
Notas:
Barras: Os valores indicados têm incluídas as perdas.
Superfície total: Foram deduzidas as aberturas de superfície maior que 0.00 m².

SUB

Elemento
Fôrmas
(m²)

Superfície
(m²)

Volume
(m³)

Barras
(kg)

Vigas 127.47 19.12 10.220 527

Pilares 89.38 - 5.010 186

Total - 19.12 15.230 713

Índices (por m²) - - 0.688 32.20

Superfície total: 22.14 m²

Passarela 01

Elemento
Fôrmas
(m²)

Superfície
(m²)

Volume
(m³)

Barras
(kg)

Vigas - 19.12 - -

Muros de concreto armado - 247.36 18.552 2138

Pilares 36.45 - 2.620 534

Total - 266.48 21.172 2672

Índices (por m²) - - 0.956 120.69

Superfície total: 22.14 m²

Passarela 02

Elemento
Fôrmas
(m²)

Superfície
(m²)

Volume
(m³)

Barras
(kg)

Vigas - 19.12 - -

Muros de concreto armado - 109.94 8.245 1014

Pilares 16.20 - 1.250 27

Total - 129.06 9.495 1041

Índices (por m²) - - 0.429 47.02

Superfície total: 22.14 m²

TÉRREO

Elemento
Fôrmas
(m²)

Superfície
(m²)

Volume
(m³)

Barras
(kg)

Vigas - 19.12 - -

Muros de concreto armado - 109.94 8.245 2218

Pilares 16.20 - 1.250 27

Total - 129.06 9.495 2245

Índices (por m²) - - 0.429 101.40

Superfície total: 22.14 m²

Quantidades da obra
Cálculo de Cortina de contenção Data: 19/03/22
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Total obra

Elemento
Fôrmas
(m²)

Superfície
(m²)

Volume
(m³)

Barras
(kg)

Vigas 127.47 76.48 10.220 527

Muros de concreto armado - 467.24 35.050 5370

Pilares 158.23 - 10.130 774

Total - 543.72 55.400 6671

Índices (por m²) - - 0.626 75.33

Superfície total: 88.56 m²

Quantidades da obra
Cálculo de Cortina de contenção Data: 19/03/22
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Notas:
Peso: Os valores indicados têm incluídas as perdas.

SUB
Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Vigas de concreto

CA-60
Ø5 791.78 137

Total + 10% 137

CA-50
Ø10 574.69 390

Total + 10% 390

Pilares em concreto CA-60
Ø5 1074.42 186

Total + 10% 186

Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Resumo

CA-60
Ø5 1866.20 323

Total + 10% 323

CA-50
Ø10 574.69 390

Total + 10% 390

Passarela 01
Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Muros de concreto armado

CA-50

Ø6.3 344.70 93

Ø8 114.90 50

Ø10 2578.90 1748

Total + 10% 1891

CA-60
Ø5 1432.26 247

Total + 10% 247

Pilares em concreto

CA-50

Ø10 403.10 273

Ø12.5 65.00 69

Ø16 72.80 126

Total + 10% 468

CA-60
Ø5 379.91 66

Total + 10% 66

Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Resumo

CA-50

Ø8 114.90 50

Ø10 2982.00 2021

Ø16 72.80 126

Ø6.3 344.70 93

Ø12.5 65.00 69

Total + 10% 2359

CA-60
Ø5 1812.17 313

Total + 10% 313

Quantidades de armadura, por diâmetro
Cálculo de Cortina de contenção Data: 19/03/22
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Passarela 02
Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Muros de concreto armado CA-50

Ø6.3 548.08 148

Ø8 548.08 238

Ø10 926.20 628

Total + 10% 1014

Pilares em concreto CA-60
Ø5 158.46 27

Total + 10% 27

Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Resumo

CA-50

Ø8 548.08 238

Ø10 926.20 628

Ø6.3 548.08 148

Total + 10% 1014

CA-60
Ø5 158.46 27

Total + 10% 27

TÉRREO
Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Muros de concreto armado CA-50

Ø6.3 548.08 148

Ø10 1456.27 987

Ø12.5 123.20 131

Ø16 548.08 952

Total + 10% 2218

Pilares em concreto CA-60
Ø5 158.46 27

Total + 10% 27

Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Resumo

CA-50

Ø10 1456.27 987

Ø16 548.08 952

Ø6.3 548.08 148

Ø12.5 123.20 131

Total + 10% 2218

CA-60
Ø5 158.46 27

Total + 10% 27

Quantidades de armadura, por diâmetro
Cálculo de Cortina de contenção Data: 19/03/22
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Total obra
Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Vigas de concreto

CA-60
Ø5 791.78 137

Total + 10% 137

CA-50
Ø10 574.69 390

Total + 10% 390

Muros de concreto armado

CA-50

Ø6.3 1440.86 389

Ø8 662.98 288

Ø10 4961.37 3363

Ø12.5 123.20 131

Ø16 548.08 952

Total + 10% 5123

CA-60
Ø5 1432.26 247

Total + 10% 247

Pilares em concreto

CA-60
Ø5 1771.25 306

Total + 10% 306

CA-50

Ø10 403.10 273

Ø12.5 65.00 69

Ø16 72.80 126

Total + 10% 468

Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Resumo

CA-60
Ø5 3995.29 690

Total + 10% 690

CA-50

Ø8 662.98 288

Ø10 5939.16 4026

Ø16 620.88 1078

Ø6.3 1440.86 389

Ø12.5 188.20 200

Total + 10% 5981

Quantidades de armadura, por diâmetro
Cálculo de Cortina de contenção Data: 19/03/22
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Notas:
Barras: Os valores indicados têm incluídas as perdas.
Superfície total: Foram deduzidas as aberturas de superfície maior que 0.00 m².

Fundação

Elemento
Fôrmas
(m²)

Volume
(m³)

Barras
(kg)

Zapatas isoladas 60.02 15.979 778

Blocos de coroamento 39.78 8.951 714

Total - 24.930 1492

SUB

Elemento
Fôrmas
(m²)

Superfície
(m²)

Volume
(m³)

Barras
(kg)

Vigas 299.47 48.97 25.000 1409

Pilares 41.65 - 3.360 144

Total - 48.97 28.360 1553

Índices (por m²) - - 0.518 28.37

Superfície total: 54.75 m²

Passarela 01

Elemento
Fôrmas
(m²)

Superfície
(m²)

Volume
(m³)

Barras
(kg)

Lajes maciças - 16.82 2.020 112

Vigas 20.50 4.51 1.900 134

Pilares 106.87 - 7.550 939

Total - 21.33 11.470 1185

Índices (por m²) - - 0.438 45.26

Superfície total: 26.18 m²

Passarela 02

Elemento
Fôrmas
(m²)

Superfície
(m²)

Volume
(m³)

Barras
(kg)

Lajes maciças - 18.38 2.210 115

Vigas 22.03 4.84 1.990 140

Pilares 0.00 - - -

Total - 23.22 4.200 255

Índices (por m²) - - 0.153 9.28

Superfície total: 27.47 m²

Quantidades da obra
Cálculo de estrutura integrada Data: 19/03/22
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TÉRREO

Elemento
Fôrmas
(m²)

Superfície
(m²)

Volume
(m³)

Barras
(kg)

Lajes maciças - 42.22 5.070 475

Vigas 124.11 31.00 11.640 1144

Pilares 0.00 - - -

Escadas - 280.17 50.734 4187

Total - 353.39 67.444 5806

Índices (por m²) - - 0.882 75.95

Superfície total: 76.45 m²

LAJE VESTIÁRIO

Elemento
Fôrmas
(m²)

Superfície
(m²)

Volume
(m³)

Barras
(kg)

Lajes de vigotas - 65.66 3.910 28

Vigas 30.02 8.10 3.110 248

Pilares 88.14 - 6.380 528

Total - 73.76 13.400 804

Índices (por m²) - - 0.174 10.41

Superfície total: 77.20 m²

1º PAVIMENTO

Elemento
Fôrmas
(m²)

Superfície
(m²)

Volume
(m³)

Barras
(kg)

Vigas 120.95 18.14 9.740 478

Pilares 7.70 - 0.400 63

Total - 18.14 10.140 541

Índices (por m²) - - 0.477 25.42

Superfície total: 21.28 m²

2º PAVIMENTO

Elemento
Fôrmas
(m²)

Superfície
(m²)

Volume
(m³)

Barras
(kg)

Vigas 120.95 18.14 9.800 479

Pilares 74.29 - 5.190 449

Total - 18.14 14.990 928

Índices (por m²) - - 0.704 43.61

Superfície total: 21.28 m²

Quantidades da obra
Cálculo de estrutura integrada Data: 19/03/22
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Total obra

Elemento
Fôrmas
(m²)

Volume
(m³)

Barras
(kg)

Zapatas isoladas 60.02 15.980 778

Blocos de coroamento 39.78 8.950 714

Total - 24.930 1492

Elemento
Fôrmas
(m²)

Superfície
(m²)

Volume
(m³)

Barras
(kg)

Lajes de vigotas - 65.66 3.910 28

Lajes maciças - 77.42 9.300 702

Vigas 738.03 133.70 63.180 4032

Pilares 318.65 - 22.880 2123

Escadas - 280.17 50.730 4187

Total - 556.95 150.000 11072

Índices (por m²) - - 0.492 36.35

Superfície total: 304.61 m²

Quantidades da obra
Cálculo de estrutura integrada Data: 19/03/22
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Notas:
Peso: Os valores indicados têm incluídas as perdas.

Fundação
Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Zapatas isoladas

CA-50

Ø10 999.52 678

Ø12.5 74.12 79

Total + 10% 757

CA-60
Ø5 121.70 21

Total + 10% 21

Blocos de coroamento

CA-50

Ø10 503.98 342

Ø12.5 40.56 43

Ø16 170.56 296

Total + 10% 681

CA-60

Ø5 101.70 18

Ø4.2 124.00 15

Total + 10% 33

Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Resumo

CA-50

Ø10 1503.50 1020

Ø16 170.56 296

Ø12.5 114.68 122

Total + 10% 1438

CA-60

Ø5 223.40 39

Ø4.2 124.00 15

Total + 10% 54

SUB
Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Vigas de concreto

CA-60
Ø5 1512.44 261

Total + 10% 261

CA-50

Ø10 1600.06 1085

Ø12.5 16.40 17

Ø16 26.70 46

Total + 10% 1148

Pilares em concreto

CA-50

Ø10 11.20 8

Ø12.5 5.80 6

Total + 10% 14

CA-60
Ø5 754.30 130

Total + 10% 130

Quantidades de armadura, por diâmetro
Cálculo de estrutura integrada Data: 19/03/22
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Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Resumo

CA-60
Ø5 2266.74 391

Total + 10% 391

CA-50

Ø10 1611.26 1093

Ø16 26.70 46

Ø12.5 22.20 23

Total + 10% 1162

Passarela 01
Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Lajes maciças CA-60
Ø5 647.66 112

Total + 10% 112

Vigas de concreto

CA-60
Ø5 148.72 26

Total + 10% 26

CA-50
Ø10 159.87 108

Total + 10% 108

Pilares em concreto

CA-50

Ø10 652.92 443

Ø12.5 51.60 55

Ø16 129.60 225

Total + 10% 723

CA-60
Ø5 1250.18 216

Total + 10% 216

Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Resumo

CA-60
Ø5 2046.56 354

Total + 10% 354

CA-50

Ø10 812.79 551

Ø16 129.60 225

Ø12.5 51.60 55

Total + 10% 831

Passarela 02
Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Lajes maciças CA-60
Ø5 663.90 115

Total + 10% 115

Vigas de concreto

CA-60
Ø5 162.80 28

Total + 10% 28

CA-50
Ø10 165.10 112

Total + 10% 112

Quantidades de armadura, por diâmetro
Cálculo de estrutura integrada Data: 19/03/22
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Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Resumo

CA-60
Ø5 826.70 143

Total + 10% 143

CA-50
Ø10 165.10 112

Total + 10% 112

TÉRREO
Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Lajes maciças

CA-50

Ø6.3 399.62 108

Ø8 118.90 52

Ø10 111.44 76

Ø12.5 15.60 17

Total + 10% 253

CA-60

Ø5 1229.19 212

Ø4.2 80.63 10

Total + 10% 222

Vigas de concreto

CA-60
Ø5 1174.54 203

Total + 10% 203

CA-50

Ø6.3 49.84 13

Ø10 1196.87 811

Ø12.5 35.41 38

Ø16 45.73 79

Total + 10% 941

Escadas CA-50

Ø8 5377.78 2336

Ø10 145.60 99

Ø12.5 1653.60 1752

Total + 10% 4187

Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Resumo

CA-50

Ø8 5496.68 2388

Ø10 1453.91 986

Ø16 45.73 79

Ø6.3 449.46 121

Ø12.5 1704.61 1807

Total + 10% 5381

CA-60

Ø5 2403.73 415

Ø4.2 80.63 10

Total + 10% 425

Quantidades de armadura, por diâmetro
Cálculo de estrutura integrada Data: 19/03/22
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LAJE VESTIÁRIO
Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Lajes de vigotas

CA-50

Ø8 1.60 1

Ø10 14.20 10

Total + 10% 11

CA-60

Ø4.2 58.00 7

Ø5 57.50 10

Total + 10% 17

Vigas de concreto

CA-60
Ø5 269.28 47

Total + 10% 47

CA-50

Ø10 285.40 193

Ø12.5 4.10 4

Ø16 2.35 4

Total + 10% 201

Pilares em concreto

CA-50

Ø10 391.10 265

Ø12.5 87.60 93

Total + 10% 358

CA-60
Ø5 984.28 170

Total + 10% 170

Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Resumo

CA-50

Ø8 1.60 1

Ø10 690.70 468

Ø16 2.35 4

Ø12.5 91.70 97

Total + 10% 570

CA-60

Ø5 1311.06 227

Ø4.2 58.00 7

Total + 10% 234

1º PAVIMENTO
Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Vigas de concreto

CA-60
Ø5 577.02 100

Total + 10% 100

CA-50
Ø10 557.62 378

Total + 10% 378

Pilares em concreto

CA-50
Ø10 67.50 46

Total + 10% 46

CA-60
Ø5 96.80 17

Total + 10% 17

Quantidades de armadura, por diâmetro
Cálculo de estrutura integrada Data: 19/03/22
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Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Resumo

CA-60
Ø5 673.82 117

Total + 10% 117

CA-50
Ø10 625.12 424

Total + 10% 424

2º PAVIMENTO
Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Vigas de concreto

CA-60
Ø5 573.48 99

Total + 10% 99

CA-50
Ø10 560.91 380

Total + 10% 380

Pilares em concreto

CA-50

Ø10 354.20 240

Ø12.5 60.72 64

Total + 10% 304

CA-60
Ø5 840.84 145

Total + 10% 145

Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Resumo

CA-60
Ø5 1414.32 244

Total + 10% 244

CA-50

Ø10 915.11 620

Ø12.5 60.72 64

Total + 10% 684

Quantidades de armadura, por diâmetro
Cálculo de estrutura integrada Data: 19/03/22
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Total obra

Quantidades de armadura, por diâmetro
Cálculo de estrutura integrada Data: 19/03/22
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Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Zapatas isoladas

CA-50

Ø10 999.52 678

Ø12.5 74.12 79

Total + 10% 757

CA-60
Ø5 121.70 21

Total + 10% 21

Blocos de coroamento

CA-50

Ø10 503.98 342

Ø12.5 40.56 43

Ø16 170.56 296

Total + 10% 681

CA-60

Ø5 101.70 18

Ø4.2 124.00 15

Total + 10% 33

Lajes de vigotas

CA-50

Ø8 1.60 1

Ø10 14.20 10

Total + 10% 11

CA-60

Ø4.2 58.00 7

Ø5 57.50 10

Total + 10% 17

Lajes maciças

CA-60

Ø5 2540.75 439

Ø4.2 80.63 10

Total + 10% 449

CA-50

Ø6.3 399.62 108

Ø8 118.90 52

Ø10 111.44 76

Ø12.5 15.60 17

Total + 10% 253

Vigas de concreto

CA-60
Ø5 4418.28 764

Total + 10% 764

CA-50

Ø6.3 49.84 13

Ø10 4525.82 3067

Ø12.5 55.91 59

Ø16 74.78 129

Total + 10% 3268

Pilares em concreto

CA-50

Ø10 1476.92 1002

Ø12.5 205.72 218

Ø16 129.60 225

Total + 10% 1445

CA-60
Ø5 3926.40 678

Total + 10% 678

Escadas CA-50

Ø8 5377.78 2336

Ø10 145.60 99

Ø12.5 1653.60 1752

Total + 10% 4187

Quantidades de armadura, por diâmetro
Cálculo de estrutura integrada Data: 19/03/22
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Tipo de aço Referência Comprimento (m) Peso (kg)

