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OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 
OBJETO 

O  presente  caderno  de  Especificações  e  Encargos  tem  como  objeto  o  projeto  de  esgoto  para 

construção do CENTRO ESPECIAL  02 DE BRASILIA  localizado na SGAS 612 MÓDULO D – ASA  SUL, RA  I, 

BRASÍLIA/DF 

01.03.000 – ESTUDOS E PROJETOS 
 

05.00.000 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
O projeto de instalações hidráulicas é composto por 03 (três) pranchas: 

 

Projeto de Instalações de Sanitárias 

 

05.04.000 – ESGOTOS SANITÁRIOS 
Os ramais de esgoto serão encaminhados para as caixas de inspeção e poços de visita. O destino final 

do esgoto será o lançamento no poço de visita da rede pública através de uma tubulação em PVC Ø150mm. 

 

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 

A. Nas  tubulações em PVC as  ligações na saída para os aparelhos sanitários e pias serão com  juntas 

elásticas. 

B. Todas as tubulações e conexões serão em PVC rígido branco, tipo esgoto, e devem atender as NBR 

5688 ‐ Sistemas Prediais de Água Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação e NBR 8160 ‐ Sistemas Prediais 

de Esgoto Sanitário ‐ Projetos e Execução, e estarão especificadas na Planilha Estimativa. 

C. Ter classe de Rididez: 

 40mm = 11.000Pa; 

 50mm = 9.000Pa; 

 75mm = 4.000Pa; 

 100, 150 e 200mm = 1.500Pa. 

D. Temperatura máxima de trabalho: 45ºC em regime não contínuo; 

E. Para a execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido, dever‐se‐á: 

 Limpar a bolsa do  tubo e a ponta do outro  tubo das  superfícies  a  serem encaixadas,  com 

auxílio de estopa comum. 
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 Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo; 

 Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel de borracha, e na parte da ponta 

do tubo a ser encaixada; 

 Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1cm. 

 

TUBULAÇÕES ENTERRADAS 

A. Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e com a mínima cobertura 

possível, conforme indicado no projeto; 

B. A  critério  da  FISCALIZAÇÃO,  a  tubulação  poderá  ser  assentada  sobre  embasamento  contínuo 

(berço), constituído por camada de concreto simples; 

C. Reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em 

camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto. 

 

TESTES EM TUBULAÇÕES NÃO PRESSURIZADAS 

A. Todas as canalizações da edificação deverão ser testadas com água sob pressão mínima de 60 KPa 

(6 mca), durante um período mínimo de 15 minutos. No ensaio com ar comprimido, o ar deverá 

ser introduzido no interior da tubulação até que atinja uma pressão uniforme de 35 KPa (3,5 mca), 

durante 15 minutos, sem a introdução de ar adicional; 

B. Após  a  instalação dos  aparelhos  sanitários,  serão  submetidos  à  prova de  fumaça  sob pressão 

mínima de 0,25 KPa (0,025 mca) durante 15 minutos; 

C. Para tubulações enterradas externas à edificação, deverá ser adotado o seguinte procedimento: 

 O teste deverá ser feito preferencialmente entre dois poços de visita ou caixas de inspeção 

consecutivas; 

 A tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da vala; 

 Os testes serão feitos com água, fechando‐se a extremidade de jusante do trecho e enchendo‐

se a tubulação através da caixa de montante. 

D. Este teste hidrostático poderá ser substituído por prova de fumaça, devendo neste caso, estarem 

as juntas totalmente descobertas. 

 

CONDIÇÕES GERAIS 
A. As instalações de esgotos, compreendendo as de esgoto primário e secundário, serão executadas 

rigorosamente de acordo com o projeto e com as normas da ABNT, CAESB. 

B. Os materiais serão os seguintes: 

 Tubulação em PVC rígido branco, tipo esgoto; 

 Conexões do mesmo material de tubulação; 
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 Ralos secos e sifonados de PVC com caixilho e grelhas, nos locais indicados no projeto, as grelhas 

terão fecho. 

 

RAMAIS DE DESCARGA 

A. O  esgotamento  dos  aparelhos,  até  os  sifões  sanitários  ou  desconectores  de  rede  de  esgotos 

primários, será executado conforme projeto; 

B. As declividades das canalizações obedecerão às indicações constantes nas normas, devendo ser 

observados os seguintes dados: 

 3% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 50 mm; 

 2% para tubulações com diâmetro nominal igual a 75 mm; 

 1% para tubulações com diâmetro nominal de 100 a 150 mm; 

 0,5% para tubulações com diâmetro superior a 150 mm. 

C. Os coletores de esgotos  serão apresentados sobre  leito de concreto, cuja espessura e demais 

dimensões, serão determinadas pela natureza do solo; 

D. Os  tubos  de  ponta  e  bolsa  serão  assentados  com  bolsas  voltadas  para montante,  isto  é,  em 

sentido oposto ao do escoamento; 

E. As declividades indicadas no projeto de esgoto deverão ser consideradas como mínimas, devendo 

ser procedida uma verificação geral dos níveis até as redes urbanas, antes do início das instalações 

dos coletores. 

VENTILAÇÃO 

As colunas de ventilação foram projetadas com diâmetro de 50 a 75 mm. Os ramais de ventilação 

serão ligados às colunas de ventilação em ponto situado a, no mínimo, 15 cm acima do nível máximo da água 

do mais elevado aparelho sanitário. 

05.04.800 – ACESSÓRIOS 
 

05.04.801 – CAIXA SIFONADA 
A. Deverão ser instaladas caixas sifonadas de PVC COM GRELHA redonda cromada, 100x100x50mm, 

150x150x50mm e 150x185x75mm. 

B. Deverão ser instaladas caixas sifonadas de PVC COM TAMPA LISA em alumínio, 150x185x75mm 

 

05.04.802 – RALO SECO 
Deverão ser instaladas ralos secos de PVC com grelha branca, 100x100x40mm. 

 

05.04.805 – CAIXA DE GORDURA/SABÃO  
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Foram projetadas caixas de gordura conforme NBR 8160: 

A. Para  a  coleta  de  duas  cozinhas,  pode  ser  usada  a  caixa  de  gordura  simples  ou  a  caixa  de 

gordura especiais. 

B. Para a coleta da cozinha, deve ser usada a caixa de gordura especial executada em alvenaria 

rebocada com tampa de concreto como base superior e em seu centro uma tampa de ferro 

fundido com a inscrição “ESGOTO”; 

C. Para duas cozinhas foram adotadas caixas de gordura (CGD) 

 Caixa de gordura 31,4 litros 

 Tamanho: 40 cm de diâmetro x 25 de altura 

 3 posições de entrada, ambas com encaixes para tubos de 100mm, 75mm ou 50mm. 

