todas as ferragens serão inteiramente novas em perfeitas condições de
funcionamento e acabamento. Serão de latão com partes de aço, ou alumínio,
acabamento cromado acetinado ou alumínio anodizado fosco na cor natural.

•

As dobradiças serão de aço zincado, aço inox ou alumínio extrudado com mesmo
acabamento das fechaduras e maçanetas. Serão suficientemente robustas de forma
a suportarem com folga o trabalho a que estarão submetidas.

•

Todas as portas receberão conjunto maçaneta, roseta e fechadura de cilindro tipo
monobloco oval. Estas fechaduras funcionarão, somente durante a obra, com chavemestra. Após a obra conforme instruções do fornecedor, o construtor removerá
dispositivos de mestragem sem que haja troca de cilindro permitindo o acionamento
das fechaduras de cilindro por meio de suas chaves normais. A chave mestra deverá
em conjunto com as demais chaves ser entregue após o recebimento das obras à
fiscalização.

•

A localização das ferragens será medida com precisão de modo a serem evitadas
diferenças de posição ou de nível.

•

As maçanetas das portas serão localizadas a 105 cm do piso acabado. Salvo
condições especiais que serão alertadas pela fiscalização durante a obra. As portas
de acesso ao exterior terão também maçanetas com fechadura de cilindro.

3.16 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Serão executadas de acordo com o projeto e memorial específico.
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3.16.1 - NORMAS
-

-

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
NBR 5382 – Verificação de iluminância de interiores;
NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;
NBR 5413 – Iluminância de interiores;
NBR 5444 – Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais;
NBR 5461 – Iluminação;
NBR 5471 – Condutores elétricos;
NBR 6689 – Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais;
NBR 10898 – Sistema de iluminação de emergência;
NBR IEC 60081 – Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral;
- NBR-IEC-60439 – Dispositivos de Comando e Proteção para Quadros de
Distribuição;
NBR IEC 60669-2-1 – Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e
similares – Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos;
NBR IEC 60884-2-2, Plugues/tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 2-2:
Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;
NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões
nominais até 450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);
NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e
análogas – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);
NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 1:
Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).

Todos os fios e cabos deverão ser instalados em eletrodutos de PVC rígidos ou flexíveis,
exceto onde contidos no interior dos quadros. Só será efetuada a fiação em eletrodutos
após a completa instalação, limpeza e inspeção dos mesmos.
Não poderão ser instalados nos eletrodutos condutores com emenda. Toda emenda ou
derivação deverá ser realizada necessariamente em caixas.
As tomadas serão as do Tipo Universal ligada em 110v e em 220v, sendo que as tomadas
220 v serão destacadas de vermelha.
Os interruptores serão montados em caixas embutidas e levarão placas de acabamento.
As caixas de embutir serão de chapa de aço esmaltada interna e externamente.
Serão utilizados condutores sólidos antichamas, de seção circular.
O quadro de distribuição será coberto por uma tampa central, com uma porta provida de
dobradiças com trinco e fechadura.
Os disjuntores deverão ser montados em duas colunas, uma de cada lado do barramento
e deverão ser ligados por meio de barras de ligação apropriadas.
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As luminárias serão do tipo calha com lâmpadas tubulares – LED.
A instalação do medidor de luz e força será executada conforme as normas e padrões da
concessionária de energia – COELBA.
A execução das instalações elétricas, tubulações, fiação, montagem, deverá seguir
rigorosamente o projeto elétrico, bem como, a todas as recomendações dos fabricantes dos
materiais indicados.
3.17 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA
− ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.
O projeto de SPDA é destinado a proteger a edificação contra descargas elétricas
atmosféricas. A localização do sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve
obedecer ao projeto de elétrica. A nova instalação deve ser conectada à rede existente. Os
condutores de descida poderão ser embutidos no pilar externo.
O eletroduto (haste) de aterramento deverá ser instalado em uma caixa de inspeção, de no
mínimo 0,25x0,25 m, com tampa de concreto e recoberto com uma camada de concreto
magro com espessura mínima de 5 cm.
3.18 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO-PLUVIAIS
Toda a tubulação de alimentação será constituída por tubos de PVC 25 mm soldável
marrom, de exceto nos pontos onde será exigida rosca metálica.
Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa
d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. O
adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais
espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes
atacam o PVC, os tubos não devem ser movimentados antes de pelo menos 5 minutos.
Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora.
As tubulações enterradas no piso deverão ser totalmente concluídas antes dos serviços de
contrapiso. Devendo as mesmas serem inspecionadas pela Fiscalização.
seguir a um bom padrão de execução e acabamento.
Após a autorização da Ordem de Serviço, a Empresa Contratada deverá confirmar a
consulta e solicitar a ligação da instalação do alimentador fornecido pelo Órgão público da
rede de Água potável junto a prefeitura para dar início a execução das instalações.
3.18.1 - INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
Todos os dados quanto dimensões, desenvolvimentos e materiais para as instalações de
rede de água fria serão indicados nos projetos, devendo a execução estar rigorosamente
conforme o mesmo.
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Serão executadas as colunas de alimentação e as distribuições para os aparelhos
sanitários, pias e torneiras da obra.
As tubulações e conexões serão de PVC rígido soldável, de acordo com a NBR 5648 e
ficarão embutidas nas paredes a uma profundidade suficiente para não afetar os ladrilhos
ou revestimentos.
Os rasgos e aberturas nas vigas e pilares necessários à passagem da tubulação serão
locados antes da concretagem.
Os tubos aparentes receberão pintura de acabamento em esmalte sintético.
As exigências técnicas, aqui formuladas, são as principais que devem reger a execução,
devendo prevalecer sempre os critérios e recomendações da NBR. 5626 Instalações
Prediais de Água Fria, NBR. 10844 Instalações Prediais de Águas Pluviais;
3.18.2 - INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO
Toda rede de esgoto primário e secundário será de PVC soldável.
O diâmetro para os ramais de esgoto será no mínimo de 40 mm.
Toda canalização deverá ter uma declividade constante e uniforme, evitando a formação
de bolsas ou colos. Para o esgoto secundário a declividade mínima é de 2% e para o
primário é de 1%.
As inevitáveis mudanças de direção devem ser feitas mediante caixas de inspeção ou
curvas de raio longo, preferivelmente de 45º e nunca superiores a 90º.
A tubulação de ventilação deverá ser interligada com o ramal e deverão elevar-se no
mínimo 30 cm acima da cobertura do prédio.
Os aparelhos sanitários dos banheiros, relativos à parte de esgoto secundário, esgotarão
para os ralos sifonados e/ou secos.
Os efluentes de pias de cozinha serão conduzidos a uma caixa de gordura, antes de ser
ligada à caixa de inspeção.
A caixa de gordura deverá ser de alvenaria de tijolo maciço, revestida e impermeabilizada
internamente, com tampa de concreto removível e que permita perfeita vedação.
As caixas de inspeção serão executadas conforme orientação dos desenhos e detalhes em
plantas e cortes nos projetos, obedecendo as medidas indicadas. As mesmas deverão ser
de alvenaria de tijolo maciço, revestidas e impermeabilizadas internamente; com tampa de
concreto removível e que permita perfeita vedação. Deverá ter dimensão mínima de
60 x 60 cm. O fundo deverá ser executado de forma a proporcionar um rápido e perfeito
escoamento do esgoto e evitar a deposição de sólidos.
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Todo o sistema de captação da rede de esgoto será encaminhado para a fossa séptica e
sumidouro e este interligado a rede pública, quando houver. A fossa e sumidouro serão
executadas conforme orientação dos desenhos e detalhes em plantas e cortes nos projetos,
obedecendo as medidas indicadas.
As exigências técnicas, aqui formuladas, são as principais que devem reger a execução,
devendo prevalecer sempre os critérios e recomendações da NBR. 8160 Instalações
Prediais de Esgotos Sanitários;
3.18.3 - LOUÇAS E METAIS
As louças e metais serão colocados após o término dos revestimentos de piso e paredes.
A colocação deverá ser cuidadosa, visto que as louças são materiais frágeis, facilmente
danificáveis, quando do seu manejo.
Os aparelhos sanitários deverão ser locados em planta e elevação observando os detalhes
do projeto de arquitetura e especificação do fabricante, e observando orientações
específicas do projeto de arquitetura, para não ficar fora de prumo os pontos de esgoto com
os de água.
3.19 - LIMPEZA FINAL
•

A obra deverá ser entregue limpa e desimpedida de entulhos e outros materiais
inservíveis. O entulho e quaisquer sobras de material devem ser regularmente
coletados e removidos. Por ocasião de sua remoção, devem ser tomados cuidados
especiais, de forma a evitar a poeira excessiva e eventuais riscos;

•

Haverá especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superfícies. Todas as manchas e salpicos de tinta serão
cuidadosamente removidos, principalmente na estrutura metálica;

•

Ficará a cargo da empresa construtora da obra, o bota-fora do entulho em local
externo ao local de implantação do equipamento;

•

Como limpeza final entende-se a entrega da obra PRONTA PARA O USO;