Resumo

CA-50

Ø8 5498.28 2389

Ø10 7777.48 5274

Ø16 374.94 650

Ø6.3 449.46 121

Ø12.5 2045.51 2168

Total + 10% 10602

CA-60

Ø5 11166.33 1930

Ø4.2 262.63 32

Total + 10% 1962

Quantidades de armadura, por diâmetro
Cálculo de estrutura integrada Data: 19/03/22
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1.- DADOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas

Concreto: ABNT NBR 6118:2014

Aço dobrado: AISI

Aços laminados e soldados: NBR8800

Categoria de uso: Edificações residenciais

1.2.- Estados limites

E.L.U. Concreto
E.L.Util Fissuração. Concreto

ABNT NBR 6118:2014(ELU)

E.L.U. Aço dobrado
Deslocamentos

Ações características

E.L.U. Aço laminado NBR 8800: 1986

1.2.1.- Situações de projeto

Para as distintas situações de projeto, as combinações de ações serão definidas de acordo com os
seguintes critérios:

- Com coeficientes de combinação



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

- Sem coeficientes de combinação

 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q

- Onde:

Gk Ação permanente

Pk Acção de pré-esforço

Qk Ação variável

G Coeficiente parcial de segurança das ações permanentes

P Coeficiente parcial de segurança da acção de pré-esforço

Q,1 Coeficiente parcial de segurança da ação variável principal

Q,i Coeficiente parcial de segurança das ações variáveis de acompanhamento

yp,1 Coeficiente de combinação da ação variável principal

ya,i Coeficiente de combinação das ações variáveis de acompanhamento

Listagem de estruturas 3D integradas
Cálculo de estrutura integrada Data: 21/03/22
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Para cada situação de projeto e estado limite, os coeficientes a utilizar serão:

E.L.U. Concreto: ABNT NBR 6118:2014

Situação 1

 
Coeficientes parciais de segurança () Coeficientes de combinação (y)

Favorável Desfavorável Principal (yp) Acompanhamento (ya)

Permanente (G) 1.000 1.400 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.400 1.000 0.700

Vento (Q) 0.000 1.400 1.000 0.600

E.L.Util Fissuração. Concreto: ABNT NBR 6118:2014

Situação 1

 
Coeficientes parciais de segurança () Coeficientes de combinação (y)

Favorável Desfavorável Principal (yp) Acompanhamento (ya)

Permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.400

Vento (Q) 0.000 1.000 0.300 0.000

E.L.U. Aço dobrado: AISI

Ações variáveis sem sismo

 
Coeficientes parciais de segurança ()
Favorável Desfavorável

Permanente (G) 1.000 1.000

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000

Vento (Q) 0.000 1.000

E.L.U. Aço laminado: NBR8800

Situação 1

 
Coeficientes parciais de segurança () Coeficientes de combinação (y)

Favorável Desfavorável Principal (yp) Acompanhamento (ya)

Permanente (G) 0.900 1.400 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.650

Vento (Q) 0.000 1.400 1.000 0.600

Listagem de estruturas 3D integradas
Cálculo de estrutura integrada Data: 21/03/22
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Deslocamentos

Ações variáveis sem sismo

 
Coeficientes parciais de segurança ()
Favorável Desfavorável

Permanente (G) 1.000 1.000

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000

Vento (Q) 0.000 1.000

Listagem de estruturas 3D integradas
Cálculo de estrutura integrada Data: 21/03/22
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2.- COBERTURA METÁLICA

2.1.- Geometria

2.1.1.- Barras

2.1.1.1.- Tabela resumo

Tabela resumo

Material
Série Perfil

Comprimento Volume Peso

Tipo Designação
Perfil
(m)

Série
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Série
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Série
(kg)

Material
(kg)

A-36 250Mpa

L

L 20 x 20 x 3 250.230 0.028 220.00

250.230 0.028 220.00

Barra redonda

3/8" 375.218 0.027 210.10

375.218 0.027 210.10

Aço
laminado

625.448 0.055 430.10

A-36

U

U125X50X3.35, Duplo I união soldada 11.520 0.017 129.59

U125X50X3.35 1038.780 0.744 5842.77

U127X60X3.75 595.187 0.524 4109.65

1645.487 1.284 10082.01

C

C75X40X15X3.04 1858.400 0.931 7309.91

1858.400 0.931 7309.91

Aço
dobrado

3503.887 2.216 17391.93

Listagem de estruturas 3D integradas
Cálculo de estrutura integrada Data: 21/03/22
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Referência: P60

Dimensões: 140 x 140 x 40

Soldados: Xi:Ø12.5c/30 Yi:Ø12.5c/30 Xs:Ø12.5c/30 Ys:Ø12.5c/30

Verificação Valores Estado

Tensões sobre o terreno:
Critério da CYPE Ingenieros

    - Tensão média em combinações fundamentais: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0965304 MPa Passa

    - Tensão máxima em combinações permanentes sem vento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.23495 MPa Passa

    - Tensão máxima em combinações permanentes com vento: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.237206 MPa Passa

Tombamento da sapata:
Se o % de reserva de segurança é maior que zero, pode ser dito que os coeficientes de
segurança ao tombamento são maiores que os valores exatos exigidos para todas as
combinações de equilíbrio.

    - Na direção X: Reserva segurança: 59.2 % Passa

    - Na direção Y: Reserva segurança: 475.6 % Passa

Flexão na sapata:

    - Na direção X: Momento: 49.57 kN·m Passa

    - Na direção Y: Momento: 19.37 kN·m Passa

Cortante na sapata:

    - Na direção X: Cortante: 73.28 kN Passa

    - Na direção Y: Cortante: 20.31 kN Passa

Compressão oblíqua na sapata:
    - Combinações fundamentais:
      Critério da CYPE Ingenieros

Máximo: 6428.5 kN/m²
Calculado: 303.6 kN/m² Passa

Altura mínima:
      Critério da CYPE Ingenieros

Mínimo: 15 cm
Calculado: 40 cm Passa

Espaço para ancorar arranques na fundação:
    - P60:

Mínimo: 10 cm
Calculado: 34 cm Passa

Quantidade geométrica mínima:
Critério da CYPE Ingenieros Mínimo: 0.001 

    - Armadura inferior direção X: Calculado: 0.001 Passa

    - Armadura superior direção X: Calculado: 0.001 Passa

    - Armadura inferior direção Y: Calculado: 0.001 Passa

    - Armadura superior direção Y: Calculado: 0.001 Passa

Quantia mínima necessária por flexão:
Norma Brasileira ABNT NBR 6118:2014. Artigo  17.3.5.2 Calculado: 0.0011 

    - Armadura inferior direção X: Mínimo: 0.0006 Passa

    - Armadura inferior direção Y: Mínimo: 0.0003 Passa

    - Armadura superior direção X: Mínimo: 0.0001 Passa

Diâmetro mínimo das barras:
Critério da CYPE Ingenieros Mínimo: 10 mm

    - Malha inferior: Calculado: 12.5 mm Passa

    - Malha superior: Calculado: 12.5 mm Passa

Espaçamento máximo entre barras:
Critério da CYPE Ingenieros Máximo: 30 cm

    - Armadura inferior direção X: Calculado: 30 cm Passa

    - Armadura inferior direção Y: Calculado: 30 cm Passa

    - Armadura superior direção X: Calculado: 30 cm Passa

    - Armadura superior direção Y: Calculado: 30 cm Passa

Espaçamento mínimo entre barras:
Critério da CYPE Ingenieros, baseado em: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm



Referência: P60

Dimensões: 140 x 140 x 40

Soldados: Xi:Ø12.5c/30 Yi:Ø12.5c/30 Xs:Ø12.5c/30 Ys:Ø12.5c/30

Verificação Valores Estado

    - Armadura inferior direção X: Calculado: 30 cm Passa

    - Armadura inferior direção Y: Calculado: 30 cm Passa

    - Armadura superior direção X: Calculado: 30 cm Passa

    - Armadura superior direção Y: Calculado: 30 cm Passa

Comprimento de ancoragem:
Critério do livro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991

    - Armadura inf. direção X para dir: Mínimo: 24 cm
Calculado: 40 cm Passa

    - Armadura inf. direção X para esq: Mínimo: 13 cm
Calculado: 38 cm Passa

    - Armadura inf. direção Y para cima: Mínimo: 13 cm
Calculado: 33 cm Passa

    - Armadura inf. direção Y para baixo: Mínimo: 13 cm
Calculado: 33 cm Passa

    - Armadura sup. direção X para dir: Mínimo: 18 cm
Calculado: 42 cm Passa

    - Armadura sup. direção X para esq: Mínimo: 18 cm
Calculado: 44 cm Passa

    - Armadura sup. direção Y para cima: Mínimo: 28 cm
Calculado: 33 cm Passa

    - Armadura sup. direção Y para baixo: Mínimo: 28 cm
Calculado: 33 cm Passa

Comprimento mínimo das dobras: Mínimo: 14 cm

    - Armadura inf. direção X para dir: Calculado: 14 cm Passa

    - Armadura inf. direção X para esq: Calculado: 14 cm Passa

    - Armadura inf. direção Y para cima: Calculado: 14 cm Passa

    - Armadura inf. direção Y para baixo: Calculado: 14 cm Passa

    - Armadura sup. direção X para dir: Calculado: 18 cm Passa

    - Armadura sup. direção X para esq: Calculado: 18 cm Passa

    - Armadura sup. direção Y para cima: Calculado: 18 cm Passa

    - Armadura sup. direção Y para baixo: Calculado: 18 cm Passa

Todas as verificações foram cumpridas

Informação adicional:

- Sapata do tipo rígido (Norma Brasileira ABNT NBR 6118:2014. Artigo  22.4)

- Relação ruptura desfavorável (Na direção X): 0.58

- Relação ruptura desfavorável (Na direção Y): 0.23

- Cortante de esgotamento (Na direção X): 219.25 kN

- Cortante de esgotamento (Na direção Y): 219.25 kN
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1.- ESPESSURA MÉDIA DO BLOCO

A espessura média do bloco não deve ser menor do que 20 cm (ABNT NBR 6118:2014, 24.6.2).
50.0 cm ³ 20.0 cm

Espessura média do bloco  : 50.0 cm

2.- ESPAÇAMENTO MÍNIMO LIVRE ENTRE AS FACES DAS BARRAS LONGITUDINAIS

O espaçamento mínimo livre entre as faces das barras longitudinais, medido no plano da seção transversal,
deve ser igual ou superior ao maior dos seguintes valores (ABNT NBR 6118:2014, 18.3.2.2):

- 20 mm

- diâmetro da barra, do feixe ou da luva

- 1,2 vezes a dimensão máxima característica do agregado graúdo: 22.8 mm

Dimensão máxima característica do agregado graúdo: 19.0 mm

Referência
Diâmetro da barra

(mm)
Espaçamento livre

(mm)
Passa

Estribos xz 10.0 253.3

Estribos yz 10.0 253.3

Estribos xy 10.0 106.7

3.- ELEMENTOS ESTRUTURAIS ARMADOS COM ESTRIBOS

O diâmetro da barra que constitui o estribo deve ser maior ou igual a 5 mm (ABNT NBR 6118:2014,
18.3.3.2):

10.0 mm ³ 5.0 mm

Referência
Diâmetro da barra

(mm)
Passa

Estribos xz 10.0

Estribos yz 10.0

Estribos xy 10.0

4.- COBRIMENTO

Para garantir o cobrimento mínimo (cmin) o projeto e a execução devem considerar o cobrimento nominal (cnom

), que é o cobrimento mínimo acrescido da tolerância de execução (Dc). Assim, as dimensões das armaduras
e os espaçadores devem respeitar os cobrimentos nominais, estabelecidos na Tabela 7.2, para Dc = 10 mm
(ABNT NBR 6118:2014, 7.4.7.2).

40.0 mm ³ 30.0 mm

Classe de agressividade ambiental (Tabela 6.1): CAA I
Cobrimento nominal  : 30.0 mm

Verificações P8
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Face
Cobrimento

(mm)
Passa

Inferior 40.0

Superior 40.0

Lateral 40.0

Os cobrimentos nominais e mínimos estão sempre referidos à superfície da armadura externa, em geral à
face externa do estribo. O cobrimento nominal de uma determinada barra deve sempre ser (ABNT NBR
6118:2014, 7.4.7.5):

noma) c barra  40.0 mm ³ 10.0 mm

A dimensão máxima característica do agregado graúdo utilizado no concreto não pode superar em 20% a
espessura nominal do cobrimento, ou seja (ABNT NBR 6118:2014, 7.4.7.6):

nommáxa) d 1,2c 19.0 mm £ 48.0 mm

5.- TIRANTES

Para cálculo e dimensionamento dos blocos, são aceitos modelos tridimensionais lineares ou não lineares e
modelos biela-tirante tridimensionais. Esses modelos devem contemplar adequadamente os aspectos
descritos em 22.7.2 (ABNT NBR 6118:2014, 22.7.3).

EN 1992-1-1:2004, 6.5.3(3).- A armadura necessária para resistir às forças nos nós de concentração de
esforços poderá ser distribuída ao longo de um determinado comprimento (ver a Figura 6.25 a) e b)). Quando
a armadura na zona dos nós se desenvolve numa extensão considerável de um elemento, deverá ser
distribuída na zona em que as isostáticas de compressão são curvas (tirantes e escoras). A força de tracção T
poderá ser obtida pelas expressões:

O esforço solicitante de cálculo desfavorável produz-se para a combinação de ações
1.4·PP+1.4·CP+1.4·Telhado0.05KN/m²+1.4·Qa+1.4·Cargadesegurança0.25KN/m².

s ydA f T  136.52 kN ³ 38.70 kN

b) no caso de regiões de descontinuidade total (b > Altura do bloco), ver a Figura 6.25 b:

1 a
T 1 0.7 F

4 h
     
   T : 38.70 kN

F  : 351.84 kN

Dimensão do pilar  : 550.0 mm

Dimensão da estaca  : 400.0 mm

b  : 550.0 mm

a  : 400.0 mm

Altura do bloco  : 500.0 mm

h  : 500.0 mm

6.- CAPACIDADE ADMISSÍVEL DA ESTACA

A área da base de blocos de fundação deve ser determinada a partir da tensão admissível do solo para cargas
não majoradas (ABNT NBR 6118:2014, 24.6.2).

Capacidade admissível da estaca  Carga não majorada

Verificações P8
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Combinação Combinação de ações Capacidade admissível da estaca
(kN)

Carga não majorada
(kN)

Passa

Permanentes ou transitórias PP+CP+Telhado0.05KN/m²+Qa+Cargadesegurança0.25KN/m² 300.00 263.68

Verificações P8
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1.- DESCRIÇÃO

Dados da viga

 C=8702Ø10

 C=2101Ø16

 C=2251Ø10

 C=225 2ª camada3Ø10

 C=8572Ø10

 C=3501Ø16

15x35

b

14x1eØ5 c/18
245

8x1eØ5 c/18
147

8x1eØ5 c/13
98

Geometria

Dimensões : 15x35

Vão livre : 4.9 m

Cobrimento geométrico superior : 2.5 cm

Cobrimento geométrico inferior : 2.5 cm

Cobrimento geométrico lateral : 2.5 cm

Materiais

Concreto : C30, em geral

Armadura longitudinal : CA-50 e CA-60

Armadura transversal : CA-50 e CA-60

2.- RESUMO DAS VERIFICAÇÕES

Vão
VERIFICAÇÕES DE RESISTÊNCIA (ABNT NBR 6118:2014)

Estado
Disp. Arm. Q N,M Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Disp.sl T,Geom.st T,Arm.st

b: V 40 - V 41 Passa Passa
'4.900 m'
h = 95.3

'V 40'
h = 84.4 N.A.(1) N.A.(1) N.A.(1) N.A.(2) N.A.(1) N.A.(1) N.A.(1) N.A.(1) N.A.(1) N.A.(1) N.A.(1) PASSA

h = 95.3
Notação:

Disp.: Disposições relativas às armaduras
Arm.: Armadura mínima e máxima
Q: Estado limite de ruptura relativo ao esforço cortante (combinações não sísmicas)
N,M: Estado limite de ruptura frente a solicitações normais (combinações não sísmicas)
Tc: Estado limite de ruptura por torção. Compressão oblíqua.
Tst: Estado limite de ruptura por torção. Tração na alma.
Tsl: Estado limite de ruptura por torção. Tração nas armaduras longitudinais.
TNMx: Estado limite de ruptura por torção. Interação entre torção e esforços normais. Flexão em torno do eixo X.
TVx: Estado limite de ruptura por torção. Interação entre torção e esforço cortante no eixo X. Compressão oblíqua
TVy: Estado limite de ruptura por torção. Interação entre torção e esforço cortante no eixo Y. Compressão oblíqua
TVXst: Estado limite de ruptura por torção. Interação entre torção e esforço cortante no eixo X. Tração na alma.
TVYst: Estado limite de ruptura por torção. Interação entre torção e esforço cortante no eixo Y. Tração na alma.
T,Disp.sl: Estado limite de ruptura por torção. Espaçamento entre as barras da armadura longitudinal.
T,Geom.st: Estado limite de ruptura por torção. Diâmetro mínimo da armadura transversal.
T,Arm.st: Estado limite de ruptura por torção. Quantidade mínima de estribos fechados.
x: Distância à origem da barra
h: Coeficiente de aproveitamento (%)
N.A.: Não aplicável

Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.A.):
(1) A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.
(2) A verificação não é necessária, já que não há interação entre torção e esforços normais.