  3 posições de saída com gaveta para sifão móvel, para tubos de 100mm, evitando o 

retorno do mau odor. 

 Perfeito sistema de encaixe da tampa para vedação. 

D. Para uma cozinha fororam adotadas caixas de gordura (CGD) 

 Caixa de gordura 121,5 litros 

 Tamanho:60 cm de diâmetro x 40 de altura 

 3 posições de entrada, ambas com encaixes para tubos de 100mm, 75mm ou 50mm. 

  3 posições de saída com gaveta para sifão móvel, para tubos de 100mm, evitando o 

retorno do mau odor. 

 Perfeito sistema de encaixe da tampa para vedação. 

E. Para unir as cubas das pias uma caixa de derivação em alvenaria será construída antes de 

chegar na caixa de gordura com as seguintes caracteriticas: 

 Base: 60x60 cm 

 Altura molhada: 40 cm 

 Parte submersa do septo: 35 cm 12 

 Diâmetro nominal da tubulação de saída: DN 100 

 Revestida internamente com argamassa de cimento e areia, canaleta no fundo  e 

tampão em FF T‐33 

05.06.000 – SERVIÇOS DIVERSOS 

05.06.100 ‐ ESCAVAÇÃO DE VALAS 

05.06.101 ‐ MANUAL 
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A. As  escavações  serão  executadas  manualmente,  de  acordo  com  a  natureza  do  terreno  e  às 

indicações dos projetos de águas pluviais e esgoto. 

B. As escavações para atingirem a cota de projeto, deverão ter seus taludes laterais com inclinações 

não superiores a 45 graus, com a horizontal. 

C. Quando  não  houver  projeto  específico  e  impedimentos  para  a  execução  desses  taludes,  a 

escavação deverá ser perfeitamente escorada. 

D. Ao  término  dos  serviços  de  escavações  deverão  sempre  ser  verificadas  as  cotas  e  os  níveis 

especificados no projeto. 

E. Se  necessário,  a  Contratada  deverá  esgotar  as  águas  que  percolarem  ou  adentrarem  nas 

escavações. 

F. O  fundo da  vala deve  ser uniforme e para  tanto,  deve  ser  regularizado utilizando‐se  areia ou 

material granular. 

G. A largura da vala deve ser DN (diâmetro nominal) + 30cm. 

 

05.06.103 ‐ REATERRO COMPACTADO 

A. Os  serviços  de  aterro  serão  apiloados  manualmente  em  camadas  sucessivas  a  cada  20cm, 

compatíveis com as edificações a executar. 

B. O fornecimento de terra (ou a sua captação), quando necessário, estará sujeito à aprovação da 

Fiscalização da Contratante, quanto ao material.  

C. Os aterros, se necessário, deverão ser executados exclusivamente com terra limpa, que não seja 

orgânica, isenta de pedras, tocos, raízes ou outros vestígios de materiais de construção.  

D. Apiloamento do aterro interno às fundações deverá ser executado em camadas com espessura 

máxima de 20 (vinte) cm, com maço de 30 (trinta) Kg ou aparelho mecânico específico, até atingir 

95% de compactação. 

E. Todo material empregado deverá ser de boa qualidade e a técnica empregada na execução dos 

serviços de confecção das formas, concretagem deverá ser especializada. 

 

05.06.300 ‐ CAIXAS DE PASSAGEM 

05.06.301 – EM ALVENARIA 

A. CAIXA DE AREIA 

Serão instaladas caixas em alvenaria na rede de água pluviais, com dimensões internas de 

60x60 e 80x80 cm, profundidade variável, com grelha metálica ou tampa em ferro fundido T‐33 

articulada reforçada com a inscrição "águas pluviais" e impermeabilização. 
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B. CAIXA DE INSPEÇÃO 

Deverão ser instaladas caixas de inspeção em alvenaria na rede de esgoto, com dimensões 

de 60x60 e 80x80 cm, revestida internamente com argamassa de cimento e areia, canaleta no 

fundo e tampão em FF T‐33. Profundidade conforme projeto. 

 

05.06.400 – POÇOS DE VISITA 

05.06.402 – EM CONCRETO ARMADO 
Deverão ser instalados poços de visita na rede de água pluvial e esgoto sanitário. Os poços de visita 

foram projetados em local onde a caixa de areia ou inspeção atingiram profundidade maior que 1,0 metro 

ou em função do diâmetro das  tubulações que entram e saem destes, podendo assim,  termos poços de 

visitas com profundidades inferiores a 100cm, Estes poços serão compostos por tijolos de concreto, chapisco, 

reboco interno, tampa em concreto armado com tampão em F°F° no centro. Profundidade conforme projeto. 

 

09.03.000 – LIGAÇÕES DEFINITIVAS 

09.03.500 – ESGOTO 
Fica sob responsabilidade da CONTRATADA, agendar e executar a ligação obedecendo rigorosamente 

todas as orientações, com relação a ligação da nova rede a rede existente estabelecidas pela concessionaria 

local. 
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OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

 

OBJETO 

O presente caderno de Especificações e Encargos tem como objeto o projeto de Instalações 
hidráulicas para construção do CENTRO ESPECIAL 02 DE BRASILIA, localizado no 

SGAS 612 MÓDULO D – ASA SUL, RA I, BRASÍLIA/DF 
 

01.03.000 – ESTUDOS E PROJETOS 

01.03.502 – DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 
 

Foram entregues 02 (Duas) pranchas: 

1. Projeto Executivo de Fundações e Estruturas de Concreto Armado 

- 314-SEEDF-CEE 02 DE BRASILIA-EST-001-R00 

- 314-SEEDF-CEE 02 DE BRASILIA-EST-002-R00 

 

03.00.000 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

03.01.000 – FUNDAÇÕES 

03.01.100 – ESCAVAÇÕES DE VALAS (baldrames) 

03.01.101–ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 
 

As escavações serão executadas manualmente, de acordo com a natureza do terreno e às 

indicações dos projetos de arquitetura e de fundações, para atingirem a cota de fundação, deverão 

ter seus taludes laterais com inclinações não superiores a 45 graus, com a horizontal, quando não 

houver projeto específico e impedimentos para a execução desses taludes, a escavação deverá 

ser perfeitamente escorada. 
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Ao término dos serviços de escavações deverão sempre ser verificadas as cotas e os níveis 

especificados no projeto. Se necessário, a Contratada deverá esgotar as águas que percolarem ou 

adentrarem nas escavações. 

03.01.103 – REATERRO MANUAL DE VALAS COMPACTADO 
 

Os serviços de aterro serão apiloados manualmente em camadas sucessivas a cada 20cm, 

compatíveis com as edificações a executar. 