•

Caberá à construtora reparar eventuais danos causados aos acabamentos,
equipamentos e instalações, pela má utilização de produtos químicos, outros
materiais e utensílios de limpeza;

•

Deverão fazer parte do programa de limpeza, os seguintes itens: - Limpeza de pisos
de material cerâmico e cimentados internos e externos, inclusive rodapés,
removendo toda a rebarba de cimento e outros produtos nele aderentes. - Limpeza
de paredes de material cerâmico. - Lubrificação de todas as ferragens. - Limpeza
dos quadros elétricos e outras instalações. - Limpeza de forros, luminárias e
respectivas lâmpadas, e outros elementos do mesmo;
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•

Será vedado o uso de ácido para remoção de manchas, o que deverá ser feito por
outros meios que não venham a atacar os materiais; melhor ainda será que as
manchas sejam evitadas, ou removidas enquanto os materiais que as provoquem
ainda estejam úmidos.
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1 - OBJETIVO
O presente documento destina-se à orientação para a construção de CAMPO SOCIETY
(28 x 48 m), a ser implantada no estado da Bahia, objetivando a construção e o
aparelhamento dos colégios, está fundamentado na análise do Projeto Padrão e
Orçamento, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e
componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento
relata e define integralmente o projeto e suas particularidades.
2 - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS
Todos os acabamentos deverão ser executados de acordo com as indicações do projeto,
em todos os seus detalhes e exclusivamente com materiais que atendam integralmente às
prescrições das normas, especificações e padronizações da ABNT específicas para cada
caso. As normas e especificações contidas neste caderno deverão ser rigorosamente
obedecidas, valendo como se efetivamente fossem transcritas nos contratos para execução
de obras e serviços.
3 - CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO
Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos, optou-se pela utilização de
um projeto-padrão. Algumas das premissas deste projeto padrão têm aplicação direta no
sistema construtivo adotado:







Definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer região do estado da
Bahia, considerando-se as diferenças climáticas, topográficas e culturais;
Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;
Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonância com a ABNT NBR 9050;
Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção;
Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à
construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos;
O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade. Levando-se em conta esses
fatores e como forma de simplificar a execução da obra em todas as regiões do
estado, o sistema construtivo adotado foi o convencional.

3.1 - MÉTODO DE EXECUÇÃO
A execução de Campo Society com Piso de Fibra Sintética, seguirá as Normas Técnicas
vigentes, orientações e recomendações da instaladora.
Considerações importantes na preparação do piso para a aplicação da grama sintética:
a) Execução de terraplanagem e compactação de toda área, a partir do eixo longitudinal
para as laterais, obedecendo ao levantamento planialtimétrico;
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b) Execução de sistema de drenagem do tipo “espinha de peixe”, própria para campos
de futebol de saibro, composto por abertura de vala principal disposta no sentido
longitudinal do campo e valas secundárias transversais (em relação a canaleta
principal) equidistantes entre si, e a 45º em relação ao dreno principal;
c) As valas serão escavadas manualmente, e deverão ser dimensionadas para atender
a vazão de drenagem necessária para garantir que não ocorram acúmulos de água.
As valas serão preenchidas internamente com tubo perfurado, especial para dreno,
conforme projeto, recobertas com brita nº 1 e totalmente envelopados com manta
geotêxtil do tipo Bidim, ou equivalente.
d) O sistema de drenagem deverá ser conectado aos sistemas de captação e
escoamento de águas pluviais;
e) Execução de muretas de confinamento em todo o perímetro do campo, executada
com alvenaria de blocos de concreto revestida interna e externamente por
argamassa de cimento e areia e pintura com látex acrílico;
f) Camadas de Compactação:

g) O campo terá sistema de drenagem profundo do tipo espinha de peixe, com uma
canaleta principal no eixo longitudinal do campo e canaletas adjacentes executadas
com brita envelopada por manta drenante, bem como contará com caimento de 1%.
4 - SERVIÇOS PRELIMINARES
As áreas onde os serviços serão executados deverão ser isoladas de tal forma que evite
riscos aos usuários das edificações adjacentes. Em todo período de execução será
necessário a colocação de sinalização com informação de orientação, desvio e obstáculos.
As placas de sinalização devem estar em perfeitas condições ao entendimento das
informações, tamanhos apropriados e atender as normas Brasileiras de segurança. Toda
sinalização deve permanecer em tempo integral no local de execução, no período de
contrato ou enquanto estiverem sendo executados serviços no local.

5

EGVP00434/00-10-MD-3081-0A

4.1 - MOVIMENTO DE TERRA
Será executado todo o movimento de terra necessário e indispensável para o nivelamento
do terreno nas cotas fixadas no projeto.
Será realizada a compactação mecânica de solo para execução dos passeios e quadra. É
um processo que visa melhorar as propriedades do solo através da redução dos seus
vazios pela aplicação de pressão, impacto ou vibração. Além disso, esse processo torna o
maciço mais homogêneo. Esta operação resulta no aumento do peso específico aparente
do solo. Com a diminuição dos vazios do solo, espera-se uma redução da variação dos
teores de umidade, da compressibilidade e da permeabilidade e um aumento da resistência
ao cisalhamento e à erosão.
Neste item está contemplada a escavação manual de valas para assentamento das formas,
e blocos de concreto, em espaço conveniente para a execução destes serviços. É incluído
neste serviço a remoção da camada vegetal do solo onde será executada a fundação.
No trecho especificado em projeto, que inclui o assentamento da base, devem ser
executados em nível, devendo qualquer inclinação ser regularizada através da execução
deste serviço, bem como a compactação vigorosa do fundo da vala com soquete apropriado
para evitar problemas posteriores.
Os serviços de reaterro que forem necessários serão executados com material escavado,
em camadas de 20 (vinte) cm de altura máxima, assim como posteriores fendas, trincas e
desníveis por recalques das camadas aterradas.
Importante destacar, que o terreno deverá estar isento de entulho e matéria orgânica e
apresentar grau de compactação >95%, oferecendo garantia de estabilidade, com
nivelamento rigoroso para propiciar espessura constante.
4.2 - LIMPEZA DO TERRENO E LOCAÇÃO DA OBRA
Sempre que as condições locais exigirem, os trabalhos relativos à implantação geral da
obra deverão ser precedidos pela limpeza do terreno, isto é, pela execução de serviços
como: roçada e capinação, remoção de terra ou entulho depositado, destocamento,
remoção ou transplante de árvores e plantas ornamentais, etc.
Quando da implantação do gabarito, o terreno deverá se apresentar suficientemente limpo
e desimpedido, de modo a facilitar os serviços de locação da obra e a identificação das
estacas de posição. Somente podem ser removidas árvores totalmente prejudicadas pela
implantação da obra ou especificamente indicadas em projeto. A queima não será permitida
e, de qualquer modo, não deve ser realizada em áreas destinadas a plantio.
Na limpeza, devem ser regularizadas as áreas não previstas para movimento de terra, com
desníveis de até 20cm, visando a fácil escoamento de águas pluviais. Na execução de
gabaritos de madeira para locação de obra, as peças horizontais deverão ser perfeitamente
niveladas e todo o conjunto deverá ser convenientemente fixado e travado de modo a
resistir às tensões produzidas pelos fios de marcação, sem apresentar oscilações passíveis
de lhes permitir fugas de posição.
6
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A locação da obra deverá obedecer rigorosamente às cotas, níveis e alinhamentos
fornecidos no projeto.
Os trabalhos de locação deverão ser executados por profissionais experientes, de acordo
com a complexidade apresentada em cada caso, e com instrumentos e métodos
adequados, de modo a proporcionarem resultados satisfatórios, dentro dos limites de
precisão aceitáveis pelas normas usuais de construção.
4.3 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
As demolições serão totais e os materiais delas resultantes serão computados como
entulho de obra. Os serviços de retirada deverão ser executados de modo a proporcionarem
níveis máximos de aproveitamento.
Todos os materiais passíveis de reaproveitamento deverão ser limpos, livres de argamassa
ou outros materiais agregados, selecionados e guardados convenientemente até sua
remoção do canteiro de serviços.
Os trabalhos de demolição e retirada deverão ser executados com equipamentos
adequados a cada tipo de serviço.
4.4 - REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, CARGA MANUAL E
DESCARGA EM BOTA FORA
O entulho referente aos elementos demolidos, serão removidos considerando um índice de
empolamento de 30%, dentro dos limites da obra (até 1 km) com a utilização de carrinho
de mão, seu despejo em caçamba e transporte por caminhão basculante até o bota fora e
descarga no destino.
5 - SISTEMA ESTRUTURAL


Características do Projeto: CAMPO SOCIETY – 28 m x 48 m;



Área do Campo Society com Passeio = 2.025,75 m2;



Fundação em Bloco de Concreto de 40x40x40 cm e Cinta Corrida de 15x20 cm para
cada montante;



Alvenaria de Blocos (dimensões nominais: 14x19x39 cm, conforme NBR 7171);