Vão
VERIFICAÇÕES DE FISSURAÇÃO (ABNT NBR 6118:2014)

Estado
Wk,F,sup. Wk,F,Lat.Dir. Wk,F,inf. Wk,F,Lat.Esq. ss

b: V 40 - V 41
x: 0 m
Passa

N.A.(1) x: 2.362 m
Passa

N.A.(1) x: 3.65 m
Passa

PASSA

Notação:
Wk,F,sup.: Controle da fissuração através da limitação da abertura estimada das fissuras: Face superior
Wk,F,Lat.Dir.: Controle da fissuração através da limitação da abertura estimada das fissuras: Face lateral direita
Wk,F,inf.: Controle da fissuração através da limitação da abertura estimada das fissuras: Face inferior
Wk,F,Lat.Esq.: Controle da fissuração através da limitação da abertura estimada das fissuras: Face lateral esquerda
ss: Armaduras longitudinais mínimas
x: Distância à origem da barra
h: Coeficiente de aproveitamento (%)
N.A.: Não aplicável

Verificações desnecessárias para o tipo de perfil (N.A.):
(1)

 A verificação não é necessária, já que não há nenhuma armadura tracionada.

Viga 2
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Viga

Sobrecarga
(Característica)

fi,Q £ fi,Q,lim

fi,Q,lim= L/350

No tempo infinito
(Quase permanente)

fT,max £ fT,lim

fT,lim= L/250

Ativa
(Característica)

fA,max £ fA,lim

fA,lim= Mín.(10.00, L/500)

Estado

b: V 40 - V 41
fi,Q: 2.19 mm
fi,Q,lim: 14.00 mm

fT,max: 9.79 mm
fT,lim: 19.60 mm

fA,max: 5.75 mm
fA,lim: 9.80 mm

PASSA

3.- VERIFICAÇÕES DE RESISTÊNCIA

b: V 40 - V 41 (V 40 - 0.900 m, Negativos)

Disposições relativas às armaduras (ABNT NBR 6118:2014, Artigos 13.2.2 e 18.3.2.2)

Dimensões mínimas

A seção transversal das vigas não deve apresentar largura menor que
100.00 mm (Artigo 13.2.2):

b 100 mm  150.00 mm  100.00 mm

Onde:

b: Largura do elemento  b : 150.00 mm

Armadura longitudinal

O espaçamento mínimo livre entre as faces das barras longitudinais sb, medido no
plano da seção transversal, na direção horizontal, deve ser igual ou superior a smin

(Artigo 18.3.2.2):

b mins s  27 mm  23 mm

Onde:

smin: Valor máximo de s1,s2,s3.  smin : 23 mm

1s 20 mm  s1 : 20 mm

2 maxs    s2 : 16.0 mm

3 gs 1.2 d   s3 : 23 mm

Sendo:

Ømax: Diâmetro máximo das barras longitudinais.  Ømax : 16.0 mm

dg: Tamanho máximo agregado.  dg : 19 mm

Estribos

O diâmetro da barra que constitui o estribo deve ser maior ou igual a 5.00 mm
(Artigo 18.3.3.2):

t 5 mm   5.00 mm  5.00 mm

Viga 2
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Armadura mínima e máxima (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.3.5.3)

A soma das armaduras de tração e de compressão não deve ter valor
maior que As,max, calculada na região fora da zona de emendas (Artigo
17.3.5.2.4):

s s,maxA A£  5.15 cm² £ 21.00 cm²

Onde:

As: Área da armadura longitudinal.  As : 5.15 cm²

s,max cA 0.04 A   As,max : 21.00 cm²

Sendo:

Ac: Área total da seção de concreto.  Ac : 525.00 cm²

Flexão negativa em torno do eixo X:

A armadura mínima de tração, em elementos estruturais armados ou
protendidos deve ser determinada pelo dimensionamento da seção a
um momento fletor mínimo dado pela expressão a seguir, respeitada a
taxa mínima absoluta de 0,15% (Artigo 17.3.5.2.1):

   Rd d,min 0 ctk,supM M 0,8 W f  44.69 kN·m  9.23 kN·m

Onde:

W0: Módulo de resistência da seção transversal bruta de
concreto, relativo à fibra mais tracionada.  W0 : 3062.50 cm³

fctk,sup: Resistência característica superior do concreto à tração
(ver 8.2.5).  fctk,sup : 3.77 MPa

Estado limite de ruptura relativo ao esforço cortante (combinações não sísmicas) (ABNT NBR
6118:2014, Artigos 17.4.1.1, 17.4.2.2 e 18.3.3.2)

Deve satisfazer:

 £Sd,y

Rd2,Vy

V
1

V1h
 

 h : 0.251

 

Onde:

VSd,y: Esforço cortante efetivo de cálculo.  VSd,y : 59.96 kN

VRd2,Vy: Esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua na
alma.  VRd2,Vy : 239.28 kN

 £Sd,y

Rd3,Vy

V
1

V2h
 

 h : 0.881

 

Onde:

VSd,y: Esforço cortante efetivo de cálculo.  VSd,y : 59.96 kN

VRd3,Vy: Esforço cortante de ruptura por tração na alma.  VRd3,Vy : 68.10 kN

Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos em '0.275 m', para a
combinação de hipóteses
"1.4·PP+1.4·CP+Telhado0.05KN/m²+1.4·Qa+0.84·Vento90ºesquerda".

Esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua na alma.

Viga 2
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O esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua da alma deduz-se da
seguinte expressão:

Esforço Cortante na direção Y:

Rd2 v2 cd wV 0.27 f b d       VRd2 : 239.28 kN

Onde:

 v2 ck1 f /250    av2 : 0.88

fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto.  fcd : 21.43 MPa

bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo da altura
útil d.  bw : 150.00 mm

d: Altura útil da seção, igual à distância entre a fibra mais
comprimida e o centro de gravidade da armadura tracionada.  d : 313.32 mm

Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos em '0.275 m', para a
combinação de hipóteses
"1.4·PP+1.4·CP+Telhado0.05KN/m²+1.4·Qa+0.84·Vento90ºesquerda".

Esforço cortante de ruptura por tração na alma.

Esforço Cortante na direção Y:

O esforço cortante de ruptura por tração na alma considerando a
contribuição dos estribos obtém-se como:

Rd3 c swV V V   VRd3 : 68.10 kN

Onde:

c c0V V  Vc : 40.84 kN

Sendo:

c0 ctd wV 0.6 f b d     Vc0 : 40.84 kN

Onde:

fctd: Resistência de cálculo à tração do concreto.  fctd : 1.45 MPa

ctd ctk,inf cf f / 

Sendo:

ctk,inf ct,mf 0.7 f   fctk,inf : 2.03 MPa

2 /3
ct,m ckf 0.3 f   fctm : 2.90 MPa

fck: Resistência característica à compressão do
concreto.  fck : 30.00 MPa

gc: Coeficiente parcial de segurança para o
concreto.  gc : 1.4

bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo
da altura útil d.  bw : 150.00 mm

d: Altura útil da seção, igual à distância entre a fibra
mais comprimida e o centro de gravidade da armadura
tracionada.  d : 313.32 mm

   sw sw ywdV A / s 0.9 d f sen cos           Vsw : 27.26 kN

Sendo:

Asw: Área da seção transversal dos estribos.  Asw : 0.40 cm²

s: Espaçamento entre elementos da armadura transversal.  s : 180 mm

fywd: Tensão na armadura transversal passiva.  fywd : 435.00 MPa

Viga 2
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ywd ydf f 435 MPa £

Onde:

fyd: Resistência ao escoamento do aço.  fyd : 521.74 MPa

a: Ângulo de inclinação da armadura transversal em relação
ao eixo longitudinal do elemento estrutural.  a : 90.0 graus

Espaçamento das armaduras transversais

Esforço Cortante na direção Y:

O espaçamento máximo entre estribos, medido segundo o eixo longitudinal
do elemento estrutural, não deve exceder smax (Artigo 18.3.3.2).

maxs s£  180 mm £ 188 mm

Onde:

s: Espaçamento entre elementos da armadura transversal.  s : 180 mm

maxs 0.6 d 300 mm  £  smax : 188 mm

Sendo:

d: Altura útil da seção.  d : 313.32 mm

O espaçamento transversal st entre ramos de armaduras transversais deve
cumprir a seguinte condição:

t t,maxs s£  95 mm £ 188 mm

Onde:

st: Espaçamento entre elementos da armadura transversal.  st : 95 mm

t,maxs 0.6 d 350 mm  £  st,max : 188 mm

Sendo:

d: Altura útil da seção.  d : 313.32 mm

Quantidade mecânica mínima da armadura transversal.

Esforço Cortante na direção Y:

sw sw,min    0.0015  0.0010

A quantidade sw de armadura transversal não deve ser menor que sw,min

(Artigo 17.4.1.1.1).

Onde:

sw
sw

w

A
b s sen

 
    rsw : 0.0015

Sendo:

Asw: Área da seção transversal dos estribos.  Asw : 0.40 cm²

bw: Largura média da alma, medida ao longo da altura útil da
seção.  bw : 150.00 mm

s: Espaçamento entre elementos da armadura transversal.  s : 180 mm

a: Ângulo de inclinação da armadura transversal em relação
ao eixo longitudinal do elemento estrutural.  a : 90.0 graus

ct,m
sw,min

ywk

f
0.2

f
    rsw,min : 0.0010

Sendo:
2 /3

ct,m ckf 0.3 f   fctm : 2.90 MPa
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fck: Resistência característica à compressão do concreto.  fck : 30.00 MPa

fywk: Resistência característica do aço.  fywk : 600.00 MPa

Diâmetro máximo da armadura transversal

O diâmetro dos reforços transversais não deve ser superior a 1/10 da
largura da alma (Artigo 18.3.3.2).

1
10t wb £   5.0 mm £ 15.0 mm

Onde:

bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo da altura
útil d.  bw : 150 mm

Estado limite de ruptura frente a solicitações normais (combinações não sísmicas) (ABNT NBR
6118:2014, Artigos 11.3.3.4.3, 15.8 e 17)

Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos em 'V 40', para a combinação de
hipóteses "Envoltória de momentos mínimos em combinações permanentes".

Deve satisfazer:

2 2 2
1d 1d,x 1d,y
2 2 2
Rd Rd,x Rd,y

N M M
1

N M M

 
 £

 h

 

 h : 0.844

 

Verificação de resistência da seção (h1)

N1d,M1d são os esforços de cálculo de primeira ordem, incluindo, no seu caso, a
excentricidade mínima segundo 11.3.3.4.3:

N1d: Esforço normal de cálculo.  N1d : 0.00 kN

M1d: Momento de cálculo de primeira ordem.  M1d,x : -37.74 kN·m

 M1d,y : 0.00 kN·m

NRd,MRd são os esforços resistentes da seção com as mesmas excentricidades
que os esforços atuantes de cálculo, desfavoráveis.

NRd: Esforço normal resistente.  NRd : 0.00 kN

MRd: Momento resistente  MRd,x : -44.69 kN·m

 MRd,y : 0.00 kN·m

Cálculo da capacidade resistente

O cálculo da capacidade resistente última das seções é efetuado a partir das
hipóteses gerais seguintes (Artigo 17):

(a) A ruptura caracteriza-se pelo valor da deformação em determinadas fibras
da seção, definidas pelos domínios de deformação de ruptura.

(b) As seções transversais se mantêm planas após deformação.

(c) A deformação es das barras passivas aderentes deve ser o mesmo do
concreto em seu entorno.

(d) A distribução de tensões no concreto se faz de acordó com o diagrama
parábola-retângulo, definido em 8.2.10.

O diagrama de cálculo tensão-deformação do concreto é do tipo parábola
retângulo. Não se considera a resistência do concreto à tração.
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ecu: Deformação de ruptura do concreto em flexão.  ecu : 0.0035

ec0: Deformação de ruptura do concreto em compressão simples.  ec0 : 0.0020

fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto.  fcd : 18.21 MPa

 

ck

cd
c

f
f 0.85

Sendo:

fck: Resistência característica à compressão do concreto.  fck : 30.00 MPa

gc: Coeficiente parcial de segurança para o concreto.  gc : 1.4

(e) A tensão nas armaduras deve ser obtida a partir dos diagramas
tensão-deformação, com valores de cálculo, definidos em 8.3.6.

euk: Deformação de ruptura do concreto em flexão.  euk : 0.0200

fyd: Resistência ao escoamento do aço.  fyd : 434.78 MPa

yk
yd

s

f
f 



Sendo:

fyk: Resistência característica do aço.  fyk : 500.00 MPa

gs: Coeficiente parcial de segurança para o aço.  gs : 1.15

(f) Aplicam-se às resultantes de tensões na seção as equações gerais de
equilíbrio de forças e de momentos.
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Equilíbrio da seção para os esforços de ruptura, calculados com as mesmas excentricidades que os
esforços de cálculo desfavoráveis:

CcCs

T
1

2 3

45

εmáx = 2.41 ‰

εmín = -11.32 ‰

σmáx = 18.21 MPa ε = 3.5 ‰
ε = 2.0 ‰
ε = 0.0 ‰

x
 =

 6
1

.4
5

 m
m

Barra Designação
Coord. X

(mm)
Coord. Y

(mm)
ss

(MPa)
ε

1 Ø10 -40.00 140.00 -434.78 -0.009950

2 Ø16 0.00 137.00 -434.78 -0.009832

3 Ø10 40.00 140.00 -434.78 -0.009950

4 Ø10 40.00 -140.00 +217.97 +0.001038

5 Ø10 -40.00 -140.00 +217.97 +0.001038

Resultante
(kN)

e.x
(mm)

e.y
(mm)

Cc 121.47 0.00 -151.15

Cs 34.22 0.00 -140.00

T 155.70 0.00 138.32

Rd c sN C C T    NRd : 0.00 kN

Rd,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e       MRd,x : -44.69 kN·m

Rd,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e       MRd,y : 0.00 kN·m

Onde:

Cc: Resultante de compressões no concreto.  Cc : 121.47 kN

Cs: Resultante de compressões no aço.  Cs : 34.22 kN

T: Resultante de tração no aço.  T : 155.70 kN

ecc: Excentricidade da resultante de compressão no concreto na direção dos
eixos X e Y.

 ecc,x : 0.00 mm

 ecc,y : -151.15 mm

ecs: Excentricidade da resultante de compressão no aço na direção dos eixos X
e Y.

 ecs,x : 0.00 mm

 ecs,y : -140.00 mm

eT: Excentricidade da resultante de tração no aço na direção dos eixos X e Y.  eT,x : 0.00 mm

 eT,y : 138.32 mm

ecmax: Deformação na fibra de concreto mais comprimida.  ecmax : 0.0024

esmax: Deformação da barra de aço mais tracionada.  esmax : 0.0100

Viga 2

Página 9 - 49



scmax: Tensão na fibra de concreto mais comprimida.  scmax : 18.21 MPa

ssmax: Tensão da barra de aço mais tracionada.  ssmax : 434.78 MPa

Equilíbrio da seção para os esforços atuantes de cálculo, desfavoráveis:

CcCs

T
1

2 3

45

εmáx = 0.94 ‰

εmín = -2.14 ‰

σmáx = 13.10 MPa

ε = 0.0 ‰

x
 =

 1
0

6
.8

6
 m

m

Barra Designação
Coord. X

(mm)
Coord. Y

(mm)
ss

(MPa)
ε

1 Ø10 -40.00 140.00 -384.38 -0.001830

2 Ø16 0.00 137.00 -378.84 -0.001804

3 Ø10 40.00 140.00 -384.38 -0.001830

4 Ø10 40.00 -140.00 +132.71 +0.000632

5 Ø10 -40.00 -140.00 +132.71 +0.000632

Resultante
(kN)

e.x
(mm)

e.y
(mm)

Cc 115.70 0.00 -137.73

Cs 20.84 0.00 -140.00

T 136.53 0.00 138.33

1d c sN C C T    N1d : 0.00 kN

1d,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e       M1d,x : -37.74 kN·m

1d,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e       M1d,y : 0.00 kN·m

Onde:

Cc: Resultante de compressões no concreto.  Cc : 115.70 kN

Cs: Resultante de compressões no aço.  Cs : 20.84 kN

T: Resultante de tração no aço.  T : 136.53 kN

ecc: Excentricidade da resultante de compressão no concreto na direção dos
eixos X e Y.

 ecc,x : 0.00 mm

 ecc,y : -137.73 mm

ecs: Excentricidade da resultante de compressão no aço na direção dos eixos X
e Y.

 ecs,x : 0.00 mm

 ecs,y : -140.00 mm

eT: Excentricidade da resultante de tração no aço na direção dos eixos X e Y.  eT,x : 0.00 mm

 eT,y : 138.33 mm
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ecmax: Deformação na fibra de concreto mais comprimida.  ecmax : 0.0009

esmax: Deformação da barra de aço mais tracionada.  esmax : 0.0018

scmax: Tensão na fibra de concreto mais comprimida.  scmax : 13.10 MPa

ssmax: Tensão da barra de aço mais tracionada.  ssmax : 384.38 MPa

Estado limite de ruptura por torção. Compressão oblíqua. (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.5.1.5)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Tração na alma. (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.5.1.6)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Tração nas armaduras longitudinais. (ABNT NBR 6118:2014,
Artigo 17.5.1.6)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Interação entre torção e esforços normais. Flexão em torno
do eixo X. (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.7.1)

A verificação não é necessária, já que não há interação entre torção e esforços normais.