O fornecimento de terra (ou a sua captação), quando necessário, estará sujeito à aprovação 

da Fiscalização da Contratante, quanto ao material. 

Os aterros, se necessário, deverão ser executados exclusivamente com terra limpa, que não 

seja orgânica, isenta de pedras, tocos, raízes ou outros vestígios de materiais de construção. 

Apiloamento do aterro interno às fundações deverá ser executado em camadas com 

espessura máxima de 20 (vinte) cm, com maço de 30 (trinta) Kg ou aparelho mecânico específico, 

até atingir 95% de compactação. 

Todo material empregado deverá ser de boa qualidade e a técnica empregada na execução 

dos serviços de confecção das formas, concretagem deverá ser especializada. 

 

03.01.400 – FUNDAÇÕES RASAS 

03.01.420 – SAPATAS 
 

A elaboração do projeto de Fundações obedecerá rigorosamente às normas brasileiras, NBR 

6122/2019 da ABNT, no que forem aplicáveis e demais dispositivos legais, o projeto de cálculo 

estrutural e demais prescrições.  

No projeto será indicada a resistência do concreto a serem utilizados, as cotas de 

assentamento e o mapa de cargas. 
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As sapatas serão executadas observando as nomas de segurança do trabalho quanto a sua 

escavação, a base deverá ser compactada mecanicamente até atingir o ponto ideal para execução 

do lastro de brita, lastro de concreto magro, seguindo da execução da armação conforme projeto 

de armaduras e fôrmas preferencialmente em chapa compensada resinada que atenda a 

quantidade de reutilizações necessárias, concreto não inferior ao da norma NBR 6118 onde 

estabelece o uso de Fck 30Mpa. 

A desforma seguira o tempo de cura necessário e a impermeabilização com emulsão 

asfáltica se dará após a liberação da peça estrutural devidamente limpa e sem falhas de 

concretagem. 

O reaterro das sapatas seguirá os critérios de compactação conforme o solo a ser devolvido 

afim de respeitar a densidade e ângulo de atrito atribuídos ao dimensionamento das sapatas. 

Maiores informações sobre fôrmas, aço, concreto e cura poderão ser observados no item 

seguinte 03.01.500 – Blocos de fundações e vigas baldrames. 

03.01.500 – VIGAS BALDRAMES 

03.01.502 – FÔRMAS 
 

As formas serão em madeira, com tábuas e sarrafos. 

Antes do início da concretagem, as formas estarão limpas e estanques, de modo a evitar 

eventuais fugas de pasta. 

As formas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de 

amassamento do concreto. 

Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na 

superfície da forma antes da colocação da armadura. 

As formas deverão ser preparadas pela Contratada tal que fique assegurada sua resistência 

aos esforços decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer deformações fazendo 

com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto. 
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A Fiscalização poderá condenar a montagem das formas, cabendo à Contratada à custa pelo 

refazimento. 

Imediatamente antes do lançamento do concreto, a Contratante deverá realizar cuidadosa 

vistoria nas formas para verificação da geometria, estanqueidade, rigidez e limpeza, molhando-as 

perfeitamente a fim de evitar a absorção da nata de cimento. 

Na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados que são necessários a fim de 

impedir que sejam danificadas as superfícies de concreto. 

A precisão das dimensões das formas será de no máximo 5 (cinco) mm. 

Alinhamento, esquadria, o prumo, nível e estanqueidade das formas serão verificados e 

corrigidos permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto. 

A retirada das formas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados: 

Faces laterais; 3 dias; 

Faces inferiores; 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente espaçados; 

Faces inferiores sem pontaletes; 28 dias. 

03.01.503 – ARMADURAS 
 

A Fiscalização da Contratante poderá exigir a realização dos ensaios previstos nas Normas 

Brasileiras para o recebimento das partidas de aço, correndo as respectivas despesas por conta da 

Contratada. 

A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso à 

distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Para isso serão empregados 

afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa. 

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser 

rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do 

concreto. 
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Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado, deverão passar por 

um processo de limpeza prévia, e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, etc. 

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições 

indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto. 

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata de 

cimento, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da forma e o 

lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto esta nata deverá ser removida. 

As emendas a serem feitas nas barras longitudinais obedecerão a NBR 6118. 

03.01.504 – CONCRETO 
 

Será utilizado concreto estrutural Fck=30 MPa, slump 10+-2 cm brita 0, dosado em central, 

com lançamento tipo bombeamento, com adensamento e acabamento do concreto bombeado. O 

consumo de cimento será no mínimo de 350 quilos por metro cúbico de concreto. 

Na eventualidade de divergência entre o projeto estrutural e os demais, deverá ser 

consultada a FISCALIZAÇÃO, a quem competirá decidir pela solução a ser adotada. 

Os recobrimentos mínimos das armaduras deverão estar de acordo com a NBR-6118, sendo 

o mínimo de 4,5 cm para elementos de fundação. 

A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados materiais 

de qualidade rigorosamente uniforme. 

Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o permitir, 

e de uma só partida de fornecimento. 

Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência e 

fornecidos de uma só vez, sendo indispensável à lavagem completa dos mesmos. 

As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do 

concreto e protegidas da ação dos raios solares, com sacos, lonas ou filme opaco de polietileno. 
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Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa aguada 

venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se 

processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão. 

A Contratada deverá apresentar a seqüência de operação de lançamento do concreto de 

modo a reproduzir nitidamente o projeto. 

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e 

outros elementos exigidos pelos demais projetos. 

Preparo do concreto deverá ser feito mecanicamente, observando-se o tempo mínimo para 

mistura, de 2 (dois) minutos que serão contados após o lançamento água no cimento. 

A Contratada deverá garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, após a concretagem.  

Não será permitido o uso de concreto remisturado. 

A concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento, com especiais cuidados na 

localização dos trechos de interrupção diária. 

A altura máxima de lançamento será de 2 (dois) metros. 

O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se evitar 

as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento. 

O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão ou por vibradores de forma. 

Os equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os 

tamanhos das peças a serem concretadas. 

Além daqueles que serão utilizados normalmente na obra, a Contratada deverá ter 

vibradores de imersão de reserva, em perfeito funcionamento, para qualquer eventualidade. 

Na hipótese de ocorrência de lesões, como "ninhos de concretagem", vazios ou demais 

imperfeições, a FISCALIZAÇÃO fará exame da extensão do problema e definirá os casos de 

demolição e recuperação de peças. 
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Em caso de não-aceitação, por parte da FISCALIZAÇÃO, do elemento concretado, a 

Contratada se obriga a demoli-lo imediatamente, procedendo à sua reconstrução, sem ônus para a 

Contratante. 