Alambrado para Campo Society (h=6 m), Estruturado por Tubos de Aço
Galvanizado, com costura, DIN 2440, Diâmetro 2", com Tela de Arame Galvanizado,
Fio 12 BWG, com Acabamento em PVC, na Cor Azul Escuro e Malha Quadrada 5x5
cm, Fechamento da Área com Rede de Proteção em Nylon Malha 10 cm x 10 cm e
Portão de 1,00 m x 2,40 m;



Grama de Fibra Sintética 30 mm.
7
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5.1 - INFRAESTRUTURA – FUNDAÇÃO
Referência Normativas:
- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 14931 - Execução de Estruturas de Concreto;
- NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações;
- NBR 8681- Ações e Segurança nas Estruturas;
- NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;
- NBR 6120:1980 - Cargas para cálculo de estruturas de edificações;
- NBR 6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações.
- NBR 5738, Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;
- NBR 5739, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;
- NBR 7212, Execução de concreto dosado em central;
- NBR 8522, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à
compressão;
5.1.1 - INFRAESTRUTURA - ESCAVAÇÃO
Neste item está contemplada a escavação manual de valas para assentamento das formas,
vigas baldrame e sapatas de concreto armado, em espaço conveniente para a execução
destes serviços, bem como a remoção da camada vegetal do solo onde será executada a
fundação.
No trecho especificado em projeto, que inclui o assentamento da base dos baldrames de
concreto armado, estes devem ser executados em nível, devendo qualquer inclinação ser
regularizada através da execução deste serviço, bem como a compactação vigorosa do
fundo da vala com soquete apropriado para evitar problemas posteriores.
Os serviços de reaterro que forem necessários serão executados com material escavado,
em camadas de 20 (vinte) cm de altura máxima, assim como posteriores fendas, trincas e
desníveis por recalques das camadas aterradas.
Importante destacar, que o terreno deverá estar isento de entulho e matéria orgânica e
apresentar grau de compactação >95%, oferecendo garantia de estabilidade, com
nivelamento rigoroso para propiciar espessura constante.

8
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5.1.2 - INFRAESTRUTURA - FORMAS
5.1.2.1. FORMA DE TÁBUAS DE PINHO PARA FUNDAÇÕES, USO 5X
DESCRIÇÃO: Execução de formas para fundação utilizando tábuas de pinho de 3ª de 1" x
12", levando-se em conta a utilização cinco vezes.
RECOMENDAÇÕES: As formas devem ser resistentes às cargas. Após a colocação da
forma e verificação de todos os componentes do sistema, deverá ser feita uma pintura de
proteção com desmoldante para facilitar a remoção das mesmas sem danificar as
superfícies do concreto.
Uso de mão de obra habilitada.
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO: Os painéis laterais da forma deverão ser formados
por tábuas, de pinho pregadas sobre travessas. As travessas deverão ser escoradas na
parte superior e na parte inferior, apoiando-se em pontaletes cravados no solo.
5.1.3 - INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO DO ALAMBRADO

De acordo, com o Projeto fornecido pela SEC, para cada montante, haverá um Bloco de
Concreto Simples 40 x 40 x 40 cm, onde será chumbado o montante do alambrado. Sobre
o bloco e em todo o perímetro do campo, será executada uma fiada de alvenaria com bloco
de concreto de 14x19x39 cm, e Cinta Corrida de 15 x 20 cm preenchida com concreto, para
cada montante.
5.1.4 - CONCRETO PARA FUNDAÇÕES – BLOCO
Será utilizado, concreto usinado bombeado com fck 20 Mpa, será utilizado para a execução
das vigas para implantação dos alambrados. Trata-se de concreto a partir de cimento
Portland, produzido para ser entregue na obra no estado plástico e de acordo com as
9
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características solicitadas. O concreto deverá ser dosado e executado em central,
atendendo as especificações do projeto
O concreto deverá ter resistência conforme o especificado no projeto estrutural, e deverá
ser impermeável: a areia e brita utilizados não poderão provocar reações álcali-agregado
com o cimento, nem conter materiais orgânicos, ou argilosos, e a utilização de aditivos só
poderá ser feita se comprovadamente não atacarem o aço ou o concreto.
A água a ser utilizada deverá ser de acordo com as normas vigentes, não podendo conter
excesso de íons cloretos ou sulfatos. O concreto deverá ter a resistência (fck) estabelecida
em projetos, lançado após as formas serem molhadas abundantemente e vibrado com
equipamentos próprios (vibrador mecânico). Nos primeiros sete dias a partir do lançamento
deverá ser feita a cura do concreto, mantendo umedecida a superfície ou protegendo-a com
película impermeável.
6 - ALVENARIA - MURETA
6.1 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
Execução de mureta perimetral de contenção, em alvenaria de blocos de concreto
14 x 19 x 39 cm, revestidos interna e externamente com chapisco, emboço e pintura
acrílica;
6.1.1 - MATERIAL
Blocos pré-fabricados, de concreto, não estruturais, modulares, em forma de
paralelepípedo, de consistência homogênea e compacta, vazados no sentido da altura, com
arestas vivas, faces planas, sem cavidades, ondulações, trincas ou cascas e coloração
uniforme.
O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, agregados e água.
A espessura mínima das paredes dos blocos deverá ser de 25 mm e o diâmetro máximo
do agregado deverá ser menor que 25% da espessura da parede.
Só será permitido o uso de blocos isentos de trincas, fraturas ou outros defeitos que possam
comprometer sua resistência e durabilidade, que apresentem arestas e vértices íntegros e
resistentes, além de superfícies homogêneas para garantir o bom acabamento do
revestimento especificado.
Na execução de alvenarias aparentes, só será permitida a utilização de blocos apropriados
para essa finalidade e que apresentem superfícies exatamente planas, uniformes e lisas,
além das demais características, já citadas, observadas com máximo rigor.
b)

Resistência à compressão para blocos de vedação: 2,5 MPa

Absorção de água: 10%
c)

Normas:

Deverá ser atendida a Especificação EB-50 da ABNT.
10
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6.1.2 - ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
Os blocos deverão ser assentados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4.
6.1.3 - EXECUÇÃO
Os blocos deverão ser assentados com regularidade, formando fiadas perfeitamente
niveladas, prumadas e alinhadas, e as juntas deverão ser uniformes e não deverão
ultrapassar 10 mm na espessura.
Na execução de alvenarias de blocos aparentes, as juntas poderão ser de amarração ou a
prumo (de acordo com as especificações do projeto, ou as determinações da SEC) e
deverão apresentar alinhamentos perfeitos, superfície homogênea, espessura constante de
10 mm e, nos casos em que não houver determinação contrária no projeto, acabamento
meia-cana executado com ferro redondo apropriado.
Antes do assentamento da primeira fiada, o nível da base deverá ser perfeitamente nivelado
com argamassa. Não serão admitidos desnivelamentos e imperfeições que implicariam em
posteriores correções em espessuras desiguais das juntas de assentamento.
Os blocos antes de seu assentamento, deverão ser molhados para evitar absorção de água
da argamassa, prejudicando as condições de pega.
Os pilaretes, cintas, vergas e outros elementos, deverão ser executados conforme indicado
no projeto.
A embutidura de tubos metálicos do alambrado, deverá ser simultânea ao assentamento
dos blocos, evitando-se todo e qualquer rasgo desnecessário em alvenarias já levantadas,
principalmente em se tratando de alvenarias aparentes.
As alvenarias previstas para serem pintadas ou ficarem à vista, deverão ser tratadas com
uma solução de ácido muriático aplicada a pincel e, em seguida, lavadas com água limpa.
7 - REVESTIMENTOS DE PAREDE - MURETA
7.1.1 - CHAPISCO
7.1.1.1. MATERIAL


Argamassa de traço 1:3, cimento e areia grossa.

Deverão ser utilizados cimento comum tipo Portland e areia grossa, limpa, isenta de argila,
sais e substâncias orgânicas ou terrosas.
7.1.1.2. APLICAÇÃO
O chapisco comum sobre alvenarias de blocos de concreto, consiste na aplicação de uma
camada irregular e descontínua de argamassa forte sobre estas superfícies, com a
finalidade de se obter maior aderência para os posteriores revestimentos.
11
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7.1.1.3. SERVIÇOS
As superfícies a serem chapiscadas deverão estar perfeitamente limpas e abundantemente
molhadas, devendo essa limpeza eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas
que possam ocasionar futuros desprendimentos.
O chapisco comum é lançado diretamente sobre a superfície mecanicamente ou
manualmente, sendo que o excedente da argamassa que não aderir à superfície não
poderá ser reutilizado, sendo vedado seu reamassamento.
7.1.2 - EMBOÇO
7.1.2.1. MATERIAL


Argamassa mista, traço 1:4, cal hidratada e areia com adição de 158 kg de cimento
Portland / m³ de argamassa.