Estado limite de ruptura por torção. Interação entre torção e esforço cortante no eixo X.
Compressão oblíqua (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.7.2)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Interação entre torção e esforço cortante no eixo Y.
Compressão oblíqua (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.7.2)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Interação entre torção e esforço cortante no eixo X. Tração
na alma. (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.7.2)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Interação entre torção e esforço cortante no eixo Y. Tração
na alma. (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.7.2)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Espaçamento entre as barras da armadura longitudinal.
(ABNT NBR 6118:2014, Artigo 18.3.4)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.
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Estado limite de ruptura por torção. Diâmetro mínimo da armadura transversal. (ABNT NBR
6118:2014, Artigo 18.3.4)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Quantidade mínima de estribos fechados. (ABNT NBR
6118:2014, Artigo 17.5.1.2)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.
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b: V 40 - V 41 (0.400 m - 4.400 m, Positivos)

Disposições relativas às armaduras (ABNT NBR 6118:2014, Artigos 13.2.2 e 18.3.2.2)

Dimensões mínimas

A seção transversal das vigas não deve apresentar largura menor que
100.00 mm (Artigo 13.2.2):

b 100 mm  150.00 mm  100.00 mm

Onde:

b: Largura do elemento  b : 150.00 mm

Armadura longitudinal

O espaçamento mínimo livre entre as faces das barras longitudinais sb, medido no
plano da seção transversal, na direção horizontal, deve ser igual ou superior a smin

(Artigo 18.3.2.2):

b mins s  27 mm  23 mm

Onde:

smin: Valor máximo de s1,s2,s3.  smin : 23 mm

1s 20 mm  s1 : 20 mm

2 maxs    s2 : 16.0 mm

3 gs 1.2 d   s3 : 23 mm

Sendo:

Ømax: Diâmetro máximo das barras longitudinais.  Ømax : 16.0 mm

dg: Tamanho máximo agregado.  dg : 19 mm

Estribos

O diâmetro da barra que constitui o estribo deve ser maior ou igual a 5.00 mm
(Artigo 18.3.3.2):

t 5 mm   5.00 mm  5.00 mm
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Armadura mínima e máxima (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.3.5.3)

A soma das armaduras de tração e de compressão não deve ter valor
maior que As,max, calculada na região fora da zona de emendas (Artigo
17.3.5.2.4):

s s,maxA A£  5.15 cm² £ 21.00 cm²

Onde:

As: Área da armadura longitudinal.  As : 5.15 cm²

s,max cA 0.04 A   As,max : 21.00 cm²

Sendo:

Ac: Área total da seção de concreto.  Ac : 525.00 cm²

Flexão negativa em torno do eixo X:

A armadura mínima de tração, em elementos estruturais armados ou
protendidos deve ser determinada pelo dimensionamento da seção a
um momento fletor mínimo dado pela expressão a seguir, respeitada a
taxa mínima absoluta de 0,15% (Artigo 17.3.5.2.1):

   Rd d,min 0 ctk,supM M 0,8 W f  40.97 kN·m  9.23 kN·m

Onde:

W0: Módulo de resistência da seção transversal bruta de
concreto, relativo à fibra mais tracionada.  W0 : 3062.50 cm³

fctk,sup: Resistência característica superior do concreto à tração
(ver 8.2.5).  fctk,sup : 3.77 MPa

Estado limite de ruptura relativo ao esforço cortante (combinações não sísmicas) (ABNT NBR
6118:2014, Artigos 17.4.1.1, 17.4.2.2 e 18.3.3.2)

Deve satisfazer:

 £Sd,y

Rd2,Vy

V
1

V1h
 

 h : 0.238

 

Onde:

VSd,y: Esforço cortante efetivo de cálculo.  VSd,y : 57.37 kN

VRd2,Vy: Esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua na
alma.  VRd2,Vy : 240.57 kN

 £Sd,y

Rd3,Vy

V
1

V2h
 

 h : 0.838

 

Onde:

VSd,y: Esforço cortante efetivo de cálculo.  VSd,y : 57.37 kN

VRd3,Vy: Esforço cortante de ruptura por tração na alma.  VRd3,Vy : 68.46 kN

Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos em '0.400 m', para a
combinação de hipóteses
"1.4·PP+1.4·CP+Telhado0.05KN/m²+1.4·Qa+0.84·Vento90ºesquerda".

Esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua na alma.
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O esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua da alma deduz-se da
seguinte expressão:

Esforço Cortante na direção Y:

Rd2 v2 cd wV 0.27 f b d       VRd2 : 240.57 kN

Onde:

 v2 ck1 f /250    av2 : 0.88

fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto.  fcd : 21.43 MPa

bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo da altura
útil d.  bw : 150.00 mm

d: Altura útil da seção, igual à distância entre a fibra mais
comprimida e o centro de gravidade da armadura tracionada.  d : 315.00 mm

Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos em '0.400 m', para a
combinação de hipóteses
"1.4·PP+1.4·CP+Telhado0.05KN/m²+1.4·Qa+0.84·Vento90ºesquerda".

Esforço cortante de ruptura por tração na alma.

Esforço Cortante na direção Y:

O esforço cortante de ruptura por tração na alma considerando a
contribuição dos estribos obtém-se como:

Rd3 c swV V V   VRd3 : 68.46 kN

Onde:

c c0V V  Vc : 41.06 kN

Sendo:

c0 ctd wV 0.6 f b d     Vc0 : 41.06 kN

Onde:

fctd: Resistência de cálculo à tração do concreto.  fctd : 1.45 MPa

ctd ctk,inf cf f / 

Sendo:

ctk,inf ct,mf 0.7 f   fctk,inf : 2.03 MPa

2 /3
ct,m ckf 0.3 f   fctm : 2.90 MPa

fck: Resistência característica à compressão do
concreto.  fck : 30.00 MPa

gc: Coeficiente parcial de segurança para o
concreto.  gc : 1.4

bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo
da altura útil d.  bw : 150.00 mm

d: Altura útil da seção, igual à distância entre a fibra
mais comprimida e o centro de gravidade da armadura
tracionada.  d : 315.00 mm

   sw sw ywdV A / s 0.9 d f sen cos           Vsw : 27.41 kN

Sendo:

Asw: Área da seção transversal dos estribos.  Asw : 0.40 cm²

s: Espaçamento entre elementos da armadura transversal.  s : 180 mm

fywd: Tensão na armadura transversal passiva.  fywd : 435.00 MPa
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ywd ydf f 435 MPa £

Onde:

fyd: Resistência ao escoamento do aço.  fyd : 521.74 MPa

a: Ângulo de inclinação da armadura transversal em relação
ao eixo longitudinal do elemento estrutural.  a : 90.0 graus

Espaçamento das armaduras transversais

Esforço Cortante na direção Y:

O espaçamento máximo entre estribos, medido segundo o eixo longitudinal
do elemento estrutural, não deve exceder smax (Artigo 18.3.3.2).

maxs s£  180 mm £ 189 mm

Onde:

s: Espaçamento entre elementos da armadura transversal.  s : 180 mm

maxs 0.6 d 300 mm  £  smax : 189 mm

Sendo:

d: Altura útil da seção.  d : 315.00 mm

O espaçamento transversal st entre ramos de armaduras transversais deve
cumprir a seguinte condição:

t t,maxs s£  95 mm £ 189 mm

Onde:

st: Espaçamento entre elementos da armadura transversal.  st : 95 mm

t,maxs 0.6 d 350 mm  £  st,max : 189 mm

Sendo:

d: Altura útil da seção.  d : 315.00 mm

Quantidade mecânica mínima da armadura transversal.

Esforço Cortante na direção Y:

sw sw,min    0.0015  0.0010

A quantidade sw de armadura transversal não deve ser menor que sw,min

(Artigo 17.4.1.1.1).

Onde:

sw
sw

w

A
b s sen

 
    rsw : 0.0015

Sendo:

Asw: Área da seção transversal dos estribos.  Asw : 0.40 cm²

bw: Largura média da alma, medida ao longo da altura útil da
seção.  bw : 150.00 mm

s: Espaçamento entre elementos da armadura transversal.  s : 180 mm

a: Ângulo de inclinação da armadura transversal em relação
ao eixo longitudinal do elemento estrutural.  a : 90.0 graus

ct,m
sw,min

ywk

f
0.2

f
    rsw,min : 0.0010

Sendo:
2 /3

ct,m ckf 0.3 f   fctm : 2.90 MPa
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fck: Resistência característica à compressão do concreto.  fck : 30.00 MPa

fywk: Resistência característica do aço.  fywk : 600.00 MPa

Diâmetro máximo da armadura transversal

O diâmetro dos reforços transversais não deve ser superior a 1/10 da
largura da alma (Artigo 18.3.3.2).

1
10t wb £   5.0 mm £ 15.0 mm

Onde:

bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo da altura
útil d.  bw : 150 mm

Estado limite de ruptura frente a solicitações normais (combinações não sísmicas) (ABNT NBR
6118:2014, Artigos 11.3.3.4.3, 15.8 e 17)

Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos em '2.150 m', para a combinação
de hipóteses "Envoltória de momentos máximos em combinações permanentes".

Deve satisfazer:

2 2 2
1d 1d,x 1d,y
2 2 2
Rd Rd,x Rd,y

N M M
1

N M M

 
 £

 h

 

 h : 0.808

 

Verificação de resistência da seção (h1)

N1d,M1d são os esforços de cálculo de primeira ordem, incluindo, no seu caso, a
excentricidade mínima segundo 11.3.3.4.3:

N1d: Esforço normal de cálculo.  N1d : 0.00 kN

M1d: Momento de cálculo de primeira ordem.  M1d,x : 36.12 kN·m

 M1d,y : 0.00 kN·m

NRd,MRd são os esforços resistentes da seção com as mesmas excentricidades
que os esforços atuantes de cálculo, desfavoráveis.

NRd: Esforço normal resistente.  NRd : 0.00 kN

MRd: Momento resistente  MRd,x : 44.69 kN·m

 MRd,y : 0.00 kN·m

Cálculo da capacidade resistente

O cálculo da capacidade resistente última das seções é efetuado a partir das
hipóteses gerais seguintes (Artigo 17):

(a) A ruptura caracteriza-se pelo valor da deformação em determinadas fibras
da seção, definidas pelos domínios de deformação de ruptura.

(b) As seções transversais se mantêm planas após deformação.

(c) A deformação es das barras passivas aderentes deve ser o mesmo do
concreto em seu entorno.

(d) A distribução de tensões no concreto se faz de acordó com o diagrama
parábola-retângulo, definido em 8.2.10.

O diagrama de cálculo tensão-deformação do concreto é do tipo parábola
retângulo. Não se considera a resistência do concreto à tração.
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ecu: Deformação de ruptura do concreto em flexão.  ecu : 0.0035

ec0: Deformação de ruptura do concreto em compressão simples.  ec0 : 0.0020

fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto.  fcd : 18.21 MPa

 

ck

cd
c

f
f 0.85

Sendo:

fck: Resistência característica à compressão do concreto.  fck : 30.00 MPa

gc: Coeficiente parcial de segurança para o concreto.  gc : 1.4

(e) A tensão nas armaduras deve ser obtida a partir dos diagramas
tensão-deformação, com valores de cálculo, definidos em 8.3.6.

euk: Deformação de ruptura do concreto em flexão.  euk : 0.0200

fyd: Resistência ao escoamento do aço.  fyd : 434.78 MPa

yk
yd

s

f
f 



Sendo:

fyk: Resistência característica do aço.  fyk : 500.00 MPa

gs: Coeficiente parcial de segurança para o aço.  gs : 1.15

(f) Aplicam-se às resultantes de tensões na seção as equações gerais de
equilíbrio de forças e de momentos.
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Equilíbrio da seção para os esforços de ruptura, calculados com as mesmas excentricidades que os
esforços de cálculo desfavoráveis:

CcCs

T

1

2

3

4

5

εmáx = 2.41 ‰

εmín = -11.32 ‰

σmáx = 18.21 MPa ε = 3.5 ‰
ε = 2.0 ‰
ε = 0.0 ‰

x
 =

 6
1

.4
5

 m
m

Barra Designação
Coord. X

(mm)
Coord. Y

(mm)
ss

(MPa)
ε

1 Ø10 -40.00 140.00 +217.97 +0.001038

2 Ø10 40.00 140.00 +217.97 +0.001038

3 Ø10 40.00 -140.00 -434.78 -0.009950

4 Ø16 0.00 -137.00 -434.78 -0.009832

5 Ø10 -40.00 -140.00 -434.78 -0.009950

Resultante
(kN)

e.x
(mm)

e.y
(mm)

Cc 121.47 0.00 151.15

Cs 34.22 0.00 140.00

T 155.70 0.00 -138.32

Rd c sN C C T    NRd : 0.00 kN

Rd,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e       MRd,x : 44.69 kN·m

Rd,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e       MRd,y : 0.00 kN·m

Onde:

Cc: Resultante de compressões no concreto.  Cc : 121.47 kN

Cs: Resultante de compressões no aço.  Cs : 34.22 kN

T: Resultante de tração no aço.  T : 155.70 kN

ecc: Excentricidade da resultante de compressão no concreto na direção dos
eixos X e Y.

 ecc,x : 0.00 mm

 ecc,y : 151.15 mm

ecs: Excentricidade da resultante de compressão no aço na direção dos eixos X
e Y.

 ecs,x : 0.00 mm

 ecs,y : 140.00 mm

eT: Excentricidade da resultante de tração no aço na direção dos eixos X e Y.  eT,x : 0.00 mm

 eT,y : -138.32 mm

ecmax: Deformação na fibra de concreto mais comprimida.  ecmax : 0.0024

esmax: Deformação da barra de aço mais tracionada.  esmax : 0.0099
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scmax: Tensão na fibra de concreto mais comprimida.  scmax : 18.21 MPa

ssmax: Tensão da barra de aço mais tracionada.  ssmax : 434.78 MPa

Equilíbrio da seção para os esforços atuantes de cálculo, desfavoráveis:

CcCs

T

1

2

3

4

5

εmáx = 0.89 ‰

εmín = -2.05 ‰

σmáx = 12.65 MPa

ε = 0.0 ‰

x
 =

 1
0

6
.5

3
 m

m

Barra Designação
Coord. X

(mm)
Coord. Y

(mm)
ss

(MPa)
ε

1 Ø10 -40.00 140.00 +126.18 +0.000601

2 Ø10 40.00 140.00 +126.18 +0.000601

3 Ø10 40.00 -140.00 -367.72 -0.001751

4 Ø16 0.00 -137.00 -362.42 -0.001726

5 Ø10 -40.00 -140.00 -367.72 -0.001751

Resultante
(kN)

e.x
(mm)

e.y
(mm)

Cc 110.81 0.00 137.93

Cs 19.81 0.00 140.00

T 130.62 0.00 -138.33

1d c sN C C T    N1d : 0.00 kN

1d,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e       M1d,x : 36.12 kN·m

1d,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e       M1d,y : 0.00 kN·m

Onde:

Cc: Resultante de compressões no concreto.  Cc : 110.81 kN

Cs: Resultante de compressões no aço.  Cs : 19.81 kN

T: Resultante de tração no aço.  T : 130.62 kN

ecc: Excentricidade da resultante de compressão no concreto na direção dos
eixos X e Y.

 ecc,x : 0.00 mm

 ecc,y : 137.93 mm

ecs: Excentricidade da resultante de compressão no aço na direção dos eixos X
e Y.

 ecs,x : 0.00 mm

 ecs,y : 140.00 mm

eT: Excentricidade da resultante de tração no aço na direção dos eixos X e Y.  eT,x : 0.00 mm

 eT,y : -138.33 mm
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ecmax: Deformação na fibra de concreto mais comprimida.  ecmax : 0.0009

esmax: Deformação da barra de aço mais tracionada.  esmax : 0.0018

scmax: Tensão na fibra de concreto mais comprimida.  scmax : 12.65 MPa

ssmax: Tensão da barra de aço mais tracionada.  ssmax : 367.72 MPa

Estado limite de ruptura por torção. Compressão oblíqua. (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.5.1.5)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Tração na alma. (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.5.1.6)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Tração nas armaduras longitudinais. (ABNT NBR 6118:2014,
Artigo 17.5.1.6)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Interação entre torção e esforços normais. Flexão em torno
do eixo X. (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.7.1)

A verificação não é necessária, já que não há interação entre torção e esforços normais.