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

haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas ou 

outros elementos atravessados. 

 

AGREGADOS 

Serão identificados por suas características, cabendo ao laboratório modificar a dosagem 

quando um novo material indicado tiver características diferentes do agregado inicialmente 

empregado. 

Quando os agregados forem medidos em volume, as padiolas ou carrinhos, especialmente 

construídos, deverão trazer, na parte externa, em caracteres bem visíveis, o nome do material, o 

número de padiolas por saco de cimento e o traço respectivo. 

 

ÁGUA 

Deverá ser fornecida pela concessionária local.  

Quando não for utilizada água da concessionária local, deve-se proceder a análise da água 

para garantir a inexistência de elementos agressivos ao concreto armado. 

 

CIMENTO 

Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam 

à NBR-5736 e NBR-5737. 

Não será permitida, em uma mesma concretagem, a mistura de tipos e/ou marcas diferentes 

de cimento. Os volumes mínimos a misturar de cada vez deverão corresponder a 1 saco de cimento. 
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O cimento será obrigatoriamente medido em peso, não sendo permitida sua medição em 

volume. 

Os sacos de cimento serão armazenados sobre estrado de madeira, em local protegido 

contra a ação das intempéries, da umidade e de outros agentes nocivos à sua qualidade. O cimento 

deverá permanecer na embalagem original até a ocasião de seu uso. As pilhas não deverão ser 

constituídas de mais de 10 sacos. 

Lotes recebidos em épocas defasadas em mais de 15 dias não poderão ser misturados. 

 

EQUIPAMENTOS 

A CONTRATADA manterá permanentemente na obra, como mínimo indispensável para 

execução do concreto, 1 betoneira e 2 vibradores.  

Poderão ser empregados vibradores de imersão, vibradores de forma ou réguas vibradoras, 

de acordo com a natureza dos serviços executados e desde que satisfaçam à condição de perfeito 

adensamento do concreto. 

A capacidade mínima da betoneira será a correspondente a 1 traço com consumo mínimo 

de 1 saco de cimento. 

Serão permitidos todos os tipos de betoneira, desde que produzam concreto uniforme e sem 

segregação dos materiais. 

 

DOSAGEM 

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental (racional), na 

forma preconizada na NB-1 (NBR-6118), de maneira que se obtenha, com os materiais disponíveis, 

um concreto que satisfaça de melhor maneira possível às exigências do projeto a que se destina 

(fck), pois a resistência característica dependerá de outros fatores além da dosagem experimental. 

Todas as dosagens de concreto serão caracterizadas pelos seguintes elementos: 
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Resistência de dosagem aos 28 dias (fck28); 

Dimensão máxima característica (diâmetro máximo) do agregado em função das dimensões das 

peças a serem concretadas; 

Consistência medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223; 

Composição granulométrica dos agregados; 

Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas; 

Controle de qualidade a que será submetido o concreto; 

Adensamento a que será submetido o concreto; 

Índices físicos dos agregados (massa especifica, peso unitário, coeficiente de inchamento e 

umidade). 

A CONTRATANTE admitirá a dosagem não experimental, para obras que julgar de pequeno 

vulto, sendo satisfeitas as seguintes condições: 

Consumo mínimo de cimento de 350 kg/m³ de concreto. 

Proporção de agregado miúdo no volume total do agregado, fixada entre 30 e 50%, de 

maneira a obter-se o concreto com trabalhabilidade adequada a seu emprego. 

Água na quantidade mínima compatível com a trabalhabilidade necessária, não fornecendo 

relação água/cimento superior a 0,60. 

 

RESISTÊNCIA DE DOSAGEM 

A fixação da resistência de dosagem será estabelecida em função da resistência 

característica do concreto (fck) estabelecida no projeto. 

CONTROLE TECNOLÓGICO 

O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, 

das características dos constituintes e da resistência mecânica. 

Os ensaios deverão ser realizados por empresa idônea, não sendo admitido relatórios 

fornecidos pela Concreteira. As cópias dos relatórios deverão ser entregues à Fiscalização. 
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CONTROLE DA RESISTÊNCIA DO CONCRETO 

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resistência do concreto 

obedecerá rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado. 

Será realizado controle sistemático conforme descrito a seguir. 

 

CONTROLE SISTEMÁTICO 

O controle sistemático será adotado quando o fck do concreto for maior que 16 MPa ou 

quando o coeficiente de segurança do concreto for menor que 1,4. 

Neste caso, a totalidade de concreto será dividida em lotes. Um lote não terá mais de 100 

m³ de concreto, corresponderá no máximo a 500 m² de construção e o seu tempo de execução não 

excederá a 2 semanas. Em edifícios, o lote não compreenderá mais de 1 andar. Nas estruturas de 

grande volume de concreto, o lote poderá atingir 500 m³, mas o tempo de execução não excederá 

a uma semana. 

A amostragem, o valor estimado da resistência característica à compressão e o índice de 

amostragem a ser adotado serão conformes ao preconizado na NBR-6118. 

 

TRANSPORTE 

O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou 

desagregação de seus componentes, nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou 

evaporação. 

Poderão ser utilizados na obra, para transporte do concreto da betoneira ao ponto de 

descarga ou local da concretagem, carrinhos de mão com roda de pneu, jiricas, caçambas, pás 

mecânicas, etc., não sendo permitido, em hipótese alguma, o uso de carrinhos com roda de ferro 

ou borracha maciça. 

No bombeamento do concreto, deverá existir um dispositivo especial na saída do tubo para 

evitar a segregação. O diâmetro interno do tubo será, no mínimo, 3 vezes o diâmetro máximo do 

agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diâmetro, no caso de seixo rolado. 
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O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo permitido para seu lançamento, 

que é de 1 hora. 

Sempre que possível, será escolhido sistema de transporte que permita o lançamento direto 

nas formas. Não sendo possível, serão adotadas precauções para manuseio do concreto em 

depósitos intermediários. 

O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos especiais dotados de 

movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado. 

No caso de utilização de carrinhos ou padiolas (jiricas), buscar-se-ão condições de percurso 

suave, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados. 

Quando os aclives a vencer forem muito grandes (caso de 1 ou mais andares), recorrer-se-

á ao transporte vertical por meio de elevadores de obra (guinchos). 

 

 

LANÇAMENTO 

Competirá à Contratada informar, com oportuna antecedência, à FISCALIZAÇÃO e ao 

laboratório encarregado do controle tecnológico: dia e hora do início das operações de concretagem 

estrutural, tempo previsto para sua execução e os elementos a serem concretados. 