Qualquer alteração na proporção dos componentes deverá ser submetida à aprovação da
Fiscalização.
7.1.2.2. APLICAÇÃO
O emboço, também denominado massa grossa, é a primeira camada de revestimento que
se aplica sobre superfícies chapiscadas de concreto ou alvenarias. Esse revestimento em
alguns casos, é a camada final, ou ainda, poderá servir de base para outro revestimento.
7.1.2.3. SERVIÇOS
Inicialmente deverá ser preparada mistura de cal e areia na dosagem 1:4, a seco, até ser
obtida uma coloração uniforme, após o que, se adicionará água. É recomendável deixar
esta mescla em repouso para queima de eventuais detritos de calcáreo ainda não
calcinados. Somente na hora do emprego, adicionar o cimento, na proporção de 158kg/m3
da mistura previamente preparada.
Antes do início do revestimento as superfícies deverão ser limpas de qualquer gordura,
vestígios orgânicos e outras impurezas, previamente molhada, após o que, será iniciada a
execução do revestimento, mecânica ou manual, com o lançamento violento da argamassa
contra a superfície que deverá ficar perfeitamente desempenada, alinhada e nivelada,
exigindo-se o emprego de referências localizadas e faixas-guia para apoio e deslize das
8 - PISO
O passeio da quadra, será executado estritamente de acordo com as determinações do
projeto, no que diz respeito aos tipos de material a serem utilizados, e sua aplicação deverá
ser feita rigorosamente, em conformidade com a normas pertinentes da ABNT.
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8.1 - CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO - PASSEIO
- ABNT NBR 12255:1990 – Execução e utilização de passeios públicos.


Piso em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia com 3 cm de
espessura e acabamento camurçado;



Placas de aproximadamente 1,00 m (comprimento) x 1,00 m (largura) x 3 cm (altura).

Para pisos apoiados no solo (passeio), o mesmo deverá ser escarificado e compactado
superficialmente com garantia de grau de compactação de 95% (proctor normal). Sobre o
solo escarificado e compactado, executar camada de lastro de brita graduada 98% (proctor
normal). Os pisos deverão ser executados de modo à constituir superfícies absolutamente
planas, niveladas, dotadas de inclinações quando for o caso.
Os passeios do redor da quadra, serão executados com pisos cimentados desempenados
e alisados, com 3 cm de espessura de cimento e areia, traço 1:3, acabamento camurçado,
sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos levarão juntas de dilatação
plásticas com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00 m.
Deve ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em
direção às canaletas ou pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser
desempenada. Deverá ser garantido o processo de cura úmida por 7 dias cobrindo a
superfície com um colchão de areia de 3 cm a 4 cm de espessura permanentemente
molhado.
8.2 - PISO DE GRAMA SINTÉTICA 30 MM PARA CAMPO SOCIETY
As Fibras Sintéticas serão compostas pela combinação de Monofilamento PE + Fibrilado
Coulerd de Polietileno na cor verde, e linhas demarcatórias na cor branca.
A grama sintética deverá estar em conformidade com as normas vigentes, quanto a
qualidade de instalação e do nivelamento adequado do material que compõe o sistema de
amortecimento, reduzindo lesões e proporcionando maior conforto e segurança ao atleta.
Considerações importantes na preparação do piso para a aplicação da grama sintética:


Execução de levantamento planialtimétrico do local, onde será executado o campo
de futebol, incluindo a definição e marcação dos níveis;



Execução de limpeza de toda área, incluindo a remoção da camada vegetal
existente, numa espessura média de 40 cm, incluindo bota fora;



Execução de terraplanagem e compactação de toda área, incluindo a execução de
caimento de 1% (um por cento) a partir do eixo longitudinal para as laterais,
obedecendo ao levantamento planialtimétrico;
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Execução de sistema de drenagem do tipo “espinha de peixe”, próprio para campos
de futebol de grama sintética, composto por abertura de vala principal disposta no
sentido longitudinal do campo e valas secundárias transversais (em relação a
canaleta principal) equidistantes entre si, e a 45º em relação ao dreno principal. As
valas serão escavadas mecanicamente, e deverão ser dimensionadas para atender
a vazão de drenagem necessária para garantir que não ocorram acúmulos de água.
As valas serão preenchidas internamente com tubo perfurado, especial para dreno,
com diâmetro de 4”, recobertas com brita nº 1 e totalmente envelopados com manta
geotextil do tipo Bidim, ou similar. O sistema de drenagem deverá ser conectado aos
sistemas de captação e escoamento de águas pluviais;



Execução de mureta perimetral de contenção, em alvenaria de blocos de concreto
14 x 19 x 39 cm, revestidos interna e externamente com chapisco, emboço, reboco
e pintura acrílica na cor verde;



Fornecimento e instalação de gramado sintético especial, próprio para a prática de
futebol, cor verde para o campo, e cor branca para as demarcações, confeccionado
em rolos de 3,90 metros de largura e até 50 metros de comprimento. O gramado
será composto pela combinação de Monofilamento PE + Fibrilado Coulerd de
Polietileno na cor verde, e linhas demarcatórias na cor branca, com a finalidade de
suportar os rigores das intempéries e esforços mecânicos a que será submetida.
A grama será composta por fios monofilamentares de polietileno LSR de baixa
abrasividade, tratados com protetores de raios ultravioleta terá altura total de 30 mm,
8.800 Decitex, alta densidade de tufos, com aproximadamente 9.000 tufos por metro
quadrado, conferindo ao gramado as condições ideais para receber a camada
amortecedora, composta areia peneirada, que será aplicada superficialmente e entre
fios.
Os rolos de grama sintética serão unidos por fita reforçada de poliéster entrelaçado
não direcional (seaming tape), e adesivo especial de poliuretano, bicomponente e à
prova de água. As linhas demarcatórias de cor branca deverão ser confeccionadas
com o mesmo material e especificações da grama sintética verde.

9 - ELEMENTOS METÁLICOS
9.1 - ALAMBRADO
O Alambrado será fixado em mureta de alvenaria no perímetro do Campo Society, será
composto de quadros estruturais em tubo de aço galvanizado a fogo de 2”, com costura,
DIN 2440, chumbados com aproximadamente 2,61 m entre si, com altura de 6,00 m do
nível do piso, com tratamento anticorrosão, pintados na cor azul escuro, tubos superiores
e mãos francesas de reforço, requadros para fixação da tela em tubo de aço galvanizado a
fogo de 1 ¼” e fechamento de tela de arame galvanizado em malha 5x5 cm, e ainda,
contraventamento em tubo de aço galvanizado a fogo de 1 ¼ ”.
O alambrado contará com cabos esticadores e 02 portões de acesso (1,0 m x 2,40m),
confeccionados nos mesmos materiais, providos de trincos e porta cadeados. A tela será
14
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de arame galvanizado Fio 12 BWG, com acabamento em PVC, na cor azul escuro e malha
quadrada de 5x5 cm, devidamente esticados com cabos de aço.
Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda elétrica em
cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais onde houver
ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão,
ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela deverá ser esticada, transpassada e
amarrada no requadro do portão.
10 - PINTURA
10.1 - TINTA LÁTEX ACRÍLICO - MURETA
10.1.1 - MATERIAL


Tinta à base de emulsão 100% acrílica, solúvel em água. Acabamento acetinado,
resistente à água, alcalinidade, maresia e intempéries, cor a definir.



Selador acrílico, para preparação de superfícies muito porosas.



Massa acrílica, para nivelar ou corrigir pequenas imperfeições.

10.1.2 - APLICAÇÃO
Mureta, conforme indicado em projeto.
10.1.3 - SERVIÇOS
A superfície porosa deve ser preparada e receber uma demão de seladora.
Aplicar 2 a 3 demãos de acabamento, com diluição máxima de 20% de água.
A aplicação para acabamentos texturizados deverá atender especificações do Fabricante.
10.2 - PINTURA COM SILICATO DE ZINCO – ANTICORROSIVA – ESTRUTURA
METÁLICA
Tinta com alta concentração de zinco, utilizada em peças e componentes que exijam
pinturas com proteção a alta agressividade corrosiva, também é resistente a altas
temperaturas tornando o seu uso abrangente para os vários segmentos da indústria de
base.
10.3 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO (ALQUÍDICO) – ESTRUTURA METÁLICA
São tintas monocomponentes recomendadas para acabamentos em ambientes internos e
externos, sobre superfícies de madeira e metais ferrosos. Formuladas à base de resinas
alquídicas especiais em combinação com pigmentos de alta qualidade, proporcionam ótimo
acabamento com excelente rendimento e durabilidade. São geralmente usadas em pinturas
e repinturas de estruturas em geral.
15
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10.3.1 - MATERIAL


Tinta à base de resinas alquídicas, acabamento semibrilho, lavável na cor azul
escuro

10.3.2 - SERVIÇOS
A superfície deverá estar completamente limpa, seca, isenta de poeira, mofo e manchas
gordurosas. Deverá receber uma demão primária de seladora, conforme o material a ser
pintado. Após a secagem da base, aplicar 2 demãos de tinta esmalte, com espaçamento
mínimo de 12 horas entre cada uma.
11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
-

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
NBR 5382 – Verificação de iluminância de interiores;
NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;
NBR 5413 – Iluminância de interiores;
NBR 5444 – Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais;
NBR 5461 – Iluminação;
NBR 5471 – Condutores elétricos;
NBR 6689 – Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais;
NBR 10898 – Sistema de iluminação de emergência;
NBR IEC 60081 – Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral;
NBR IEC 60669-2-1 – Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e
similares – Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos;
NBR IEC 60884-2-2, Plugues/tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 2-2:
Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;
NBR NM 247-1, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões
nominais até 450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);
NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e
análogas – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);
NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 1:
Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição dos refletores, arandelas e
tomadas, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O
atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela
concessionária local em 110V ou 220V.
Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima
admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa
tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão
ser redimensionados.
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Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos,
e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a
facilidade de manutenção e durabilidade.
Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta
sensibilidade para garantir a segurança.
A iluminação da quadra será através de refletores (LED) de baixo consumo de energia,
reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção
harmônica.
12 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA
 ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.
O projeto de SPDA é destinado a proteger a edificação contra descargas elétricas
atmosféricas. A localização do sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve
obedecer ao projeto de elétrica. A nova instalação deve ser conectada à rede existente. Os
condutores de descida poderão ser embutidos no pilar externo. O eletroduto (haste) de
aterramento deverá ser instalado em uma caixa de inspeção, de no mínimo 0,25x0,25 m,
com tampa de concreto e recoberto com uma camada de concreto magro com espessura
mínima de 5 cm.
13 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS


Futebol: Trave Oficial Móvel e Rede de Nylon;



Verificar detalhes dos equipamentos no projeto de arquitetura.