Estado limite de ruptura por torção. Interação entre torção e esforço cortante no eixo X.
Compressão oblíqua (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.7.2)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Interação entre torção e esforço cortante no eixo Y.
Compressão oblíqua (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.7.2)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Interação entre torção e esforço cortante no eixo X. Tração
na alma. (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.7.2)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Interação entre torção e esforço cortante no eixo Y. Tração
na alma. (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.7.2)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Espaçamento entre as barras da armadura longitudinal.
(ABNT NBR 6118:2014, Artigo 18.3.4)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.
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Estado limite de ruptura por torção. Diâmetro mínimo da armadura transversal. (ABNT NBR
6118:2014, Artigo 18.3.4)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Quantidade mínima de estribos fechados. (ABNT NBR
6118:2014, Artigo 17.5.1.2)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.
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b: V 40 - V 41 (3.900 m - V 41, Negativos)

Disposições relativas às armaduras (ABNT NBR 6118:2014, Artigos 13.2.2 e 18.3.2.2)

Dimensões mínimas

A seção transversal das vigas não deve apresentar largura menor que
100.00 mm (Artigo 13.2.2):

b 100 mm  150.00 mm  100.00 mm

Onde:

b: Largura do elemento  b : 150.00 mm

Armadura longitudinal

O espaçamento mínimo livre entre as faces das barras longitudinais sb, medido no
plano da seção transversal, na direção vertical, deve ser igual ou superior a smin

(Artigo 18.3.2.2):

b mins s  20 mm  20 mm

Onde:

smin: Valor máximo de s1,s2,s3.  smin : 20 mm

1s 20 mm  s1 : 20 mm

2 maxs    s2 : 10.0 mm

 3 gs 0.5 d  s3 : 10 mm

Sendo:

Ømax: Diâmetro máximo das barras longitudinais.  Ømax : 10.0 mm

dg: Tamanho máximo agregado.  dg : 19 mm

Estribos

O diâmetro da barra que constitui o estribo deve ser maior ou igual a 5.00 mm
(Artigo 18.3.3.2):

t 5 mm   5.00 mm  5.00 mm
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Armadura mínima e máxima (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.3.5.3)

A soma das armaduras de tração e de compressão não deve ter valor
maior que As,max, calculada na região fora da zona de emendas (Artigo
17.3.5.2.4):

s s,maxA A£  8.29 cm² £ 21.00 cm²

Onde:

As: Área da armadura longitudinal.  As : 8.29 cm²

s,max cA 0.04 A   As,max : 21.00 cm²

Sendo:

Ac: Área total da seção de concreto.  Ac : 525.00 cm²

Flexão positiva em torno do eixo X:

A armadura mínima de tração, em elementos estruturais armados ou
protendidos deve ser determinada pelo dimensionamento da seção a
um momento fletor mínimo dado pela expressão a seguir, respeitada a
taxa mínima absoluta de 0,15% (Artigo 17.3.5.2.1):

   Rd d,min 0 ctk,supM M 0,8 W f  31.99 kN·m  9.23 kN·m

Onde:

W0: Módulo de resistência da seção transversal bruta de
concreto, relativo à fibra mais tracionada.  W0 : 3062.50 cm³

fctk,sup: Resistência característica superior do concreto à tração
(ver 8.2.5).  fctk,sup : 3.77 MPa

Estado limite de ruptura relativo ao esforço cortante (combinações não sísmicas) (ABNT NBR
6118:2014, Artigos 17.4.1.1, 17.4.2.2 e 18.3.3.2)

Deve satisfazer:

 £Sd,y

Rd2,Vy

V
1

V1h
 

 h : 0.313

 

Onde:

VSd,y: Esforço cortante efetivo de cálculo.  VSd,y : 71.71 kN

VRd2,Vy: Esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua na
alma.  VRd2,Vy : 229.11 kN

 £Sd,y

Rd3,Vy

V
1

V2h
 

 h : 0.953

 

Onde:

VSd,y: Esforço cortante efetivo de cálculo.  VSd,y : 71.71 kN

VRd3,Vy: Esforço cortante de ruptura por tração na alma.  VRd3,Vy : 75.24 kN

Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos em '4.900 m', para a
combinação de hipóteses
"1.4·PP+1.4·CP+Telhado0.05KN/m²+1.4·Qa+0.84·Vento90ºdireita".

Esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua na alma.
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O esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua da alma deduz-se da
seguinte expressão:

Esforço Cortante na direção Y:

Rd2 v2 cd wV 0.27 f b d       VRd2 : 229.11 kN

Onde:

 v2 ck1 f /250    av2 : 0.88

fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto.  fcd : 21.43 MPa

bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo da altura
útil d.  bw : 150.00 mm

d: Altura útil da seção, igual à distância entre a fibra mais
comprimida e o centro de gravidade da armadura tracionada.  d : 300.00 mm

Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos em '4.900 m', para a
combinação de hipóteses
"1.4·PP+1.4·CP+Telhado0.05KN/m²+1.4·Qa+0.84·Vento90ºdireita".

Esforço cortante de ruptura por tração na alma.

Esforço Cortante na direção Y:

O esforço cortante de ruptura por tração na alma considerando a
contribuição dos estribos obtém-se como:

Rd3 c swV V V   VRd3 : 75.24 kN

Onde:

c c0V V  Vc : 39.10 kN

Sendo:

c0 ctd wV 0.6 f b d     Vc0 : 39.10 kN

Onde:

fctd: Resistência de cálculo à tração do concreto.  fctd : 1.45 MPa

ctd ctk,inf cf f / 

Sendo:

ctk,inf ct,mf 0.7 f   fctk,inf : 2.03 MPa

2 /3
ct,m ckf 0.3 f   fctm : 2.90 MPa

fck: Resistência característica à compressão do
concreto.  fck : 30.00 MPa

gc: Coeficiente parcial de segurança para o
concreto.  gc : 1.4

bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo
da altura útil d.  bw : 150.00 mm

d: Altura útil da seção, igual à distância entre a fibra
mais comprimida e o centro de gravidade da armadura
tracionada.  d : 300.00 mm

   sw sw ywdV A / s 0.9 d f sen cos           Vsw : 36.14 kN

Sendo:

Asw: Área da seção transversal dos estribos.  Asw : 0.40 cm²

s: Espaçamento entre elementos da armadura transversal.  s : 130 mm

fywd: Tensão na armadura transversal passiva.  fywd : 435.00 MPa
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ywd ydf f 435 MPa £

Onde:

fyd: Resistência ao escoamento do aço.  fyd : 521.74 MPa

a: Ângulo de inclinação da armadura transversal em relação
ao eixo longitudinal do elemento estrutural.  a : 90.0 graus

Espaçamento das armaduras transversais

Esforço Cortante na direção Y:

O espaçamento máximo entre estribos, medido segundo o eixo longitudinal
do elemento estrutural, não deve exceder smax (Artigo 18.3.3.2).

maxs s£  130 mm £ 180 mm

Onde:

s: Espaçamento entre elementos da armadura transversal.  s : 130 mm

maxs 0.6 d 300 mm  £  smax : 180 mm

Sendo:

d: Altura útil da seção.  d : 300.00 mm

O espaçamento transversal st entre ramos de armaduras transversais deve
cumprir a seguinte condição:

t t,maxs s£  95 mm £ 180 mm

Onde:

st: Espaçamento entre elementos da armadura transversal.  st : 95 mm

t,maxs 0.6 d 350 mm  £  st,max : 180 mm

Sendo:

d: Altura útil da seção.  d : 300.00 mm

Quantidade mecânica mínima da armadura transversal.

Esforço Cortante na direção Y:

sw sw,min    0.0021  0.0010

A quantidade sw de armadura transversal não deve ser menor que sw,min

(Artigo 17.4.1.1.1).

Onde:

sw
sw

w

A
b s sen

 
    rsw : 0.0021

Sendo:

Asw: Área da seção transversal dos estribos.  Asw : 0.40 cm²

bw: Largura média da alma, medida ao longo da altura útil da
seção.  bw : 150.00 mm

s: Espaçamento entre elementos da armadura transversal.  s : 130 mm

a: Ângulo de inclinação da armadura transversal em relação
ao eixo longitudinal do elemento estrutural.  a : 90.0 graus

ct,m
sw,min

ywk

f
0.2

f
    rsw,min : 0.0010

Sendo:
2 /3

ct,m ckf 0.3 f   fctm : 2.90 MPa
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fck: Resistência característica à compressão do concreto.  fck : 30.00 MPa

fywk: Resistência característica do aço.  fywk : 600.00 MPa

Diâmetro máximo da armadura transversal

O diâmetro dos reforços transversais não deve ser superior a 1/10 da
largura da alma (Artigo 18.3.3.2).

1
10t wb £   5.0 mm £ 15.0 mm

Onde:

bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo da altura
útil d.  bw : 150 mm

Estado limite de ruptura frente a solicitações normais (combinações não sísmicas) (ABNT NBR
6118:2014, Artigos 11.3.3.4.3, 15.8 e 17)

Os esforços de cálculo desfavoráveis são obtidos em '4.744 m', para a combinação
de hipóteses "Envoltória de momentos mínimos em combinações permanentes".

Deve satisfazer:

2 2 2
1d 1d,x 1d,y
2 2 2
Rd Rd,x Rd,y

N M M
1

N M M

 
 £

 h

 

 h : 0.771

 

Verificação de resistência da seção (h1)

N1d,M1d são os esforços de cálculo de primeira ordem, incluindo, no seu caso, a
excentricidade mínima segundo 11.3.3.4.3:

N1d: Esforço normal de cálculo.  N1d : 0.00 kN

M1d: Momento de cálculo de primeira ordem.  M1d,x : -49.77 kN·m

 M1d,y : 0.00 kN·m

NRd,MRd são os esforços resistentes da seção com as mesmas excentricidades
que os esforços atuantes de cálculo, desfavoráveis.

NRd: Esforço normal resistente.  NRd : 0.00 kN

MRd: Momento resistente  MRd,x : -64.56 kN·m

 MRd,y : 0.00 kN·m

Cálculo da capacidade resistente

O cálculo da capacidade resistente última das seções é efetuado a partir das
hipóteses gerais seguintes (Artigo 17):

(a) A ruptura caracteriza-se pelo valor da deformação em determinadas fibras
da seção, definidas pelos domínios de deformação de ruptura.

(b) As seções transversais se mantêm planas após deformação.

(c) A deformação es das barras passivas aderentes deve ser o mesmo do
concreto em seu entorno.

(d) A distribução de tensões no concreto se faz de acordó com o diagrama
parábola-retângulo, definido em 8.2.10.

O diagrama de cálculo tensão-deformação do concreto é do tipo parábola
retângulo. Não se considera a resistência do concreto à tração.
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ecu: Deformação de ruptura do concreto em flexão.  ecu : 0.0035

ec0: Deformação de ruptura do concreto em compressão simples.  ec0 : 0.0020

fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto.  fcd : 18.21 MPa

 

ck

cd
c

f
f 0.85

Sendo:

fck: Resistência característica à compressão do concreto.  fck : 30.00 MPa

gc: Coeficiente parcial de segurança para o concreto.  gc : 1.4

(e) A tensão nas armaduras deve ser obtida a partir dos diagramas
tensão-deformação, com valores de cálculo, definidos em 8.3.6.

euk: Deformação de ruptura do concreto em flexão.  euk : 0.0200

fyd: Resistência ao escoamento do aço.  fyd : 434.78 MPa

yk
yd

s

f
f 



Sendo:

fyk: Resistência característica do aço.  fyk : 500.00 MPa

gs: Coeficiente parcial de segurança para o aço.  gs : 1.15

(f) Aplicam-se às resultantes de tensões na seção as equações gerais de
equilíbrio de forças e de momentos.
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Equilíbrio da seção para os esforços de ruptura, calculados com as mesmas excentricidades que os
esforços de cálculo desfavoráveis:

CcCs

T1

2 3

4

56

7
8 9

10

εmáx = 3.48 ‰

εmín = -10.94 ‰

σmáx = 18.21 MPa
ε = 3.5 ‰
ε = 2.0 ‰
ε = 0.0 ‰

x
 =

 8
4

.5
1

 m
m

Barra Designação
Coord. X

(mm)
Coord. Y

(mm)
ss

(MPa)
ε

1 Ø10 -40.00 140.00 -434.78 -0.009498

2 Ø10 0.00 140.00 -434.78 -0.009498

3 Ø10 40.00 140.00 -434.78 -0.009498

4 Ø10 40.00 110.00 -434.78 -0.008262

5 Ø10 40.00 -140.00 +428.44 +0.002040

6 Ø10 -40.00 -140.00 +428.44 +0.002040

7 Ø10 -40.00 110.00 -434.78 -0.008262

8 Ø10 -40.00 130.00 -434.78 -0.009086

9 Ø10 40.00 130.00 -434.78 -0.009086

10 Ø10 0.00 110.00 -434.78 -0.008262

Resultante
(kN)

e.x
(mm)

e.y
(mm)

Cc 186.69 0.00 -139.88

Cs 57.38 0.00 -140.00

T 244.07 0.00 124.62

Rd c sN C C T    NRd : 0.00 kN

Rd,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e       MRd,x : -64.56 kN·m

Rd,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e       MRd,y : 0.00 kN·m

Onde:

Cc: Resultante de compressões no concreto.  Cc : 186.69 kN

Cs: Resultante de compressões no aço.  Cs : 57.38 kN

T: Resultante de tração no aço.  T : 244.07 kN

ecc: Excentricidade da resultante de compressão no concreto na direção dos
eixos X e Y.

 ecc,x : 0.00 mm

 ecc,y : -139.88 mm
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ecs: Excentricidade da resultante de compressão no aço na direção dos eixos X
e Y.

 ecs,x : 0.00 mm

 ecs,y : -140.00 mm

eT: Excentricidade da resultante de tração no aço na direção dos eixos X e Y.  eT,x : 0.00 mm

 eT,y : 124.62 mm

ecmax: Deformação na fibra de concreto mais comprimida.  ecmax : 0.0035

esmax: Deformação da barra de aço mais tracionada.  esmax : 0.0095

scmax: Tensão na fibra de concreto mais comprimida.  scmax : 18.21 MPa

ssmax: Tensão da barra de aço mais tracionada.  ssmax : 434.78 MPa

Equilíbrio da seção para os esforços atuantes de cálculo, desfavoráveis:

CcCs

T1

2 3

4

56

7
8 9

10

εmáx = 1.22 ‰

εmín = -2.13 ‰

σmáx = 15.43 MPa

ε = 0.0 ‰

x
 =

 1
2

7
.4

8
 m

m

Barra Designação
Coord. X

(mm)
Coord. Y

(mm)
ss

(MPa)
ε

1 Ø10 -40.00 140.00 -376.26 -0.001792

2 Ø10 0.00 140.00 -376.26 -0.001792

3 Ø10 40.00 140.00 -376.26 -0.001792

4 Ø10 40.00 110.00 -316.07 -0.001505

5 Ø10 40.00 -140.00 +185.55 +0.000884

6 Ø10 -40.00 -140.00 +185.55 +0.000884

7 Ø10 -40.00 110.00 -316.07 -0.001505

8 Ø10 -40.00 130.00 -356.20 -0.001696

9 Ø10 40.00 130.00 -356.20 -0.001696

10 Ø10 0.00 110.00 -316.07 -0.001505

Resultante
(kN)

e.x
(mm)

e.y
(mm)

Cc 169.04 0.00 -129.80

Cs 24.85 0.00 -140.00

T 193.89 0.00 125.60

1d c sN C C T    N1d : 0.00 kN

1d,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e       M1d,x : -49.77 kN·m
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1d,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e       M1d,y : 0.00 kN·m

Onde:

Cc: Resultante de compressões no concreto.  Cc : 169.04 kN

Cs: Resultante de compressões no aço.  Cs : 24.85 kN

T: Resultante de tração no aço.  T : 193.89 kN

ecc: Excentricidade da resultante de compressão no concreto na direção dos
eixos X e Y.

 ecc,x : 0.00 mm

 ecc,y : -129.80 mm

ecs: Excentricidade da resultante de compressão no aço na direção dos eixos X
e Y.

 ecs,x : 0.00 mm

 ecs,y : -140.00 mm

eT: Excentricidade da resultante de tração no aço na direção dos eixos X e Y.  eT,x : 0.00 mm

 eT,y : 125.60 mm

ecmax: Deformação na fibra de concreto mais comprimida.  ecmax : 0.0012

esmax: Deformação da barra de aço mais tracionada.  esmax : 0.0018

scmax: Tensão na fibra de concreto mais comprimida.  scmax : 15.43 MPa

ssmax: Tensão da barra de aço mais tracionada.  ssmax : 376.26 MPa

Estado limite de ruptura por torção. Compressão oblíqua. (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.5.1.5)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Tração na alma. (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.5.1.6)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Tração nas armaduras longitudinais. (ABNT NBR 6118:2014,
Artigo 17.5.1.6)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Interação entre torção e esforços normais. Flexão em torno
do eixo X. (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.7.1)

A verificação não é necessária, já que não há interação entre torção e esforços normais.