O processo de lançamento do concreto será determinado de acordo com a natureza da obra, 

cabendo à Contratada submetê-lo previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Será de 1 hora o intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do 

concreto e o seu lançamento. 

Quando do uso de aditivos retardadores de pega, o prazo para lançamento poderá ser 

aumentado em função das características do aditivo, a critério da FISCALIZAÇÃO. Em nenhuma 

hipótese será permitido o lançamento após o início da pega. 
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Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que o concreto 

não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não seja levado pela 

água de infiltração. 

A concretagem seguirá rigorosamente o programa de lançamento preestabelecido para o 

projeto. 

Não será permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura com 

enxada, sobre formas, ou mesmo sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda da 

argamassa por adesão aos locais de passagem. Caso seja inevitável, poderá ser admitido, a critério 

da FISCALIZAÇÃO, o arrastamento até o limite máximo de 3 m. 

 

ADENSAMENTO 

Somente será admitido o adensamento manual em peças de pequena responsabilidade 

estrutural, a critério da FISCALIZAÇÃO. As camadas não deverão exceder a 20 cm de altura. 

O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da forma. 

Serão adotadas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não formar vazios 

ao seu redor nem dificultar a aderência com o concreto. 

Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente. A vibração será apenas a 

suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do concreto. 

A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha do vibrador. As camadas a 

serem vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a 3/4 do comprimento da agulha. 

As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes o 

diâmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vez o raio de ação). É aconselhável a vibração por 

períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num único ponto ou em pontos 

distantes. 

Será evitada a vibração próxima às formas (menos de 100 mm), no caso de se utilizar 

vibrador de imersão. 



 

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL -

SEEDF 

10/09/2021 
 

  

15 | P á g i n a  
ENDEREÇO: SIA QD.05C AE 02 LOTE 120 EDIFICIO EXECUTIVO, SALA 304 - BRASILIA DF  

CNPJ: 03.777.362/0001-81   –   CF/DF: 07.409.566/001-51 
TELEFONE: (61) 3877-0097 - CEP 71.200-055-   E-MAIL: cinnanti@gmail.com 

A agulha será sempre introduzida na massa de concreto na posição vertical, ou, se 

impossível, com a inclinação máxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formação de 

buracos que se encherão somente de pasta. O tempo de retirada da agulha pode estar 

compreendido entre 2 ou 3 segundos ou até 10 a 15 segundos, admitindo-se, contudo, maiores 

intervalos para concretos mais secos, ouvida previamente a FISCALIZAÇÃO, que decidirá em 

função da plasticidade do concreto. 

Na vibração por camadas, far-se-á com que a agulha atinja a camada subjacente. para 

assegurar a ligação duas a duas. 

Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (formas, réguas, 

etc.). 

 

CURA DO CONCRETO 

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-

se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega 

continuará por período mínimo de 7 dias, quando se tratar de elementos estruturais em balanço a 

cura deverá se estender por 14 dias ou conforme orientação em projetos. 

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pó de 

serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5 cm. 

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura será 

mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas. 

Admitem-se os seguintes tipos de cura: 

Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto; 

Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados; 

Cobertura por camadas de serragem Ou areia, mantidas saturadas; 

Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies expostas, mas 

de cor clara, para evitar O aquecimento do concreto e a subsequente retração térmica; 

Películas de cura química. 



 

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL -

SEEDF 

10/09/2021 
 

  

16 | P á g i n a  
ENDEREÇO: SIA QD.05C AE 02 LOTE 120 EDIFICIO EXECUTIVO, SALA 304 - BRASILIA DF  

CNPJ: 03.777.362/0001-81   –   CF/DF: 07.409.566/001-51 
TELEFONE: (61) 3877-0097 - CEP 71.200-055-   E-MAIL: cinnanti@gmail.com 

 

LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO 

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com água; 

Manchas de lápis serão removidas com um solução de 8% (oito por cento) de ácido oxálico 

ou com tricloroetileno; 

Manchas de tinta serão removidas com uma solução de 10%¨(dez por cento) de ácido 

fosfórico; 

Manchas de óxido serão removidas com uma solução constituída por 1 (uma) parte de nitrato 

de sódio e 6 (seis) partes de água, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais de 

hiposulfito de sódio; 

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superfícies, será 

tomadas com argamassa de cimento, no traço que lhe confira estanqueidade e resistência, bem 

como coloração semelhante a do concreto circundante; 

 

As rebarbas e saliências maiores, que acaso ocorram, serão eliminados; 

A execução dos serviços de repasse e correção ficará na dependência de prévia inspeção 

da Fiscalização. 

Os serviços de aterro serão apiloados manualmente em camadas sucessivas a cada 20cm, 

compatíveis com as edificações a executar. 

O fornecimento de terra (ou a sua captação), quando necessário, estará sujeito à aprovação 

da Fiscalização da Contratante, quanto ao material. 

Os aterros, se necessário, deverão ser executados exclusivamente com terra limpa, que não 

seja orgânica, isenta de pedras, tocos, raízes ou outros vestígios de materiais de construção. 
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Apiloamento do aterro interno às fundações deverá ser executado em camadas com 

espessura máxima de 20 (vinte) cm, com maço de 30 (trinta) Kg ou aparelho mecânico específico, 

até atingir 95% de compactação. 

Todo material empregado deverá ser de boa qualidade e a técnica empregada na execução 

dos serviços de confecção das formas, concretagem deverá ser especializada. 

03.02.000 – ESTRUTURAS DE CONCRETO 

03.02.100 – CONCRETO ARMADO 

03.02.110 – PILARES E VIGAS  

03.02.111 – FÔRMAS 
 

As formas e escoramentos obedecerão aos critérios da NBR-7190 e da NBR-8800. 

O dimensionamento das formas e dos escoramentos será feito de forma a evitar possíveis 

deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. 

Antes do início da concretagem, as formas estarão limpas e estanques, de modo a evitar eventuais 

fugas de pasta. 

As formas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de 

amassamento do concreto. 

Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na 

superfície da forma antes da colocação da armadura. 

As formas deverão ser preparadas pela Contratada tal que fique assegurada sua resistência 

aos esforços decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer deformações fazendo 

com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto. 

A Fiscalização poderá condenar a montagem das formas, cabendo à Contratada à custa pelo 

refazimento. 
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Imediatamente antes do lançamento do concreto, a Contratante deverá realizar cuidadosa 

vistoria nas formas para verificação da geometria, estanqueidade, rigidez e limpeza, molhando-as 

perfeitamente a fim de evitar a absorção da nata de cimento. 

Na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados que são necessários a fim de 

impedir que sejam danificadas as superfícies de concreto. 

As formas para a execução dos elementos de concreto armado aparente, sem a utilização 

de massa corrida, serão de compensada laminada com revestimento plástico, metálico ou fibra de 

vidro. 