14 - LIMPEZA FINAL
Será removido todo o entulho, transportado para confinamento de lixo, cuidadosamente
limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes. Todos os elementos de
alvenaria, pisos e outros serão limpos e cuidadosamente lavados de modo a não danificar
outras partes da obra por estes serviços de limpeza. Haverá especial cuidado em se
remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies. Todas
as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, principalmente na
estrutura metálica. Será vedado o uso de ácido para remoção de manchas, o que deverá
ser feito por outros meios que não venham a atacar os materiais; melhor ainda será que as
manchas sejam evitadas, ou removidas enquanto os materiais que as provoquem ainda
estejam úmidos.
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1 - OBJETIVO
O presente documento destina-se à orientação para a construção de QUADRA COBERTA
(18x30 m) com Arquibancada, a ser implantada no estado da Bahia, objetivando a
construção e o aparelhamento dos colégios, está fundamentado na análise do Projeto
Padrão e Orçamento, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e
componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento
relata e define integralmente o projeto e suas particularidades.
2 - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS
Todos os acabamentos deverão ser executados de acordo com as indicações do projeto,
em todos os seus detalhes e exclusivamente com materiais que atendam integralmente às
prescrições das normas, especificações e padronizações da ABNT específicas para cada
caso. As normas e especificações contidas neste caderno deverão ser rigorosamente
obedecidas, valendo como se efetivamente fossem transcritas nos contratos para execução
de obras e serviços.
3 - CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO
Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos, optou-se pela utilização de
um projeto-padrão. Algumas das premissas deste projeto padrão têm aplicação direta no
sistema construtivo adotado:







Definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer região do estado da
Bahia, considerando-se as diferenças climáticas, topográficas e culturais;
Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;
Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonância com a ABNT NBR 9050;
Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção;
Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à
construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos;
O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade. Levando-se em conta esses
fatores e como forma de simplificar a execução da obra em todas as regiões do
estado, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:
o Fundação em Concreto Armado, Superestrutura em Pilares e Cobertura
Metálicos;
o Estrutura Metálica em Arco Treliçado para Cobertura com Telha Metálica.
o Alvenaria de Blocos (dimensões nominais: 19x19x39cm, conforme NBR
7171).

4 - SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1 - MOVIMENTO DE TERRA
Neste item está contemplada a escavação manual de valas para assentamento das formas,
vigas baldrame e sapatas de concreto armado, em espaço conveniente para a execução
4
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destes serviços. É incluído neste serviço a remoção da camada vegetal do solo onde será
executada a fundação.
No trecho especificado em projeto, que inclui o assentamento da base dos baldrames de
concreto armado, estes devem ser executados em nível, devendo qualquer inclinação ser
regularizada através da execução deste serviço, bem como a compactação vigorosa do
fundo da vala com soquete apropriado para evitar problemas posteriores.
Os serviços de reaterro que forem necessários serão executados com material escavado,
em camadas de 20 (vinte) cm de altura máxima, assim como posteriores fendas, trincas e
desníveis por recalques das camadas aterradas.
Importante destacar, que o terreno deverá estar isento de entulho e matéria orgânica e
apresentar grau de compactação >95%, oferecendo garantia de estabilidade, com
nivelamento rigoroso para propiciar espessura constante.
4.2 - LIMPEZA DO TERRENO E LOCAÇÃO DA OBRA
Sempre que as condições locais exigirem, os trabalhos relativos à implantação geral da
obra deverão ser precedidos pela limpeza do terreno, isto é, pela execução de serviços
como: roçada e capinação, remoção de terra ou entulho depositado, destocamento,
remoção ou transplante de árvores e plantas ornamentais, etc..
Quando da implantação do gabarito, o terreno deverá se apresentar suficientemente limpo
e desimpedido, de modo a facilitar os serviços de locação da obra e a identificação das
estacas de posição. Somente podem ser removidas árvores totalmente prejudicadas pela
implantação da obra ou especificamente indicadas em projeto. A queima não será permitida
e, de qualquer modo, não deve ser realizada em áreas destinadas a plantio.
Na limpeza, devem ser regularizadas as áreas não previstas para movimento de terra, com
desníveis de até 20cm, visando a fácil escoamento de águas pluviais. Na execução de
gabaritos de madeira para locação de obra, as peças horizontais deverão ser perfeitamente
niveladas e todo o conjunto deverá ser convenientemente fixado e travado de modo a
resistir às tensões produzidas pelos fios de marcação, sem apresentar oscilações passíveis
de lhes permitir fugas de posição.
A locação da obra deverá obedecer rigorosamente às cotas, níveis e alinhamentos
fornecidos no projeto básico. Os trabalhos de locação deverão ser executados por
profissionais experientes, de acordo com a complexidade apresentada em cada caso, e
com instrumentos e métodos adequados, de modo a proporcionarem resultados
satisfatórios, dentro dos limites de precisão aceitáveis pelas normas usuais de construção.
4.3 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
As demolições serão totais e os materiais delas resultantes serão computados como
entulho de obra. Os serviços de retirada deverão ser executados de modo a proporcionarem
níveis máximos de aproveitamento. Todos os materiais passíveis de reaproveitamento
deverão ser limpos, livres de argamassa ou outros materiais agregados, selecionados e
5
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guardados convenientemente até sua remoção do canteiro de serviços. Os trabalhos de
demolição e retirada deverão ser executados com equipamentos adequados a cada tipo de
serviço.
4.4 - REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, CARGA MANUAL E
DESCARGA EM BOTA FORA
O entulho referente aos elementos demolidos, serão removidos considerando um índice de
empolamento de 30%, dentro dos limites da obra (até 1 km) com a utilização de carrinho
de mão, seu despejo em caçamba e transporte por caminhão basculante até o bota fora e
descarga no destino.
5 - SISTEMA ESTRUTURAL


Características do Projeto: Quadra Poliesportiva de 18 m x 30 m com arquibancada;



Infraestrutura: Fundações em Blocos sobre Estacas ou Sapatas, e vigas baldrames
em concreto armado,



Superestrutura: Pilares Metálicos do Tipo Perfis Soldados CS 250x52.



Estrutura de cobertura: arco treliçados em perfil dobrado, terças em perfil dobrado e
enrijecido, chapas e perfis em chapa dobrada: Aço SAE 1020, chumbadores e
demais barras lisas: Aço SAE 1020, contraventamento - barra 5/8", cobertura em
Telhas Translúcidas e Telhas Metálicas Onduladas de Aço Zincado - Espessura
0,5mm.

5.1 - INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO
Referência Normativas:
- NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento;
- NBR 14931 - Execução de Estruturas de Concreto;
- NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações;
- NBR 8681- Ações e Segurança nas Estruturas;
- NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;
- NBR 6120:1980 - Cargas para cálculo de estruturas de edificações;
- NBR 6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações.
- NBR 5738, Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;
- NBR 5739, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos;
- NBR 7212, Execução de concreto dosado em central;
- NBR 8522, Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à
compressão;
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5.1.1 - FUNDAÇÃO - QUADRA
De acordo, com o Projeto de Fundação da Quadra fornecido pela SEC, os blocos/sapatas
estão projetadas para solos com tensão admissível entre 1,0 Kgf/cm2 e 1,5 Kgf/cm2. As
sapatas para solos com tensão admissível na cota de assentamento das fundações, acima
de 1,5 Kgf/cm2, devem ser confirmadas através de Sondagens SPT e recalculadas. Deverá
ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das cargas, a
capacidade de suporte do solo e a presença do nível d’água. Com base na combinação
destas análises optar-se-á pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de execução.
5.1.1.1.