Estado limite de ruptura por torção. Interação entre torção e esforço cortante no eixo X.
Compressão oblíqua (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.7.2)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Interação entre torção e esforço cortante no eixo Y.
Compressão oblíqua (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.7.2)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.
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Estado limite de ruptura por torção. Interação entre torção e esforço cortante no eixo X. Tração
na alma. (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.7.2)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Interação entre torção e esforço cortante no eixo Y. Tração
na alma. (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.7.2)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Espaçamento entre as barras da armadura longitudinal.
(ABNT NBR 6118:2014, Artigo 18.3.4)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Diâmetro mínimo da armadura transversal. (ABNT NBR
6118:2014, Artigo 18.3.4)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.

Estado limite de ruptura por torção. Quantidade mínima de estribos fechados. (ABNT NBR
6118:2014, Artigo 17.5.1.2)

A verificação do estado limite de ruptura por torção não é necessária, já que não há momento de torção.
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4.- VERIFICAÇÃO DE FISSURAÇÃO

b: V 40 - V 41

Controle da fissuração através da limitação da abertura estimada das fissuras: Face superior
(ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.3.3.2)

Deve satisfazer:

k maxw w£  0.137 mm £ 0.400 mm

A máxima abertura de fissura é produzida no nó V 40, para a combinação de ações
PP+CP+Telhado0.05KN/m²+0.6·Qa. O ponto desfavorável da seção transversal encontra-se nas coordenadas
X = 0.00 mm, Y = 137.00 mm.

Onde:

Wmax: Abertura máxima de fissura, definida na tabela 13.3 em função da
classe de agressividade ambiental.  Wmax : 0.400 mm

Classe de agressividade ambiental: CAA I

Wk: Abertura característica de fissura. Obtém-se do menor dos seguintes
valores:  Wk : 0.137 mm

si sii
k1

1 si ctm

3
w

12.5 E f
s  s

  
 h  Wk1 : 0.137 mm

sii
k2

1 si ri

4
w 45

12.5 E
 s

     h    Wk2 : 0.172 mm

Sendo:

fi: Diâmetro da barra considerada.  fi : 16.00 mm

ssi: Tensão de tração no centro de gravidade da armadura
considerada, calculada no Estádio II.  ssi : 220.70 MPa

Esi: Módulo de elasticidade do aço da barra considerada.  Esi : 210000.00 MPa

rri: Quantidade de armadura passiva na área envolvente Acri.  rri : 0.0165

si
ri

cri

A
A

 

Onde:

Asi: Área da barra considerada.  Asi : 201.10 mm²

Acri: Área do concreto envolvente da barra considerada.  Acri : 12166.00 mm²

h1: Coeficiente de conformação superficial da armadura
considerada.  h1 : 2.25

fctm: Resistência média à tração.  fctm : 2.90 MPa
2
3

ctm ckf 0.30 f 

Sendo:

fck: [MPa] Resistência característica à compressão do
concreto.  fck : 30.00 MPa

Equilíbrio da seção para os esforços atuantes sem considerar a
resistência à tração do concreto:

Ned,MEd Esforços atuantes.

Ned: Esforço axial atuante (valores positivos indicam compressão).  Ned : 0.00 kN

Med,X: Momento fletor atuante em torno do eixo 'X'.  Med,X : 0.00 kN·m
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Med,Y: Momento fletor atuante em torno do eixo 'Y'.  Med,Y : -22.02 kN·m

1

2 3

45

εmáx = 0.57 ‰

εmín = -1.25 ‰

σmáx = 8.05 MPa

ε = 0.0 ‰

x
 =

 1
1

0
.3

3
 m

m

Barra Designação
Coord. X

(mm)
Coord. Y

(mm)
ss

(MPa)
ε

1 Ø10 -40.00 140.00 -223.98 -0.001067

2 Ø16 0.00 137.00 -220.70 -0.001051

3 Ø10 40.00 140.00 -223.98 -0.001067

Controle da fissuração através da limitação da abertura estimada das fissuras: Face lateral direita
(ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.3.3.2)

A verificação não é necessária, já que não há nenhuma armadura tracionada.

Controle da fissuração através da limitação da abertura estimada das fissuras: Face inferior
(ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.3.3.2)

Deve satisfazer:

k maxw w£  0.151 mm £ 0.400 mm

A máxima abertura de fissura é produzida em um ponto situado a uma distância de 2.362 m do nó V 40, para
a combinação de ações PP+CP+Telhado0.05KN/m²+0.6·Qa+0.6·Cargadesegurança0.25KN/m². O ponto
desfavorável da seção transversal encontra-se nas coordenadas X = 0.00 mm, Y = -137.00 mm.

Onde:

Wmax: Abertura máxima de fissura, definida na tabela 13.3 em função da
classe de agressividade ambiental.  Wmax : 0.400 mm

Classe de agressividade ambiental: CAA I

Wk: Abertura característica de fissura. Obtém-se do menor dos seguintes
valores:  Wk : 0.151 mm

si sii
k1

1 si ctm

3
w

12.5 E f
s  s

  
 h  Wk1 : 0.151 mm
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sii
k2

1 si ri

4
w 45

12.5 E
 s

     h    Wk2 : 0.180 mm

Sendo:

fi: Diâmetro da barra considerada.  fi : 16.00 mm

ssi: Tensão de tração no centro de gravidade da armadura
considerada, calculada no Estádio II.  ssi : 231.84 MPa

Esi: Módulo de elasticidade do aço da barra considerada.  Esi : 210000.00 MPa

rri: Quantidade de armadura passiva na área envolvente Acri.  rri : 0.0165

si
ri

cri

A
A

 

Onde:

Asi: Área da barra considerada.  Asi : 201.10 mm²

Acri: Área do concreto envolvente da barra considerada.  Acri : 12166.00 mm²

h1: Coeficiente de conformação superficial da armadura
considerada.  h1 : 2.25

fctm: Resistência média à tração.  fctm : 2.90 MPa
2
3

ctm ckf 0.30 f 

Sendo:

fck: [MPa] Resistência característica à compressão do
concreto.  fck : 30.00 MPa

Equilíbrio da seção para os esforços atuantes sem considerar a
resistência à tração do concreto:

Ned,MEd Esforços atuantes.

Ned: Esforço axial atuante (valores positivos indicam compressão).  Ned : 0.00 kN

Med,X: Momento fletor atuante em torno do eixo 'X'.  Med,X : 0.00 kN·m

Med,Y: Momento fletor atuante em torno do eixo 'Y'.  Med,Y : 23.13 kN·m

1

2

3

4

5

εmáx = 0.60 ‰

εmín = -1.31 ‰

σmáx = 8.46 MPa

ε = 0.0 ‰

x
 =

 1
1

0
.3

3
 m

m
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Barra Designação
Coord. X

(mm)
Coord. Y

(mm)
ss

(MPa)
ε

3 Ø10 40.00 -140.00 -235.29 -0.001120

4 Ø16 0.00 -137.00 -231.84 -0.001104

5 Ø10 -40.00 -140.00 -235.29 -0.001120

Controle da fissuração através da limitação da abertura estimada das fissuras: Face lateral
esquerda (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.3.3.2)

A verificação não é necessária, já que não há nenhuma armadura tracionada.

Armaduras longitudinais mínimas (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.3.5.1)

Para garantir que a armadura colocada é maior ou igual à mínima necessária, para garantir a transmissão das
trações do concreto às armaduras no momento de se produzir a fissuração, deve-se cumprir:

s ykfs   105.90 MPa  500.00 MPa

Onde:

ss: Tensão das armaduras na seção fissurada, no instante em que se fissura o
concreto.  ss : 105.90 MPa

fyk: Valor característico do limite elástico da armadura passiva.  fyk : 500.00 MPa

Ntd: Esforço axial (valores positivos indicam compressão).  Ntd : 0.00 kN

Mtd,X: Momento fletor em torno do eixo 'X'.  Mtd,X : 0.00 kN·m

Mtd,Y: Momento fletor em torno do eixo 'Y'.  Mtd,Y : 10.29 kN·m
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5.- VERIFICAÇÕES DE FLECHA

Sobrecarga
(Característica)

fi,Q £ fi,Q,lim

fi,Q,lim= L/350

No tempo infinito
(Quase permanente)

fT,max £ fT,lim

fT,lim= L/250

Ativa
(Característica)

fA,max £ fA,lim

fA,lim= Mín.(10.00, L/500)

Estado

fi,Q: 2.19 mm
fi,Q,lim: 14.00 mm

fT,max: 9.79 mm
fT,lim: 19.60 mm

fA,max: 5.75 mm
fA,lim: 9.80 mm

PASSA

Flecha total instantânea para o conjunto das cargas de tipo
"Sobrecarga" para a combinação "Característica" de ações

A flecha máxima produz-se na seção "2.36 m" para a combinação de ações:
Peso próprio+Cargas permanentes - Parede interna+Cargas permanentes -
Pavimento+Sobrecarga+Telhado 0.05KN/m² - Parede interna+Telhado
0.05KN/m² - Pavimento+Carga de segurança 0.25KN/m²

i, Q i,Q,limf f£  2.19 mm £ 14.00 mm

fi,Q,lim: limite estabelecido para a flecha instantânea produzida pelas
sobrecargas  fi,Q,lim : 14.00 mm

fi,Q,lim= L/350

L: comprimento de referência  L : 4.90 m

fi,Q: flecha instantânea produzida pelas sobrecargas aplicadas  fi,Q : 2.19 mm

Parcela de carga ti q(ti) Combinação de ações
Ec

(MPa)
Ie

(cm4)
fi

(mm)
Dfi

(mm)
fi,Q,max

(mm)

1 28 dias Peso próprio Peso próprio 24154.94 48451.63 1.16 1.16 0.00

2 90 dias

Cargas permanentes
- Parede

interna,Telhado
0.05KN/m² - Parede

interna

Peso próprio+Cargas
permanentes - Parede
interna+Telhado 0.05KN/m² -
Parede interna

26759.30 36748.52 2.07 0.91 0.00

3 120 dias

Cargas permanentes
- Pavimento,Telhado

0.05KN/m² -
Pavimento

Peso próprio+Cargas
permanentes - Parede
interna+Cargas permanentes -
Pavimento+Telhado 0.05KN/m² -
Parede interna+Telhado
0.05KN/m² - Pavimento

27237.31 26577.46 3.75 1.68 0.00

4 12 meses

Sobrecarga,Carga
de segurança

0.25KN/m²,Vento
0º,Vento 90º

direita,Vento 90º
esquerda

Peso próprio+Cargas
permanentes - Parede
interna+Cargas permanentes -
Pavimento+Sobrecarga+Telhado
0.05KN/m² - Parede
interna+Telhado 0.05KN/m² -
Pavimento+Carga de segurança
0.25KN/m²

28474.15 21696.65 5.94 2.19 2.19

Onde:

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'

q(ti): carga aplicada no instante inicial 'ti'

fi: flecha instantânea total devida ao conjunto de cargas que atuam no instante ti

Dfi: incremento de flecha instantânea devido à carga aplicada no instante ti, calculado como a
diferença das flechas instantâneas totais dos instantes ti e ti - 1.

fi,Q,max: valor máximo da flecha instantânea devida às sobrecargas de uso produzida até ao
instante ti

Viga 2

Página 37 - 49



Ec: módulo de deformação do concreto

i i
c i c

i i

13,26 t (t 42)
E (t ) E

(9 t 40)(t 61)
   

      

Ec: módulo de deformação secante aos 28 dias

Ie: momento de inércia equivalente da viga para cada parcela de carga

Obtém-se como a mínima inércia das calculadas para todas as possíveis combinações
características das cargas aplicadas na referida parcela. Considera-se sempre o valor mais
desfavorável calculado até esse instante.

Parcela ti Q(ti)
Ie,v,i

(cm4)
Ie,i

(cm4)

1 28 dias Peso próprio 48451.63 48451.63

2 90 dias
Peso próprio,Cargas permanentes - Parede interna,Telhado
0.05KN/m² - Parede interna

36748.52 36748.52

3 120 dias
Peso próprio,Cargas permanentes - Parede interna,Cargas
permanentes - Pavimento,Telhado 0.05KN/m² - Parede
interna,Telhado 0.05KN/m² - Pavimento

26577.46 26577.46

4 12 meses

Peso próprio,Cargas permanentes - Parede interna,Cargas
permanentes - Pavimento,Sobrecarga,Telhado 0.05KN/m² - Parede
interna,Telhado 0.05KN/m² - Pavimento,Carga de segurança
0.25KN/m²,Vento 0º,Vento 90º direita,Vento 90º esquerda

21696.65 21696.65

Sendo:

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'

Q(ti): cargas que atuam a partir do instante ti

Ie,i: inércia equivalente da viga considerada para o escalão
de carga "i". É o valor desfavorável de todos os calculados
até o referido instante.

 
i

j i

e,i e,v
J 1

I MIN I






Ie,v,i: inércia equivalente da viga calculada para o parcela de
carga "i"

Mostra-se, em seguida, o desenvolvimento do valor
desfavorável de Ie,v, que se produz para a parcela de
carga "4"

Ie,v: momento de inércia equivalente da viga para a
combinação "Peso próprio+Cargas permanentes -
Parede interna+Cargas permanentes -
Pavimento+Sobrecarga+Telhado 0.05KN/m² - Parede
interna+Telhado 0.05KN/m² - Pavimento+Carga de
segurança 0.25KN/m²+0.6Vento 90º direita"  Ie,v : 21696.65 cm4

Calcula-se comparando a viga com um dos casos tipo
definidos pela norma em função da lei de momentos
resultante. Quando não é possível a comparação com
um único caso tipo, interpola-se linearmente entre os
mesmos, de forma que a inércia equivalente se possa
expressar como combinação das inércias definidas
para esses casos:
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Ie,v = A · Ie,caso A + B · Ie,caso B + C1 · Ie,caso C1 + C2 · I
e,caso C2 + D1 · Ie,caso D1 + D2 · Ie,caso D2

Onde:

caso A caso B caso C1, C2 caso D1, D2

Elementos
simplesmente

apoiados

Vãos internos de elementos
contínuos

Vãos externos com
continuidade somente em

um dos apoios

Elementos em
balanço

Ie = Iec Ie = 0.50Iec + 0.25(Iee1 + Iee2) Ie = 0.85Iec + 0.15Iee Ie = Iee

ai: coeficiente de combinação para o caso 'i'

A B C1 C2 D1 D2

0 1 0 0 0 0

Iec: momento de inércia equivalente da seção de
centro de vão  Iec : 21985.05 cm4

Iee1: momento de inércia equivalente da seção de
extremidade (1)  Iee1 : 18720.45 cm4

Iee2: momento de inércia equivalente da seção de
extremidade (2)  Iee2 : 24096.05 cm4

Calcula-se através da fórmula de Branson:
3 3

f f
ei b f b

a a

M M
I I 1 I I

M M

    
    £   
     

Seção
Ib

(cm4)
If

(cm4)
Mf

(kN·m)
Ma

(kN·m)
Iei

(cm4)