A precisão das dimensões das formas poderá variar em até no máximo 5 (cinco) mm. 

Alinhamento, esquadria, o prumo, nível e estanqueidade das formas serão verificados e 

corrigidos permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto. 

A retirada das formas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados: 

Faces laterais; 3 dias; 

Faces inferiores; 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente espaçados; 

Faces inferiores sem pontaletes; 28 dias. 

As retirada de fôrmas em balaço só deverão ser realizadas após 24 dias da concretagem e com 

rompimento dos corpos de prova especifico para as peças concretadas. 

03.02.112 – ARMADURA 
 

A Fiscalização da Contratante poderá exigir a realização dos ensaios previstos nas Normas 

Brasileiras para o recebimento das partidas de aço, correndo as respectivas despesas por conta da 

Contratada. 

A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso à 

distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Para isso serão empregados 

afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa. 
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Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser 

rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do 

concreto. 

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado, deverão passar por 

um processo de limpeza prévia, e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, etc. 

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições 

indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto conforme indicação na 

Planilha Estimativa. 

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata de 

cimento, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da forma e o 

lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto esta nata deverá ser removida. 

As emendas a serem feitas nas barras longitudinais obedecerão a NBR 6118. 

 

 

03.02.113 – CONCRETO 
 

Será utilizado concreto estrutural brita 0, Fck=30 MPa, slump 10+-2 cm, dosado em central, 

com lançamento tipo bombeamento, com adensamento e acabamento do concreto bombeado. O 

consumo de cimento será no mínimo de 300 quilos por metro cúbico de concreto. 

Na eventualidade de divergência entre o projeto estrutural e os demais, deverá ser 

consultada a FISCALIZAÇÃO, a quem competirá decidir pela solução a ser adotada. 

Os recobrimentos mínimos das armaduras deverão estar de acordo com a NBR-6118, sendo 

o mínimo de 3 cm para vigas e pilares e 2,5 cm para lajes. 

A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados materiais 

de qualidade rigorosamente uniforme. 
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Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o permitir, 

e de uma só partida de fornecimento. 

Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência e 

fornecidos de uma só vez, sendo indispensável à lavagem completa dos mesmos. 

As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do 

concreto e protegidas da ação dos raios solares, com sacos, lonas ou filme opaco de polietileno. 

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa aguada 

venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se 

processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão. 

A Contratada deverá apresentar a sequência de operação de lançamento do concreto de 

modo a reproduzir nitidamente o projeto. 

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e 

outros elementos exigidos pelos demais projetos. 

Preparo do concreto deverá ser feito mecanicamente, observando-se o tempo mínimo para 

mistura, de 2 (dois) minutos que serão contados após o lançamento água no cimento. 

A Contratada deverá garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, após a concretagem.  

Não será permitido o uso de concreto remisturado. 

A concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento, com especiais cuidados na 

localização dos trechos de interrupção diária. 

A altura máxima de lançamento será de 2 (dois) metros. 

O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se evitar 

as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento. 

O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão ou por vibradores de forma. 

Os equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os 

tamanhos das peças a serem concretadas. 
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Além daqueles que será utilizado normalmente na obra, a Contratada deverá ter vibradores 

de imersão de reserva, em perfeito funcionamento, para qualquer eventualidade. 

Na hipótese de ocorrência de lesões, como "ninhos de concretagem", vazios ou demais 

imperfeições, a FISCALIZAÇÃO fará exame da extensão do problema e definirá os casos de 

demolição e recuperação de peças. 

Em caso de não-aceitação, por parte da FISCALIZAÇÃO, do elemento concretado, a 

Contratada se obriga a demoli-lo imediatamente, procedendo à sua reconstrução, sem ônus para a 

Contratante. 

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

haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas ou 

outros elementos atravessados. 

 

 

 

 

AGREGADOS 

Serão identificados por suas características, cabendo ao laboratório modificar a dosagem 

quando um novo material indicado tiver características diferentes do agregado inicialmente 

empregado. 

Quando os agregados forem medidos em volume, as padiolas ou carrinhos, especialmente 

construídos, deverão trazer, na parte externa, em caracteres bem visíveis, o nome do material, o 

número de padiolas por saco de cimento e o traço respectivo. 

 

ÁGUA 

Deverá ser fornecida pela concessionária local.  
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Quando não for utilizada água da concessionária local, deve-se proceder a análise da água 

para garantir a inexistência de elementos agressivos ao concreto armado. 

 

CIMENTO 

Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam 

à NBR-5736 e NBR-5737. 

Não será permitida, em uma mesma concretagem, a mistura de tipos e/ou marcas diferentes 

de cimento. Os volumes mínimos a misturar de cada vez deverão corresponder a 1 saco de cimento. 

O cimento será obrigatoriamente medido em peso, não sendo permitida sua medição em 

volume. 

Os sacos de cimento serão armazenados sobre estrado de madeira, em local protegido 

contra a ação das intempéries, da umidade e de outros agentes nocivos à sua qualidade. O cimento 

deverá permanecer na embalagem original até a ocasião de seu uso. As pilhas não deverão ser 

constituídas de mais de 10 sacos. 

Lotes recebidos em épocas defasadas em mais de 15 dias não poderão ser misturados. 

 

ADITIVOS 

É terminantemente proibido o uso de aditivo que contenha cloretos ou qualquer substância 

que possa favorecer a corrosão das armaduras. De cada fornecimento será retirada uma amostra 

para comprovações de composição e desempenho. 

Os aditivos só poderão ser usados quando previstos no projeto e especificações ou, ainda, 

após a aprovação da Contratante. Estarão limitados aos teores recomendados pelo fabricante, 

observado o prazo de validade. 

Só poderão ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laboratório 

nacional especializado e idôneo. 
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EQUIPAMENTOS 

A CONTRATADA manterá permanentemente na obra, como mínimo indispensável para 

execução do concreto, 1 betoneira e 2 vibradores.  

Poderão ser empregados vibradores de imersão, vibradores de forma ou réguas vibradoras, 

de acordo com a natureza dos serviços executados e desde que satisfaçam à condição de perfeito 

adensamento do concreto. 

A capacidade mínima da betoneira será a correspondente a 1 traço com consumo mínimo 

de 1 saco de cimento. 

Serão permitidos todos os tipos de betoneira, desde que produzam concreto uniforme e sem 

segregação dos materiais. 

 

DOSAGEM 

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental (racional), na 

forma preconizada na NB-1 (NBR-6118), de maneira que se obtenha, com os materiais disponíveis, 

um concreto que satisfaça de melhor maneira possível às exigências do projeto a que se destina 

(fck), pois a resistência característica dependerá de outros fatores além da dosagem experimental. 