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES – BLOCO / SAPATAS

Será composto por concreto convencional dosado em central fck<= 25 MPa, armaduras de
aço conforme projeto estrutural. Serão executadas em concreto armado com fck< 25 MPa,
conforme definido projeto. Consiste em sistema de brocas moldadas "in loco" após a
escavação do solo com perfuratrizes rotativas, trados mecânicos ou manuais. Deve-se
penetrar o trado exatamente na posição e profundidade e diâmetro definidos em projeto.
Após a escavação, todo o material deve ser retirado; Posiciona-se então a armadura
especificada em projeto, garantindo seu recobrimento através do uso de espaçadores;
Lança-se o concreto da broca garantindo que a ferragem necessária para a ancoragem do
bloco à broca fique livre em comprimento superior ao de ancoragem mínimo.
5.1.1.1.

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES — VIGAS BALDRAMES

As formas deverão garantir a geometria final das peças estruturais conforme projeto, serem
bem travadas e escoradas, sem se deformarem. Deverão ser limpas e molhadas antes da
concretagem. Não poderão ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o
bom funcionamento estrutural, nem a estética. A retirada deverá ser cuidadosa, após o
período necessário para se atingir a resistência e módulo de elasticidade necessários. A
armadura a ser utilizada não poderá apresentar indícios de corrosão, e seguirão o projeto
estrutural, executadas por mão-de-obra especializada. O concreto deverá ter resistência
conforme o especificado no projeto estrutural, e deverá ser impermeável: a areia e brita
utilizados não poderão provocar reações álcali-agregado com o cimento, nem conter
materiais orgânicos, ou argilosos, e a utilização de aditivos só poderá ser feita se
comprovadamente não atacarem o aço ou o concreto. A água a ser utilizada deverá ser de
acordo com as normas vigentes, não podendo conter excesso de íons cloretos ou sulfatos.
O concreto deverá ter a resistência (fck) estabelecida em projetos, lançado após as formas
serem molhadas abundantemente e vibrado com equipamentos próprios (vibrador
mecânico). Nos primeiros sete dias a partir do lançamento deverá ser feita a cura do
concreto, mantendo umedecida a superfície ou protegendo-a com película impermeável.
5.1.2 - MURETA AO REDOR DA QUADRA
Broca em concreto armado: executada mecanicamente a trado (Broca) ø 25 cm,
profundidade mínima e armação conforme projeto, a concretagem só poderá ser realizada
após autorização do fiscal da SEC.
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O concreto moldado "in loco" deverá obedecer rigorosamente, as Normas da ABNT controle
tecnológico, e será utilizado nos blocos/sapatas, vigas e pisos, conforme especificado no
projeto estrutural. O concreto deverá ter resistência conforme o especificado no projeto
estrutural, e deverá ser impermeável: a areia e brita utilizados não poderão provocar
reações álcali-agregado com o cimento, nem conter materiais orgânicos, ou argilosos, e a
utilização de aditivos só poderá ser feita se comprovadamente não atacarem o aço ou o
concreto. O concreto deverá ter a resistência estabelecida no memorial de cálculo e
projetos (fck conforme indicado em projeto), lançado após as formas serem molhadas
abundantemente e vibrado com equipamentos próprios (vibrador mecânico). Nos primeiros
sete dias a partir do lançamento deverá ser feita a cura do concreto, mantendo umedecida
a superfície ou protegendo-a com película impermeável.
5.2 - SUPERESTRUTURA – ESTRUTURA E COBERTURA - METÁLICA
-

ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e
concreto de edifícios;
ABNT NBR 6120– Cargas para cálculo de estruturas de edificações;
ABNT NBR 14762 – Dimensionamento de perfis formados a frio;
ABNT NBR-8800 – Detalhamento para Execução e montagem de estruturas
metálicas;
AISC – Manual of Steel Estructure.

-

Informações Técnicas:






Área total de 855,00m²;
Comprimento de 32,10m;
Largura de 24,10m;
Estrutura metálica: Vão longitudinal máximo de 6,50m;
Vão transversal máximo de 24,10m.

A superestrutura é composta pelos seguintes elementos estruturais metálicos:
Pilares:




Pilares Metálicos: Tipo Perfis Soldados CS 250x52;
Placas de base: 500x500x18;
Chumbador-Barra Mec. Aço SAE 1020.

Tesouras Treliçadas:





Arco Treliçado Banzo Inferior: perfil dobrado U150x60x3,04;
Banzo Superior: perfil dobrado U150x60x20x3,04;
Montantes Internas: perfil laminado U150x50x3,04
Diagonais: perfil laminado U150x50x3,04.
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Terças:


Terças: perfil duplo dobrado U150x60x20x2,65;

Cobertura:



Contraventamento - barra 5/8";
Telhas Translúcidas e Telhas Metálicas Onduladas de Aço Zincado - Espessura
0,5mm.

Condições Gerais para a Execução:
Caberá ao fabricante da estrutura metálica a verificação da suficiência da seção útil de
peças tracionadas ou fletidas, providas de conexões parafusadas ou de furos para qualquer
outra finalidade.
Todas as conexões deverão ser calculadas e detalhadas a partir das informações contidas
nos Documentos de Projeto, podendo ser soldadas ou parafusadas, com prévio critério
estabelecido entre SEC, Construtora e Fabricante. As conexões de campo deverão ser
parafusadas.
As conexões de barras tracionadas ou comprimidas das treliças ou contraventamento
deverão ser dimensionadas de modo a transmitir o esforço solicitante indicado nos
Documentos de Projeto, e sempre respeitando o mínimo de 3000 kg ou metade do esforço
admissível na barra.
Para as barras fletidas as conexões deverão ser dimensionadas para os valores de força
cortante indicados nos Documentos de Projeto, e sempre respeitando o mínimo de 75% de
força cortante admissível na barra; havendo conexões a momento fletor, aplicar-se-á critério
semelhante.
Todas as conexões soldadas na oficina deverão ser feitas com solda de ângulo, exceto
quando indicado nos Documentos de Projeto.
Quando for necessária solda de topo, esta deverá ser de penetração total. Todas as soldas
de importância deverão ser feitas na oficina, não sendo admitida solda no campo. As
superfícies das peças a serem soldadas deverão se apresentar limpas isenta de óleo,
graxa, rebarbas, escamas de laminação e ferrugem imediatamente antes da execução das
soldas. As conexões com parafusos poderão ser do tipo esmagamento ou do tipo atrito.
Todas as conexões parafusadas deverão ser providas de pelo menos dois parafusos. O
diâmetro do parafuso deverá estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no
mínimo Ø1/2”.
Todos os parafusos Galvanizados deverão ser providos de porca hexagonal de tipo pesado
e de pelo menos uma arruela colocada no lado em que for dado o aperto.
Os furos das conexões parafusadas deverão devem ser executados com um diâmetro Ø
1/16” superior ao diâmetro nominal dos parafusos.
9
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Estes poderão ser executados por puncionamento para espessura de material até 3/4";
para espessura maior, estes furos deverão ser obrigatoriamente broqueados, sendo,
porém, admitido sub-puncionamento. As conexões deverão ser dimensionadas
considerando-se a hipótese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensão
admissível correspondente à hipótese da rosca estar incluída nos planos de cisalhamento
(= 1,05 t / cm²).
Os parafusos galvanizados, quer em conexão do tipo esmagamento, tipo atrito, deverão ser
apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforço de ruptura por tração.
Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forças de tração indicadas na tabela
anterior, o aperto dos parafusos deverá ser dado por meio de chave calibrada, não sendo
aceito o controle de aperto pelo método de rotação da porca. As chaves calibradas deverão
ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores de força de tração
indicados. Deverão ser feitos ensaios com os parafusos de modo a reproduzir suas
condições de uso.
Para as conexões com parafusos de ligações secundárias e as conexões das correntes,
poderão ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado.
Transporte e Armazenamento
Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e
deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o embarque e
armazenamento da estrutura metálica. Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão
ser providas de contraventamentos provisórios para o transporte e armazenamento.
As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem, de
acordo com a solicitação do responsável pela Construtora da obra.
Montagem:
A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as indicações
contidas no plano de montagem, elaborado pelo fabricante.
O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo a
se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão ser
reparadas ou substituídas, de acordo com as solicitações da Construtora.
Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e
angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.
Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades
suficientes, sempre que necessário, e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança
da estrutura o exigir.
As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e deverão
ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, esforços de
10
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montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos de montagem
e, ainda, esforços devidos ao vento.
A Sequência de Execução da Instalação das Telhas Metálicas deve ser feita por fiadas,
iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em águas opostas. Obedecer à
inclinação do projeto e a inclinação mínima determinada para cada tipo de telha. As
primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com arame de cobre.
Garantia:
O Fabrincante deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos fornecidos
quanto a defeitos de fabricação e montagem pelo período de 5 (cinco) anos, contados a
partir da data de entrega definitiva dos serviços.
Pintura:
Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de
laminação, furos, etc..
A preparação da superfície, constará basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com
as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:




Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado: 2 demãos de
Pintura com Silicato de Zinco cada demão, e posteriormente 2 demãos de esmalte
alquídico em cada demão.
Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação
dos fabricantes.
A cor do esmalte será fornecido pela SEC.