Extremidade (1) 53593.75 17128.23 -10.338 -29.357 18720.45

Centro do vão 53593.75 17128.23 10.338 20.242 21985.05

Extremidade (2) 53593.75 23416.21 -10.757 -38.089 24096.05

Sendo:

Ib: momento de inércia da seção bruta

If: momento de inércia da seção fissurada

Mf: momento de fissuração da seção

Ma: momento fletor aplicado na seção

Flecha total no tempo infinito para a combinação "Quase
permanente" de ações

A flecha máxima produz-se na seção "2.36 m" para a combinação de ações:
Peso próprio+Cargas permanentes - Parede interna+Cargas permanentes -
Pavimento+0.4Sobrecarga+Telhado 0.05KN/m² - Parede interna+Telhado
0.05KN/m² - Pavimento+0.4Carga de segurança 0.25KN/m²

£T,max T,limf f  9.79 mm £ 19.60 mm

fT,lim: limite estabelecido para a flecha total no tempo infinito  fT,lim : 19.60 mm
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fT,lim= L/250

L: comprimento de referência  L : 4.90 m

fT,max: valor máximo da flecha total  fT,max : 9.79 mm

Flecha total no tempo infinito

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Flecha (mm)

0 100 200 300 400 500 ···

Tempo (dias)

(28, 0.00)

(28, 1.16)

(90, 1.54)

(90, 2.45)
(120, 2.59)

(120, 4.27)

(360, 5.52)

(360, 6.78)

(..., 9.79)

Parcela de carga
ti

(dias)
tf

(dias)
f0(ti)

(mm)
Dfi(ti)
(mm)

f(ti)
(mm)

fdif(t0,tf)
(mm)

ftot(tf)
(mm)

ftot,max(tf)
(mm)

1-2 28 90 0.00 1.16 1.16 0.38 1.54 1.54

2-3 90 120 1.54 0.91 2.45 0.14 2.59 2.59

3-4 120 360 2.59 1.68 4.27 1.25 5.52 5.52

4-¥ 360 ¥ 5.52 1.26 6.78 3.01 9.79 9.79

Onde:

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'

tf: instante final de cada intervalo de carga considerado

f0(ti): flecha no instante inicial do intervalo, antes de aplicar a carga de ti

Dfi(ti): incremento de flecha instantânea devido à carga aplicada no instante ti

f(ti): flecha no instante inicial do intervalo, depois de aplicar a carga de ti

fdif(t0,tf): flecha total diferida produzida no intervalo (ti,tf)
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ftot(tf): flecha total produzida até o instante tf

ftot,max(tf): flecha total máxima produzida até ao instante tf

Flecha instantânea

Parcela de carga ti q(ti) Combinação de ações Ec

(MPa)
Ie

(cm4)
fi

(mm)
Dfi

(mm)
fi,max

(mm)

1 28 dias Peso próprio Peso próprio 24154.94 48451.63 1.16 1.16 1.16

2 90 dias

Cargas
permanentes -

Parede
interna,Telhado

0.05KN/m² - Parede
interna

Peso próprio+Cargas permanentes -
Parede interna+Telhado 0.05KN/m² -
Parede interna

26759.30 36748.52 2.07 0.91 2.07

3 120 dias

Cargas
permanentes -

Pavimento,Telhado
0.05KN/m² -
Pavimento

Peso próprio+Cargas permanentes -
Parede interna+Cargas permanentes
- Pavimento+Telhado 0.05KN/m² -
Parede interna+Telhado 0.05KN/m² -
Pavimento

27237.31 26577.46 3.75 1.68 3.75

4 12 meses
Sobrecarga,Carga

de segurança
0.25KN/m²

Peso próprio+Cargas permanentes -
Parede interna+Cargas permanentes
- Pavimento+0.4Sobrecarga+Telhado
0.05KN/m² - Parede interna+Telhado
0.05KN/m² - Pavimento+0.4Carga
de segurança 0.25KN/m²

28474.15 21696.65 5.01 1.26 5.01

Onde:

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'

q(ti): carga aplicada no instante inicial 'ti'

fi: flecha instantânea total devida ao conjunto de cargas que atuam no instante ti

Dfi: incremento de flecha instantânea devido à carga aplicada no instante ti, calculado como a
diferença das flechas instantâneas totais dos instantes ti e ti - 1.

fi,max: valor máximo da flecha instantânea produzida até o instante ti

Ec: módulo de deformação do concreto

i i
c i c

i i

13,26 t (t 42)
E (t ) E

(9 t 40)(t 61)
   

      

Ec: módulo de deformação secante aos 28 dias

Ie: momento de inércia equivalente da viga para cada parcela de carga

Obtém-se como a mínima inércia das calculadas para todas as possíveis combinações
características das cargas aplicadas na referida parcela. Considera-se sempre o valor mais
desfavorável calculado até esse instante.

Parcela ti Q(ti)
Ie,v,i

(cm4)
Ie,i

(cm4)

1 28 dias Peso próprio 48451.63 48451.63

2 90 dias
Peso próprio,Cargas permanentes - Parede interna,Telhado
0.05KN/m² - Parede interna

36748.52 36748.52

3 120 dias
Peso próprio,Cargas permanentes - Parede interna,Cargas
permanentes - Pavimento,Telhado 0.05KN/m² - Parede
interna,Telhado 0.05KN/m² - Pavimento

26577.46 26577.46
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Parcela ti Q(ti)
Ie,v,i

(cm4)
Ie,i

(cm4)

4 12 meses

Peso próprio,Cargas permanentes - Parede interna,Cargas
permanentes - Pavimento,Sobrecarga,Telhado 0.05KN/m² - Parede
interna,Telhado 0.05KN/m² - Pavimento,Carga de segurança
0.25KN/m²,Vento 0º,Vento 90º direita,Vento 90º esquerda

21696.65 21696.65

Sendo:

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'

Q(ti): cargas que atuam a partir do instante ti

Ie,i: inércia equivalente da viga considerada para o escalão
de carga "i". É o valor desfavorável de todos os calculados
até o referido instante.

 
i

j i

e,i e,v
J 1

I MIN I






Ie,v,i: inércia equivalente da viga calculada para o parcela de
carga "i"

Mostra-se, em seguida, o desenvolvimento do valor
desfavorável de Ie,v, que se produz para a parcela de
carga "4"

Ie,v: momento de inércia equivalente da viga para a
combinação "Peso próprio+Cargas permanentes -
Parede interna+Cargas permanentes -
Pavimento+Sobrecarga+Telhado 0.05KN/m² - Parede
interna+Telhado 0.05KN/m² - Pavimento+Carga de
segurança 0.25KN/m²+0.6Vento 90º direita"  Ie,v : 21696.65 cm4

Calcula-se comparando a viga com um dos casos tipo
definidos pela norma em função da lei de momentos
resultante. Quando não é possível a comparação com
um único caso tipo, interpola-se linearmente entre os
mesmos, de forma que a inércia equivalente se possa
expressar como combinação das inércias definidas
para esses casos:

Ie,v = A · Ie,caso A + B · Ie,caso B + C1 · Ie,caso C1 + C2 · I
e,caso C2 + D1 · Ie,caso D1 + D2 · Ie,caso D2

Onde:

caso A caso B caso C1, C2 caso D1, D2

Elementos
simplesmente

apoiados

Vãos internos de elementos
contínuos

Vãos externos com
continuidade somente em

um dos apoios

Elementos em
balanço

Ie = Iec Ie = 0.50Iec + 0.25(Iee1 + Iee2) Ie = 0.85Iec + 0.15Iee Ie = Iee

ai: coeficiente de combinação para o caso 'i'

A B C1 C2 D1 D2

0 1 0 0 0 0
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Iec: momento de inércia equivalente da seção de
centro de vão  Iec : 21985.05 cm4

Iee1: momento de inércia equivalente da seção de
extremidade (1)  Iee1 : 18720.45 cm4

Iee2: momento de inércia equivalente da seção de
extremidade (2)  Iee2 : 24096.05 cm4

Calcula-se através da fórmula de Branson:
3 3

f f
ei b f b

a a

M M
I I 1 I I

M M

    
    £   
     

Seção
Ib

(cm4)
If

(cm4)
Mf

(kN·m)
Ma

(kN·m)
Iei

(cm4)

Extremidade (1) 53593.75 17128.23 -10.338 -29.357 18720.45

Centro do vão 53593.75 17128.23 10.338 20.242 21985.05

Extremidade (2) 53593.75 23416.21 -10.757 -38.089 24096.05

Sendo:

Ib: momento de inércia da seção bruta

If: momento de inércia da seção fissurada

Mf: momento de fissuração da seção

Ma: momento fletor aplicado na seção

Flecha diferida

Obtém-se como a soma das flechas diferidas produzidas para cada parcela de carga. (fdif(ti,tf))

 dif,tot dif i ff f t , t 
fdif(ti,tf): flecha diferida por parcela de carga.Calcula-se como a soma das flechas diferidas
produzidas por cada carga aplicada durante o intervalo de tempo do parcela de carga:

    dif i f i i ff t , t f t , t D  

Intervalo de carga ti tf Combinação de ações Dfi

(mm)
Dfi

(mm)
x(ti) x(tf) (ti,tf)

fdif(ti,tf)
(mm)

1-2 28 dias 90 dias Peso próprio 1.16 1.16 0.67 1.00 0.33 0.38

2-3 90 dias 120
dias

Peso próprio+Cargas permanentes -
Parede interna+Telhado 0.05KN/m²

- Parede interna
0.91 2.07 1.00 1.07 0.07 0.14

3-4 120
dias

12
meses

Peso próprio+Cargas permanentes -
Parede interna+Cargas permanentes
- Pavimento+Telhado 0.05KN/m² -
Parede interna+Telhado 0.05KN/m²

- Pavimento

1.68 3.75 1.07 1.40 0.33 1.25

4-¥ 12
meses

¥

Peso próprio+Cargas permanentes -
Parede interna+Cargas permanentes

-
Pavimento+0.4Sobrecarga+Telhado

0.05KN/m² - Parede
interna+Telhado 0.05KN/m² -

Pavimento+0.4Carga de segurança
0.25KN/m²

1.26 5.01 1.40 2.00 0.60 3.01
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Onde:

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'

tf: instante final de cada intervalo de carga considerado

Dfi: incremento de flecha instantânea devido à carga aplicada no instante ti, calculado
como a diferença das flechas instantâneas totais dos instantes ti e ti - 1.

x(ti): coeficiente de duração de carga para o instante inicial do intervalo de carga

x(tf): coeficiente de duração de carga para o instante final do intervalo de carga

l(ti,tf): fator de cálculo da flecha diferida para o intervalo de carga (ti,tf)

     i f f it , t t t  x  x  x

Flecha ativa a partir do instante "12 meses", para a combinação de
ações "Característica"

A flecha máxima produz-se na seção "2.36 m" para a combinação de ações:
Peso próprio+Cargas permanentes - Parede interna+Cargas permanentes -
Pavimento+Sobrecarga+Telhado 0.05KN/m² - Parede interna+Telhado
0.05KN/m² - Pavimento+Carga de segurança 0.25KN/m²

£A,max A,limf f  5.75 mm £ 9.80 mm

fA,lim: limite estabelecido para a flecha ativa  fA,lim : 9.80 mm

fA,lim= Mín.(10.00, L/500)

L: comprimento de referência  L : 4.90 m

fA,max: flecha ativa máxima produzida a partir do instante "12 meses"  fA,max : 5.75 mm

Flecha produzida a partir do instante "12 meses", calculada como a
diferença entre a flecha total máxima e a flecha produzida até ao
referido instante (f(ted))

 ¥ A,max T,max ed edf f (t , ) f(t )

fT,max(ted,¥): flecha total máxima produzida a partir do instante "12
meses"  fT,max(ted,¥) : 11.27 mm

Flecha total no tempo infinito
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Flecha (mm)

0 100 200 300 400 500 ···

Tempo (dias)

ted

f(ted) (360, 5.52)

(28, 0.00)

(28, 1.16)
(90, 1.54)

(90, 2.45)
(120, 2.59)

(120, 4.27)

(360, 5.52)

(360, 7.71)

(..., 11.27)

Parcela de carga
ti

(dias)
tf

(dias)
f0(ti)

(mm)
Dfi(ti)
(mm)

f(ti)
(mm)

fdif(t0,tf)
(mm)

ftot(tf)
(mm)

ftot,max(tf)
(mm)

1-2 28 90 0.00 1.16 1.16 0.38 1.54 1.54

2-3 90 120 1.54 0.91 2.45 0.14 2.59 2.59

3-4 120 360 2.59 1.68 4.27 1.25 5.52 5.52

4-¥ 360 ¥ 5.52 2.19 7.71 3.56 11.27 11.27

Onde:

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'

tf: instante final de cada intervalo de carga considerado

f0(ti): flecha no instante inicial do intervalo, antes de aplicar a carga de ti

Dfi(ti): incremento de flecha instantânea devido à carga aplicada no instante ti

f(ti): flecha no instante inicial do intervalo, depois de aplicar a carga de ti

fdif(t0,tf): flecha total diferida produzida no intervalo (ti,tf)

ftot(tf): flecha total produzida até o instante tf

ftot,max(tf): flecha total máxima produzida até ao instante tf

Flecha instantânea
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Parcela de carga ti q(ti) Combinação de ações
Ec

(MPa)
Ie

(cm4)
fi

(mm)
Dfi

(mm)
fi,max

(mm)

1 28 dias Peso próprio Peso próprio 24154.94 48451.63 1.16 1.16 1.16

2 90 dias

Cargas permanentes
- Parede

interna,Telhado
0.05KN/m² - Parede

interna

Peso próprio+Cargas
permanentes - Parede
interna+Telhado 0.05KN/m² -
Parede interna

26759.30 36748.52 2.07 0.91 2.07

3 120 dias

Cargas permanentes
- Pavimento,Telhado

0.05KN/m² -
Pavimento

Peso próprio+Cargas
permanentes - Parede
interna+Cargas permanentes -
Pavimento+Telhado 0.05KN/m² -
Parede interna+Telhado
0.05KN/m² - Pavimento

27237.31 26577.46 3.75 1.68 3.75

4 12 meses

Sobrecarga,Carga
de segurança

0.25KN/m²,Vento
0º,Vento 90º

direita,Vento 90º
esquerda

Peso próprio+Cargas
permanentes - Parede
interna+Cargas permanentes -
Pavimento+Sobrecarga+Telhado
0.05KN/m² - Parede
interna+Telhado 0.05KN/m² -
Pavimento+Carga de segurança
0.25KN/m²

28474.15 21696.65 5.94 2.19 5.94

Onde:

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'

q(ti): carga aplicada no instante inicial 'ti'

fi: flecha instantânea total devida ao conjunto de cargas que atuam no instante ti

Dfi: incremento de flecha instantânea devido à carga aplicada no instante ti, calculado
como a diferença das flechas instantâneas totais dos instantes ti e ti - 1.

fi,max: valor máximo da flecha instantânea produzida até o instante ti

Ec: módulo de deformação do concreto

i i
c i c

i i

13,26 t (t 42)
E (t ) E

(9 t 40)(t 61)
   

      

Ec: módulo de deformação secante aos 28 dias

Ie: momento de inércia equivalente da viga para cada parcela de carga

Obtém-se como a mínima inércia das calculadas para todas as possíveis combinações
características das cargas aplicadas na referida parcela. Considera-se sempre o valor
mais desfavorável calculado até esse instante.