Todas as dosagens de concreto serão caracterizadas pelos seguintes elementos: 

Resistência de dosagem aos 28 dias; 

Dimensão máxima característica (diâmetro máximo) do agregado em função das dimensões das 

peças a serem concretadas; 

Consistência medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223; 

Composição granulométrica dos agregados; 

Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas; 

Controle de qualidade a que será submetido o concreto; 

Adensamento a que será submetido o concreto; 
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Índices físicos dos agregados (massa especifica, peso unitário, coeficiente de inchamento e 

umidade). 

A CONTRATANTE admitirá a dosagem não experimental, para obras que julgar de pequeno 

vulto, sendo satisfeitas as seguintes condições: 

Consumo mínimo de cimento de 300 kg/m³ de concreto. 

Proporção de agregado miúdo no volume total do agregado, fixada entre 30 e 50%, de maneira 

a obter-se o concreto com trabalhabilidade adequada a seu emprego. 

Água na quantidade mínima compatível com a trabalhabilidade necessária, não fornecendo 

relação água/cimento inferior ou igual a 0,60. 

 

RESISTÊNCIA DE DOSAGEM 

A fixação da resistência de dosagem será estabelecida em função da resistência 

característica do concreto (fck) estabelecida no projeto. 

 

 

CONTROLE TECNOLÓGICO 

O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, 

das características dos constituintes e da resistência mecânica. 

Os ensaios deverão ser realizados por empresa idônea, não sendo admitido relatórios 

fornecidos pela Concreteira. As cópias dos relatórios deverão ser entregues à Fiscalização. 

 

CONTROLE DA RESISTÊNCIA DO CONCRETO 

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resistência do concreto 

obedecerá rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado. 
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Será realizado controle sistemático conforme descrito a seguir. 

 

CONTROLE SISTEMÁTICO 

O controle sistemático será adotado quando o fck do concreto for maior que 16 MPa ou 

quando o coeficiente de segurança do concreto for menor que 1,4. 

Neste caso, a totalidade de concreto será dividida em lotes. Um lote não terá mais de 100 

m³ de concreto, corresponderá no máximo a 500 m² de construção e o seu tempo de execução não 

excederá a 2 semanas. Em edifícios, o lote não compreenderá mais de 1 andar. Nas estruturas de 

grande volume de concreto, o lote poderá atingir 500 m³, mas o tempo de execução não excederá 

a uma semana. 

A amostragem, o valor estimado da resistência característica à compressão e o índice de 

amostragem a ser adotado serão conformes ao preconizado na NBR-6118. 

 

TRANSPORTE 

O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou 

desagregação de seus componentes, nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou 

evaporação. 

Poderão ser utilizados na obra, para transporte do concreto da betoneira ao ponto de 

descarga ou local da concretagem, carrinhos de mão com roda de pneu, jiricas, caçambas, pás 

mecânicas, etc., não sendo permitido, em hipótese alguma, o uso de carrinhos com roda de ferro 

ou borracha maciça. 

No bombeamento do concreto, deverá existir um dispositivo especial na saída do tubo para 

evitar a segregação. O diâmetro interno do tubo será, no mínimo, 3 vezes o diâmetro máximo do 

agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diâmetro, no caso de seixo rolado. 

O transporte do concreto não excederá ao tempo máximo permitido para seu lançamento, 

que é de 1 hora. 
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Sempre que possível, será escolhido sistema de transporte que permita o lançamento direto 

nas formas. Não sendo possível, serão adotadas precauções para manuseio do concreto em 

depósitos intermediários. 

O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos especiais dotados de 

movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado. 

No caso de utilização de carrinhos ou padiolas (jiricas), buscar-se-ão condições de percurso 

suave, tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados. 

Quando os aclives a vencer forem muito grandes (caso de 1 ou mais andares), recorrer-se-

á ao transporte vertical por meio de elevadores de obra (guinchos). 

 

LANÇAMENTO 

Competirá à Contratada informar, com oportuna antecedência, à FISCALIZAÇÃO e ao 

laboratório encarregado do controle tecnológico: dia e hora do início das operações de concretagem 

estrutural, tempo previsto para sua execução e os elementos a serem concretados. 

O processo de lançamento do concreto será determinado de acordo com a natureza da obra, 

cabendo à Contratada submetê-lo previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Será de 1 hora o intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do 

concreto e o seu lançamento. 

Quando do uso de aditivos retardadores de pega, o prazo para lançamento poderá ser 

aumentado em função das características do aditivo, a critério da FISCALIZAÇÃO. Em nenhuma 

hipótese será permitido o lançamento após o início da pega. 

Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que o concreto 

não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não seja levado pela 

água de infiltração. 
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A concretagem seguirá rigorosamente o programa de lançamento preestabelecido para o 

projeto. 

Não será permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura com 

enxada, sobre formas, ou mesmo sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda da 

argamassa por adesão aos locais de passagem. Caso seja inevitável, poderá ser admitido, a critério 

da FISCALIZAÇÃO, o arrastamento até o limite máximo de 3 m. 

 

ADENSAMENTO 

Somente será admitido o adensamento manual em peças de pequena responsabilidade 

estrutural, a critério da FISCALIZAÇÃO. As camadas não deverão exceder a 20 cm de altura. 

O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da forma. 

Serão adotadas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não formar vazios 

ao seu redor nem dificultar a aderência com o concreto. 

Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente. A vibração será apenas a 

suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do concreto. 

A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha do vibrador. As camadas a 

serem vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a 3/4 do comprimento da agulha. 

As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes o 

diâmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vez o raio de ação). É aconselhável a vibração por 

períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num único ponto ou em pontos 

distantes. 

Será evitada a vibração próxima às formas (menos de 100 mm), no caso de se utilizar 

vibrador de imersão. 

A agulha será sempre introduzida na massa de concreto na posição vertical, ou, se 

impossível, com a inclinação máxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formação de 
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buracos que se encherão somente de pasta. O tempo de retirada da agulha pode estar 

compreendido entre 2 ou 3 segundos ou até 10 a 15 segundos, admitindo-se, contudo, maiores 

intervalos para concretos mais secos, ouvida previamente a FISCALIZAÇÃO, que decidirá em 

função da plasticidade do concreto. 

 

Na vibração por camadas, far-se-á com que a agulha atinja a camada subjacente. para 

assegurar a ligação duas a duas. 

Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (formas, réguas, 

etc.). 

 

CURA DO CONCRETO 

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-

se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega 

continuará por período mínimo de 7 dias, quando se tratar de elementos estruturais em balanço a 

cura deverá se estender por 14 dias ou conforme orientação em projetos. 