Inspeção e testes:
Todos os serviços executados estão sujeitos à inspeção e aceitação por parte da SEC.
6 - ALVENARIA - MURETA
6.1 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
A execução da Mureta (1,0 m e 2,0 m altura) será em Bloco de Concreto 19x19x39 cm,
considerando chapisco, emboço e pintura, e englobará o perímetro da quadra e
arquibancada,
6.1.1 - MATERIAL
Blocos pré-fabricados, de concreto, não estruturais, modulares, em forma de
paralelepípedo, de consistência homogênea e compacta, vazados no sentido da altura, com
arestas vivas, faces planas, sem cavidades, ondulações, trincas ou cascas e coloração
uniforme.
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O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, agregados e água.
A espessura mínima das paredes dos blocos deverá ser de 25 mm e o diâmetro máximo
do agregado deverá ser menor que 25% da espessura da parede.
Só será permitido o uso de blocos isentos de trincas, fraturas ou outros defeitos que possam
comprometer sua resistência e durabilidade, que apresentem arestas e vértices íntegros e
resistentes, além de superfícies homogêneas para garantir o bom acabamento do
revestimento especificado.
Na execução de alvenarias aparentes, só será permitida a utilização de blocos apropriados
para essa finalidade e que apresentem superfícies exatamente planas, uniformes e lisas,
além das demais características, já citadas, observadas com máximo rigor.
a)

Dimensões dos Blocos

comprimento: 39 cm;
altura: 19 cm;
largura: 19 cm.
Poderão ser utilizados blocos com dimensões menores, formando meios blocos ou do tipo
canaleta, mantidas as condições desta Especificação.
b)

Resistência à compressão para blocos de vedação: 2,5 MPa

Absorção de água: 10%
c)

Normas:
6.1.1.1.

Deverá ser atendida a Especificação EB-50 da ABNT.
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

Os blocos deverão ser assentados com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4.
6.1.1.2.

EXECUÇÃO

Os blocos deverão ser assentados com regularidade, formando fiadas perfeitamente
niveladas, prumadas e alinhadas, e as juntas deverão ser uniformes e não deverão
ultrapassar 10 mm na espessura.
Na execução de alvenarias de blocos aparentes, as juntas poderão ser de amarração ou a
prumo (de acordo com as especificações do projeto, ou as determinações da SEC) e
deverão apresentar alinhamentos perfeitos, superfície homogênea, espessura constante de
10 mm e, nos casos em que não houver determinação contrária no projeto, acabamento
meia-cana executado com ferro redondo apropriado.
Antes do assentamento da primeira fiada, o nível da base deverá ser perfeitamente nivelado
com argamassa. Não serão admitidos desnivelamentos e imperfeições que implicariam em
posteriores correções em espessuras desiguais das juntas de assentamento.
12
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Os blocos antes de seu assentamento, deverão ser molhados para evitar absorção de água
da argamassa, prejudicando as condições de pega.
Os pilaretes, cintas, vergas e outros elementos, deverão ser executados conforme indicado
no projeto.
A embutidura de tubos metálicos do alambrado, deverá ser simultânea ao assentamento
dos blocos, evitando-se todo e qualquer rasgo desnecessário em alvenarias já levantadas,
principalmente em se tratando de alvenarias aparentes.
As alvenarias previstas para serem pintadas ou ficarem à vista, deverão ser tratadas com
uma solução de ácido muriático aplicada a pincel e, em seguida, lavadas com água limpa.
6.2 - REVESTIMENTOS DE PAREDE - MURETA
6.2.1 - CHAPISCO
6.2.1.1.


MATERIAL

Argamassa de traço 1:3, cimento e areia grossa.

Deverão ser utilizados cimento comum tipo Portland e areia grossa, limpa, isenta de argila,
sais e substâncias orgânicas ou terrosas.
6.2.1.2.

APLICAÇÃO

O chapisco comum sobre alvenarias de blocos de concreto, consiste na aplicação de uma
camada irregular e descontínua de argamassa forte sobre estas superfícies, com a
finalidade de se obter maior aderência para os posteriores revestimentos.
6.2.1.3.

SERVIÇOS

As superfícies a serem chapiscadas deverão estar perfeitamente limpas e abundantemente
molhadas, devendo essa limpeza eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas
que possam ocasionar futuros desprendimentos.
O chapisco comum é lançado diretamente sobre a superfície mecanicamente ou
manualmente, sendo que o excedente da argamassa que não aderir à superfície não
poderá ser reutilizado, sendo vedado seu reamassamento.
6.2.2 - EMBOÇO
6.2.2.1.


MATERIAL

Argamassa mista, traço 1:4, cal hidratada e areia com adição de 158 kg de cimento
Portland / m³ de argamassa.

Qualquer alteração na proporção dos componentes deverá ser submetida à aprovação da
Fiscalização.
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6.2.2.2.

APLICAÇÃO

O emboço, também denominado massa grossa, é a primeira camada de revestimento que
se aplica sobre superfícies chapiscadas de concreto ou alvenarias. Esse revestimento em
alguns casos, é a camada final, ou ainda, poderá servir de base para outro revestimento.
6.2.2.3.

SERVIÇOS

Inicialmente deverá ser preparada mistura de cal e areia na dosagem 1:4, a seco, até ser
obtida uma coloração uniforme, após o que, se adicionará água. É recomendável deixar
esta mescla em repouso para queima de eventuais detritos de calcáreo ainda não
calcinados. Somente na hora do emprego, adicionar o cimento, na proporção de 158kg/m3
da mistura previamente preparada.
Antes do início do revestimento as superfícies deverão ser limpas de qualquer gordura,
vestígios orgânicos e outras impurezas, previamente molhada, após o que, será iniciada a
execução do revestimento, mecânica ou manual, com o lançamento violento da argamassa
contra a superfície que deverá ficar perfeitamente desempenada, alinhada e nivelada,
exigindo-se o emprego de referências localizadas e faixas-guia para apoio e deslize das
7 - PISO
Os pisos do passeio e quadra deverão ser executados estritamente de acordo com as
determinações do projeto, no que diz respeito aos tipos de material a serem utilizados, e
sua aplicação deverá ser feita rigorosamente, em conformidade com a normas pertinentes
da ABNT.
7.1 - CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO - PASSEIO
- ABNT NBR 12255:1990 – Execução e utilização de passeios públicos.


Piso em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia com 3 cm de
espessura e acabamento camurçado;



Placas de aproximadamente 1,00 m (comprimento) x 1,00 m (largura) x 3 cm (altura).

Para pisos apoiados no solo (passeio), o mesmo deverá ser escarificado e compactado
superficialmente com garantia de grau de compactação de 95% (proctor normal). Sobre o
solo escarificado e compactado, executar camada de lastro de brita graduada 98% (proctor
normal). Os pisos deverão ser executados de modo à constituir superfícies absolutamente
planas, niveladas, dotadas de inclinações quando for o caso.
Os passeios do redor da quadra, serão executados com pisos cimentados desempenados
e alisados, com 3 cm de espessura de cimento e areia, traço 1:3, acabamento camurçado,
sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos levarão juntas de dilatação
plásticas com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00 m.
Deve ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em
14
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direção às canaletas ou pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser
desempenada. Deverá ser garantido o processo de cura úmida por 7 dias cobrindo a
superfície com um colchão de areia de 3 cm a 4 cm de espessura permanentemente
molhado.
7.2 - PISO INDUSTRIAL POLIDO – QUADRA
- NBR 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado.
- NBR 7481 - Tela de aço soldada, para armadura de concreto.
- NBR 7212 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento.
- NBR 11578 - Cimento Portland Composto.
- NBR 5735 - Cimento Portland de Alta Resistência Inicial.
- NBR 5733 - Cimento Portland de Alto Forno.
- NBR 11801 - Argamassa de Alta Resistência Mecânica para Pisos.
- NBR 5739 - Ensaio de Compressão de Corpos de Prova Cilíndricos.
- NBR 7223 - Determinação da Consistência pelo Abatimento de Tronco de Cone Método de Ensaio.
- ASTM C309-03 - Standard Specifi cation for Liquid Membrane Forming Copounds
for Curing Concrete.
- ASTM E - 1155/96 - Standard Test Method for Determining FF Floor Flatness and
FL Floo Levelness Numbers.
- BS 8204-2:2003 - Screeds, Bases and in Situ Floorings - Part 2: Concrete Wearing
Surfaces.
Piso industrial polido, em concreto armado, fck 25MPa e demarcação da quadra com
pintura à base de resina acrílica e tinta epóxi antiderrapante nas cores azul, amarelo,
branco, verde e vermelho telha.
Estrutura do piso:


Espessura da placa: 9cm - com tolerância executiva de +1cm/-0,5cm;



Armadura superior, Tela de Aço Eletrosoldada, Fio #4.2mm, malha de 10x10cm:
o



A armadura deve ser constituída por telas soldadas CA-60, fornecidas em
painéis e que atendam a NBR 7481.