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pó de 

serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5 cm. 

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura será 

mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas. 

Admitem-se os seguintes tipos de cura: 

Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto; 

Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados; 

Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas; 

Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies expostas, mas 

de cor clara, para evitar O aquecimento do concreto e a subsequente retração térmica; 

Películas de cura química. 
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LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO 

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com água; 

Manchas de lápis serão removidas com uma solução de 8% (oito por cento) de ácido oxálico 

ou com tricloroetileno; 

Manchas de tinta serão removidas com uma solução de 10%¨ (dez por cento) de ácido 

fosfórico; 

Manchas de óxido serão removidas com uma solução constituída por 1 (uma) parte de nitrato 

de sódio e 6 (seis) partes de água, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais de 

hiposulfito de sódio; 

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superfícies, será 

tomada com argamassa de cimento, no traço que lhe confira estanqueidade e resistência, bem 

como coloração semelhante à do concreto circundante; 

As rebarbas e saliências maiores, que acaso ocorram, serão eliminados; 

 

A execução dos serviços de repasse e correção ficará na dependência de prévia inspeção 

da Fiscalização. 

03.01.600 – IMPERMEABILIZAÇÕES (BLOCOS E VIGAS BALDRAMES) 

03.01.602 – PINTURA COM EMULSÃO BETUMINOSA  
 

Nas cintas baldrames e blocos de fundação, após a concretagem, será aplicada tinta asfáltica 
para impermeabilização da umidade junto ao solo. A aplicação deverá seguir as recomendações do 
fabricante, marca VEDACIT NELTROL ou similar técnico. 
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OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 
 

OBJETO 

O presente caderno de Especificações e Encargos tem como objeto o projeto de 
Instalações hidráulicas para construção do CENTRO ESPECIAL 02 DE BRASILIA, localizado no 
SGAS 612 MÓDULO D – ASA SUL, RA I, BRASÍLIA/DF  

01.03.000 – ESTUDOS E PROJETOS 

01.03.305 – DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
 

O projeto de instalações hidráulicas é composto por 3 (três) pranchas: 

1. Projeto Executivo de Instalações de Hidráulicas 

314-SEEDF-CEE 02 DE BRASILIA-HID-001-R00 

314-SEEDF-CEE 02 DE BRASILIA-HID-002-R00 

314-SEEDF-CEE 02 DE BRASILIA-HID-003-R00 

05.00.000 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

05.01.000 – ÁGUA FRIA 

Por se tratar da implantação em uma escola existente, será executada uma ramificação da 

rede de tubulações atual até uma caixa de inspeção construída próxima ao local onde será 

implantado o bloco padrão EMTI. O objetivo é garantir o abastecimento individual do bloco através 

de dois reservatórios cilíndricos, em polietileno com capacidade igual a 500L (quinhentos litros), 

localizados na região de entreforro. 

05.01.200 – TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 

A. As instalações deverão ser executadas de acordo com os projetos, observando a totalidade 

deste Caderno de Especificações Técnicas. 

B. Os materiais a serem utilizados serão sempre de boa qualidade e previamente aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO. 
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C. Todas as tubulações e conexões serão em PVC rígido Tigre ou equivalente. 

Processo Executivo 

A. Antes do início da montagem das tubulações, a CONTRATADA deverá examinar 

cuidadosamente o projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas 

estruturas.  A montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e 

confirmadas no local da obra. 

 

Tubulação Embutida 

A. Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser 

recortados cuidadosamente com serra manual com disco de corte, conforme marcação prévia 

dos limites de corte. 

B. Não se permitirá a concretagem de tubulações dentro de coluna, pilares ou outros elementos 

estruturais. 

C. As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser 

executadas antes da concretagem, conforme indicação no projeto. 

Tubulações Enterradas 

A. Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e com a mínima 

cobertura possível, conforme indicado no projeto. 

B. A critério da FISCALIZAÇÃO, a tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo 

(berço), constituído por camada de concreto simples. 

C. Reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, 

em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto. 

RECOBRIMENTO  

A. Antes do recobrimento das tubulações embutidas e enterradas, serão executados testes 

visando detectar eventuais vazamentos. 



 

CINNANTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL -

SEEDF 

10/09/2021 
 

 

5 | P á g i n a  
ENDEREÇO: SIA QD.05C AE 02 LOTE 120 EDIFICIO EXECUTIVO, SALA 304 - BRASILIA DF  

CNPJ: 03.777.362/0001-81   –   CF/DF: 07.409.566/001-51 
TELEFONE: (61) 3877-0097 - CEP 71.200-055-   E-MAIL: cinnanti@gmail.com 

 

TESTE EM TUBULAÇÃO PRESSURIZADA 

A. Esta prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na 

instalação, não devendo descer em ponto algum da canalização, a menos de 1 Kg/cm². A 

duração de prova será de 6 horas, pelo menos. 

B. Este teste será procedido em presença da Fiscalização, a qual liberará o trecho testado para 

revestimento. Neste teste será também verificado o correto funcionamento dos registros e 

válvulas. 

C. Após a conclusão das obras e instalação de todos os aparelhos sanitários, a instalação será 

posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema deverá ser verificado 

em presença da Fiscalização. 

D. Durante a fase de testes, a Contratada deverá tomar todas as providências para que a água 

proveniente de eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados. 

E. Concluídos os ensaios e antes de entrarem em serviço, as tubulações de água potável deverão 

ser lavadas e desinfetadas com uma solução de cloro que atue no interior dos condutos durante 

1 hora no mínimo. 

 

CONDIÇÕES GERAIS  

A. As instalações hidráulicas serão executadas rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, 

incluindo a NBR-625, da CAESB, bem como, com as especificações que se seguem e em 

acordo com os projetos. 

B. Todas as canalizações serão de tubos PVC água, com conexões em PVC, exceto as que 

contenham outra indicação em projeto. 

C. A CONTRATADA deverá revisar o projeto de instalações de água e executar todos os trabalhos 

complementares ou correlatos com as instalações de água. 
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CAIXA COM REGISTRO 

A. Foram projetadas caixas em alvenaria para instalação de registros. Dimensões internas de 
30x30 cm ou 40x40 cm. Profundidade interna de 45 cm, com tampa modelo T16 em ferro 
fundido e fundo em brita. 

 

05.01.600 – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

A. Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão rejeitados.  

B. Os tubos de PVC deverão ser estocados em prateleiras, separados por diâmetro e tipos 

característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar 

deformações causadas pelo próprio peso. 

C. Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, verificando 

se o material que ficar embaixo suportará o peso colocado sobre ele. 

 