Barras de transferência: barra de aço liso Ø=12,5 mm; comprimento 35 cm, metade
pintada e engraxada;

Sub Base: A sub base de 9 cm com tolerância executiva de +2cm/- 1cm deverá ser
preparada com brita graduada simples, com granulometria com diâmetro máximo de
19 mm.
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Sequência de execução:


Preparo da sub-base:
o





Isolamento da placa e sub-base:
o

O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plástico
(espessura mínima de 0,15mm), como as denominadas lonas plástica pretas;
nas regiões das emendas, deve-se promover uma superposição de pelo
menos 15cm.

o

As formas devem ser rígidas o suficiente para suportar as pressões e ter
linearidade superior a 3 mm em 5 m;

- Colocação das armaduras:
o



A execução do piso deverá ser feita por faixas, onde um longo pano é
concretado e posteriormente as placas são cortadas, fazendo com que haja
continuidade nas juntas longitudinais.

Acabamento superficial:
o



A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposição de malhas da
tela soldada, nos sentidos transversais e longitudinais.

Plano de concretagem:
o



A compactação deverá ser efetuada com sapo mecânico ou com placas
vibratórias, nas regiões confinadas, próximas aos pilares e bases deve-se
proceder à compactação com placas vibratórias, de modo a obter-se pelo
menos 100% de compactação na energia do proctor modificado.

A regularização da superfície do concreto deve ser efetuada com ferramenta
denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem,
algum tempo após a concretagem, quando o material está um pouco mais
rígido.

Desempeno mecânico do concreto:
o

Deverá ser executado, quando a superfície estiver suficientemente rígida e
livre da água superficial de exsudação. 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.
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Cura:
o



Serragem das juntas:
o



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.

As juntas do tipo serradas deverão ser cortadas (em profundidade mínima de
3 cm) logo após o concreto tenha resistência suficiente para não se
desagregar devendo obedecer à ordem cronológica do lançamento.

Selagem das juntas:
o

ꞏ A selagem das juntas deverá ser feita quando o concreto estiver atingido
pelo menos 70% de sua retração final;

o

ꞏ 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.



Entre a mureta e o piso da quadra (em todo o seu perímetro), deverá ser colocado
isopor na espessura de 1.0 cm e na altura do piso (7,0 cm).



Nas muretas laterais (sentido longitudinal) deverão ser colocados 6 buzinotes em
cada lado para escoamento da água. Nas muretas do fundo deverão ser colocados
3 buzinotes. Os buzinotes deverão ser de Pvc de 50mm.

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 as faixas para Pintura Acrílica para Piso, com aplicação da fita crepe em 2
camadas, tomando cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente
alinhadas.
8 - ELEMENTOS METÁLICOS
8.1 - ALAMBRADO E CORRIMÃO - QUADRA COBERTA
Alambrado
O Alambrado será fixado em mureta de alvenaria ao redor da quadra, e será composto de
quadros estruturais em tubo de aço galvanizado a fogo de 2”, tipo industrial, requadros para
fixação da tela em tubo de aço galvanizado a fogo de 1 ½ ” e fechamento de Tela de arame
galvanizado em malha 5x5 cm, e ainda, contraventamento em tubo de aço galvanizado a
fogo de 1 ½ ” e montantes de tubo de aço galvanizado a fogo de 2 ½ ”.
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Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda elétrica em
cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais onde houver
ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão,
ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela deverá ser esticada, transpassada e
amarrada no requadro do portão. Conforme Projeto, são considerados 04 Portões de 1,0 m
x 2,0 m.
Corrimãos
Conforme NBR 9050, os corrimãos devem ser instalados em rampas em ambos os lados,
a 0,92 m e a 0,70 m do piso, medidos da face superior até o bocel ou quina do degrau (no
caso de escadas) ou do patamar, acompanhando a inclinação da rampa. Devem prolongarse por no mínimo 0,30 m nas extremidades.
Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas e
rampas, e sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão. As extremidades
dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede ou
piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem protuberância. Em escadas e rampas com largura
igual ou superior a 2,40 m, a instalação de corrimãos deve atender no mínimo a uma das
seguintes condições:
a) Corrimãos laterais contínuos, em ambos os lados, com duas alturas de 0,70 m e
0,92 m do piso;
b) Corrimão intermediário, duplo e com duas alturas, de 0,70 m e 0,92 m do piso,
garantindo a largura mínima de passagem de 1,20 m.
9 - PINTURA
9.1 - TINTA LÁTEX ACRÍLICO - MURETA
9.1.1 - MATERIAL


Tinta à base de emulsão 100% acrílica, solúvel em água. Acabamento acetinado,
resistente à água, alcalinidade, maresia e intempéries, cor a definir.



Selador acrílico, para preparação de superfícies muito porosas.



Massa acrílica, para nivelar ou corrigir pequenas imperfeições.

9.1.2 - APLICAÇÃO
Mureta, conforme indicado em projeto.
9.1.3 - SERVIÇOS
A superfície porosa deve ser preparada e receber uma demão de seladora.
Aplicar 2 a 3 demãos de acabamento, com diluição máxima de 20% de água.
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A aplicação para acabamentos texturizados deverá atender especificações do Fabricante.
9.2 - PINTURA COM SILICATO DE ZINCO – ANTICORROSIVA – ESTRUTURA
METÁLICA
Tinta com alta concentração de zinco, utilizada em peças e componentes que exijam
pinturas com proteção a alta agressividade corrosiva, também é resistente a altas
temperaturas tornando o seu uso abrangente para os vários segmentos da indústria de
base.
9.3 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO (ALQUÍDICO) – ESTRUTURA METÁLICA
São tintas monocomponentes recomendadas para acabamentos em ambientes internos e
externos, sobre superfícies de madeira e metais ferrosos. Formuladas à base de resinas
alquídicas especiais em combinação com pigmentos de alta qualidade, proporcionam ótimo
acabamento com excelente rendimento e durabilidade. São geralmente usadas em pinturas
e repinturas de estruturas em geral.
9.3.1 - MATERIAL


Tinta à base de resinas alquídicas, acabamento acetinado, lavável na cor das demais
esquadrias da escola em questão

9.3.2 - SERVIÇOS
A superfície deverá estar completamente limpa, seca, isenta de poeira, mofo e manchas
gordurosas. Deverá receber uma demão primária de seladora, conforme o material a ser
pintado. Após a secagem da base, aplicar 2 demãos de tinta esmalte, com espaçamento
mínimo de 12 horas entre cada uma.
9.4 - PINTURA DO PISO QUADRA
Deverá ser executada a demarcação das quadras de Vôlei, Basquete e Futsal com linhas de
5 cm de largura. Também deverá ser pintado todo o interior da área de jogo do futsal. A pintura
deverá ser executada com tinta própria para piso, nas cores indicadas no projeto. Antes de
receber a pintura definitiva, o piso deverá ser preparado com aplicação de duas demãos de
fundo preparador de superfície.

10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
-

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
NBR 5382 – Verificação de iluminância de interiores;
NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;
NBR 5413 – Iluminância de interiores;
NBR 5444 – Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais;
NBR 5461 – Iluminação;
NBR 5471 – Condutores elétricos;
NBR 6689 – Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais;
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-

NBR 10898 – Sistema de iluminação de emergência;
NBR IEC 60081 – Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral;
NBR IEC 60669-2-1 – Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e
similares – Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos;
NBR IEC 60884-2-2, Plugues/tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 2-2:
Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;
NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões
nominais até 450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);
NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e
análogas – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);
NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 1:
Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição dos refletores, arandelas e
tomadas, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O
atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela
concessionária local em 110V ou 220V.
Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima
admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do quadro geral de baixa
tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão
ser redimensionados.
Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos,
e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a
facilidade de manutenção e durabilidade.
Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta
sensibilidade para garantir a segurança.
A iluminação da quadra será através de refletores (LED) de baixo consumo de energia,
reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção
harmônica.
11 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA
 ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.
O projeto de SPDA é destinado a proteger a edificação contra descargas elétricas
atmosféricas. A localização do sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve
obedecer ao projeto de elétrica. A nova instalação deve ser conectada à rede existente. Os
condutores de descida poderão ser embutidos no pilar externo.
O eletroduto (haste) de aterramento deverá ser instalado em uma caixa de inspeção, de no
mínimo 0,25x0,25 m, com tampa de concreto e recoberto com uma camada de concreto
magro com espessura mínima de 5 cm.
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12 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS


Basquete: estrutura para tabela modelo oficial, removível e conforme detalhe no
projeto de arquitetura;



Voleibol: poste de voleibol oficial removível completo, rede, antena de fibra de
vidro, protetores dos postes e cadeira para juiz;



Futebol de Salão e Handebol: trave oficial móvel e rede;



Verificar detalhes dos equipamentos no projeto de arquitetura.

13 - LIMPEZA FINAL
Será removido todo o entulho, transportado para confinamento de lixo, cuidadosamente
limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes. Todos os elementos de
alvenaria, pisos e outros serão limpos e cuidadosamente lavados de modo a não danificar
outras partes da obra por estes serviços de limpeza. Haverá especial cuidado em se
remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies. Todas
as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, principalmente na
estrutura metálica. Será vedado o uso de ácido para remoção de manchas, o que deverá
ser feito por outros meios que não venham a atacar os materiais; melhor ainda será que as
manchas sejam evitadas, ou removidas enquanto os materiais que as provoquem ainda
estejam úmidos.
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