Parcela ti Q(ti)
Ie,v,i

(cm4)
Ie,i

(cm4)

1 28 dias Peso próprio 48451.63 48451.63

2 90 dias
Peso próprio,Cargas permanentes - Parede interna,Telhado
0.05KN/m² - Parede interna

36748.52 36748.52

3 120 dias
Peso próprio,Cargas permanentes - Parede interna,Cargas
permanentes - Pavimento,Telhado 0.05KN/m² - Parede
interna,Telhado 0.05KN/m² - Pavimento

26577.46 26577.46

4 12 meses

Peso próprio,Cargas permanentes - Parede interna,Cargas
permanentes - Pavimento,Sobrecarga,Telhado 0.05KN/m² - Parede
interna,Telhado 0.05KN/m² - Pavimento,Carga de segurança
0.25KN/m²,Vento 0º,Vento 90º direita,Vento 90º esquerda

21696.65 21696.65

Sendo:
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ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'

Q(ti): cargas que atuam a partir do instante ti

Ie,i: inércia equivalente da viga considerada para o
escalão de carga "i". É o valor desfavorável de todos
os calculados até o referido instante.

 
i

j i

e,i e,v
J 1

I MIN I






Ie,v,i: inércia equivalente da viga calculada para o
parcela de carga "i"

Mostra-se, em seguida, o desenvolvimento do
valor desfavorável de Ie,v, que se produz para a
parcela de carga "4"

Ie,v: momento de inércia equivalente da viga para
a combinação "Peso próprio+Cargas permanentes
- Parede interna+Cargas permanentes -
Pavimento+Sobrecarga+Telhado 0.05KN/m² -
Parede interna+Telhado 0.05KN/m² -
Pavimento+Carga de segurança
0.25KN/m²+0.6Vento 90º direita"  Ie,v : 21696.65 cm4

Calcula-se comparando a viga com um dos casos
tipo definidos pela norma em função da lei de
momentos resultante. Quando não é possível a
comparação com um único caso tipo, interpola-se
linearmente entre os mesmos, de forma que a
inércia equivalente se possa expressar como
combinação das inércias definidas para esses
casos:

Ie,v = A · Ie,caso A + B · Ie,caso B + C1 · Ie,caso C1 + 
C2 · Ie,caso C2 + D1 · Ie,caso D1 + D2 · Ie,caso D2

Onde:

caso A caso B caso C1, C2 caso D1, D2

Elementos
simplesmente

apoiados

Vãos internos de elementos
contínuos

Vãos externos com
continuidade somente em

um dos apoios

Elementos em
balanço

Ie = Iec Ie = 0.50Iec + 0.25(Iee1 + Iee2) Ie = 0.85Iec + 0.15Iee Ie = Iee

ai: coeficiente de combinação para o caso 'i'

A B C1 C2 D1 D2

0 1 0 0 0 0

Iec: momento de inércia equivalente da
seção de centro de vão  Iec : 21985.05 cm4

Iee1: momento de inércia equivalente da
seção de extremidade (1)  Iee1 : 18720.45 cm4

Iee2: momento de inércia equivalente da
seção de extremidade (2)  Iee2 : 24096.05 cm4

Viga 2

Página 47 - 49



Calcula-se através da fórmula de
Branson:

3 3

f f
ei b f b

a a

M M
I I 1 I I

M M

    
    £   
     

Seção
Ib

(cm4)
If

(cm4)
Mf

(kN·m)
Ma

(kN·m)
Iei

(cm4)

Extremidade (1) 53593.75 17128.23 -10.338 -29.357 18720.45

Centro do vão 53593.75 17128.23 10.338 20.242 21985.05

Extremidade (2) 53593.75 23416.21 -10.757 -38.089 24096.05

Sendo:

Ib: momento de inércia da seção bruta

If: momento de inércia da seção fissurada

Mf: momento de fissuração da seção

Ma: momento fletor aplicado na seção

Flecha diferida

Obtém-se como a soma das flechas diferidas produzidas para cada parcela de carga. (fdif(ti,tf))

 dif,tot dif i ff f t , t 
fdif(ti,tf): flecha diferida por parcela de carga.Calcula-se como a soma das flechas diferidas
produzidas por cada carga aplicada durante o intervalo de tempo do parcela de carga:

    dif i f i i ff t , t f t , t D  

Intervalo de carga ti tf Combinação de ações
Dfi

(mm)
Dfi

(mm)
x(ti) x(tf) (ti,tf)

fdif(ti,tf)
(mm)

1-2 28 dias 90 dias Peso próprio 1.16 1.16 0.67 1.00 0.33 0.38

2-3 90 dias
120
dias

Peso próprio+Cargas
permanentes - Parede

interna+Telhado 0.05KN/m² -
Parede interna

0.91 2.07 1.00 1.07 0.07 0.14

3-4
120
dias

12
meses

Peso próprio+Cargas
permanentes - Parede

interna+Cargas permanentes -
Pavimento+Telhado 0.05KN/m² -

Parede interna+Telhado
0.05KN/m² - Pavimento

1.68 3.75 1.07 1.40 0.33 1.25

4-¥ 12
meses

¥

Peso próprio+Cargas
permanentes - Parede

interna+Cargas permanentes -
Pavimento+Sobrecarga+Telhado

0.05KN/m² - Parede
interna+Telhado 0.05KN/m² -

Pavimento+Carga de segurança
0.25KN/m²

2.19 5.94 1.40 2.00 0.60 3.56

Onde:

ti: instante inicial de cada intervalo de carga 'i'
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tf: instante final de cada intervalo de carga considerado

Dfi: incremento de flecha instantânea devido à carga aplicada
no instante ti, calculado como a diferença das flechas
instantâneas totais dos instantes ti e ti - 1.

x(ti): coeficiente de duração de carga para o instante inicial do
intervalo de carga

x(tf): coeficiente de duração de carga para o instante final do
intervalo de carga

l(ti,tf): fator de cálculo da flecha diferida para o intervalo de
carga (ti,tf)

     i f f it , t t t  x  x  x

f(ted): flecha total produzida até o instante "12 meses"  f(ted) : 5.52 mm

A flecha total produzida até o instante "ted" associado ao momento de
execução do elemento não estrutural (12 meses) obtém-se a partir da
história total de cargas desenvolvida anteriormente no cálculo da flecha total
no tempo infinito.
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5.- FUNDAÇÃO

Dados do pilar

Geometria

Dimensões : 25x55 cm

Tramo : -2.736/-2.300 m

Altura livre : 0.00 m

Cobrimento : 2.5 cm

Tamanho máximo agregado : 19 mm

Materiais Comprimento de flambagem
Concreto : C30, em geral

Aço : CA-50 e CA-60

Plano ZX : 0.60 m

Plano ZY : 0.60 m
Armadura longitudinal Armadura transversal

Cantos : 4Ø10

Face Y : 2Ø12.5

Taxa : 0.41 %

Estribos : 1eØ5+X1rØ5

Espaçamento : 12 cm

Disposições relativas às armaduras (ABNT NBR 6118:2014, Artigos 13.2.3, 18.2.4 e 18.4)

A verificação não é necessária

Armadura mínima e máxima (ABNT NBR 6118:2014, Artigo 17.3.5.3)

A verificação não é necessária

Verificações do pilar P5
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Estado limite de ruptura relativo ao esforço cortante (ABNT NBR 6118:2014, Artigos 17.4.1.1,
17.4.2.2 e 18.3.3.2)

Deve satisfazer:

22

Sd,ySd,x

Rd2,Vx Rd2,Vy

VV
1

V V

  
          

1

 

  : 0.052

 

Onde:

VSd: Esforço cortante efetivo de cálculo.  VSd,x : 5.56 kN

 VSd,y : 24.22 kN

VRd2: Esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua na alma.  VRd2,Vx : 600.53 kN

 VRd2,Vy : 469.22 kN

Os esforços solicitantes de cálculo desfavoráveis produzem-se para a combinação
de ações 1.4·PP+1.4·CP+Telhado0.05KN/m²+1.4·Qa+0.84·Vento90ºesquerda.

Esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua na alma.

O esforço cortante de ruptura por compressão oblíqua da alma deduz-se da
seguinte expressão:

Esforço Cortante na direção X:

Rd2 v2 cd wV 0.27 f b d       VRd2 : 600.53 kN

Onde:

 v2 ck1 f /250    av2 : 0.88

fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto.  fcd : 21.43 MPa

bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo da altura útil d.  bw : 550.00 mm

d: Altura útil da seção, igual à distância entre a fibra mais comprimida e o
centro de gravidade da armadura tracionada.  d : 214.45 mm

Esforço Cortante na direção Y:

Rd2 v2 cd wV 0.27 f b d       VRd2 : 469.22 kN

Onde:

 v2 ck1 f /250    av2 : 0.88

fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto.  fcd : 21.43 MPa

bw: A menor largura da seção, compreendida ao longo da altura útil d.  bw : 250.00 mm

d: Altura útil da seção, igual à distância entre a fibra mais comprimida e o
centro de gravidade da armadura tracionada.  d : 368.64 mm

Estado limite de ruptura frente a solicitações normais (ABNT NBR 6118:2014, Artigos 11.3.3.4.3, 15.8
e 17)

Os esforços solicitantes de cálculo desfavoráveis produzem-se para a combinação de
ações 1.4·PP+1.4·CP+1.4·Telhado0.05KN/m²+1.4·Qa+1.4·Cargadesegurança0.25KN/m².

Deve satisfazer:

2 2 2
1d 1d,x 1d,y
2 2 2
Rd Rd,x Rd,y

N M M
1

N M M

 
 

 

 

  : 0.218
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(-10.69;3.52;475.09)

(-49.13;16.16;2183.65)

Myy (kN·m)

Mxx (kN·m
)

N (kN)

Volume de capacidade

(-10.69;3.52;475.09)

(-49.13;16.16;2183.65)

(0;0;-243.22)

(0;0;2747.72)

Myy (kN·m) Mxx (kN·m)

N (kN)

Vista N, M

(-10.69;3.52;475.09)

(-49.13;16.16;2183.65)

(0;-198.73;1116.3)

(0;198.73;1116.3)

(-96.74;0;1116.3)

(96.74;0;1116.3)

Myy (kN·m)

M
x
x
 (

k
N

·m
)

N (kN)

Vista Mx, My

Verificação de resistência da seção (1)

N1d,M1d são os esforços de cálculo de primeira ordem, incluindo, no seu
caso, a excentricidade mínima segundo 11.3.3.4.3:

N1d: Esforço normal de cálculo.  N1d : 475.09 kN

M1d: Momento de cálculo de primeira ordem.  M1d,x : 3.52 kN·m

 M1d,y : -10.69 kN·m

NRd,MRd são os esforços resistentes da seção com as mesmas
excentricidades que os esforços atuantes de cálculo, desfavoráveis.

NRd: Esforço normal resistente.  NRd : 2183.65 kN

MRd: Momento resistente  MRd,x : 16.16 kN·m

 MRd,y : -49.13 kN·m

Onde:

1d dN N

1d 1d eM N e 

Sendo:

ee: Excentricidade de primeira ordem. Calcula-se levando
em conta a excentricidade mínima ea segundo o ponto
11.3.3.4.3.

 ee,x : -22.50 mm

 ee,y : 7.40 mm

Neste caso, as excentricidades e0,x e e0,y são inferiores à
mínima.

e,x min,x

e,y 0,y

e e

e e





Onde:

No eixo x:

ae 0,015 0.03 h    ea : 31.50 mm

Sendo:

h: Altura da seção no plano de flexão
considerado.  h : 550.00 mm

d
1

d

M
e

N
  e1 : 7.40 mm
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Onde:

Md: Momento de cálculo de primeira
ordem.  Md : 3.52 kN·m

Nd: Esforço normal de cálculo.  Nd : 475.09 kN

No eixo y:

ae 0,015 0.03 h    ea : 22.50 mm

Sendo:

h: Altura da seção no plano de flexão
considerado.  h : 250.00 mm

d
1

d

M
e

N
  e1 : -0.64 mm

Onde:

Md: Momento de cálculo de primeira
ordem.  Md : -0.30 kN·m

Nd: Esforço normal de cálculo.  Nd : 475.09 kN

Verificação do estado limite de instabilidade

No eixo x:

Os efeitos de segunda ordem podem ser desprezados, já que a esbeltez
mecânica do pilar l é menor que a esbeltez limite inferior l1 indicada em
15.8.2.

e e

c c

l l
i I / A

l    l : 4.09

Onde:

 e 0l MAX l h,  l   le : 0.650 m

Sendo:

l0: Comprimento de flambagem.  l0 : 0.600 m

h: Altura da seção no plano de flexão considerado.  h : 550.00 mm

l: Distância entre as faces internas dos elementos
estruturais que vinculam o pilar.  l : 0.100 m

Ac: Área total da seção de concreto.  Ac : 1375.00 cm²

Ic: Inércia.  Ic : 346614.58 cm4

1 125 12.5 e /h 35l      l1 : 35.00

Onde:

e1: Excentricidade relativa de primeira ordem.  e1 : 7.40 mm

No eixo y:

Os efeitos de segunda ordem podem ser desprezados, já que a esbeltez
mecânica do pilar l é menor que a esbeltez limite inferior l1 indicada em
15.8.2.

e e

c c

l l
i I / A

l    l : 8.31

Onde:

 e 0l MAX l h,  l   le : 0.600 m

Sendo:
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l0: Comprimento de flambagem.  l0 : 0.600 m

h: Altura da seção no plano de flexão considerado.  h : 250.00 mm

l: Distância entre as faces internas dos elementos
estruturais que vinculam o pilar.  l : 0.100 m

Ac: Área total da seção de concreto.  Ac : 1375.00 cm²

Ic: Inércia.  Ic : 71614.58 cm4

1 125 12.5 e /h 35l      l1 : 35.00

Onde:

e1: Excentricidade relativa de primeira ordem.  e1 : -0.64 mm

Cálculo da capacidade resistente

O cálculo da capacidade resistente última das seções é efetuado a partir das
hipóteses gerais seguintes (Artigo 17):

(a) A ruptura caracteriza-se pelo valor da deformação em determinadas
fibras da seção, definidas pelos domínios de deformação de ruptura.

(b) As seções transversais se mantêm planas após deformação.

(c) A deformação es das barras passivas aderentes deve ser o mesmo do
concreto em seu entorno.

(d) A distribução de tensões no concreto se faz de acordó com o
diagrama parábola-retângulo, definido em 8.2.10.

O diagrama de cálculo tensão-deformação do concreto é do tipo
parábola retângulo. Não se considera a resistência do concreto à
tração.

ecu: Deformação de ruptura do concreto em flexão.  ecu : 0.0035

ec0: Deformação de ruptura do concreto em compressão simples.  ec0 : 0.0020

fcd: Resistência de cálculo à compressão do concreto.  fcd : 18.21 MPa

 

ck

cd
c

f
f 0.85

Sendo:

fck: Resistência característica à compressão do concreto.  fck : 30.00 MPa

gc: Coeficiente parcial de segurança para o concreto.  gc : 1.4

(e) A tensão nas armaduras deve ser obtida a partir dos diagramas
tensão-deformação, com valores de cálculo, definidos em 8.3.6.
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euk: Deformação de ruptura do concreto em flexão.  euk : 0.0200

fyd: Resistência ao escoamento do aço.  fyd : 434.78 MPa

yk
yd

s

f
f 



Sendo:

fyk: Resistência característica do aço.  fyk : 500.00 MPa

gs: Coeficiente parcial de segurança para o aço.  gs : 1.15

(f) Aplicam-se às resultantes de tensões na seção as equações gerais de
equilíbrio de forças e de momentos.

Equilíbrio da seção para os esforços de ruptura, calculados com as mesmas excentricidades que os
esforços de cálculo desfavoráveis:

Cc
Cs

1

2

34

5 6 εmáx = 3.48 ‰

εmín = -0.15 ‰

σmáx = 18.21 MPa
ε = 3.5 ‰

ε = 2.0 ‰

ε = 0.0 ‰

x
 =

 2
7
2
.6

1
 m

m

Barra Designação
Coord. X

(mm)
Coord. Y

(mm)
ss

(MPa)
ε

1 Ø10 -90.00 240.00 +434.78 +0.003008

2 Ø10 90.00 240.00 +149.77 +0.000713

3 Ø12.5 88.75 0.00 +112.50 +0.000536

4 Ø10 90.00 -240.00 +68.53 +0.000326

5 Ø10 -90.00 -240.00 +434.78 +0.002621

6 Ø12.5 -88.75 0.00 +434.78 +0.002799
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Resultante
(kN)

e.x
(mm)

e.y
(mm)

Cc 2031.10 -20.20 7.20

Cs 152.55 -53.17 10.03

T 0.00 0.00 0.00

Rd c sN C C T    NRd : 2183.65 kN

Rd,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e       MRd,x : 16.16 kN·m

Rd,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e       MRd,y : -49.13 kN·m

Onde:

Cc: Resultante de compressões no concreto.  Cc : 2031.10 kN

Cs: Resultante de compressões no aço.  Cs : 152.55 kN

T: Resultante de tração no aço.  T : 0.00 kN

ecc: Excentricidade da resultante de compressão no concreto na direção dos
eixos X e Y.

 ecc,x : -20.20 mm

 ecc,y : 7.20 mm

ecs: Excentricidade da resultante de compressão no aço na direção dos eixos
X e Y.

 ecs,x : -53.17 mm

 ecs,y : 10.03 mm

eT: Excentricidade da resultante de tração no aço na direção dos eixos X e Y.  eT : 0.00 mm

ecmax: Deformação na fibra de concreto mais comprimida.  ecmax : 0.0035

esmax: Deformação da barra de aço mais tracionada.  esmax : 0.0000

scmax: Tensão na fibra de concreto mais comprimida.  scmax : 18.21 MPa

ssmax: Tensão da barra de aço mais tracionada.  ssmax : 0.00 MPa

Equilíbrio da seção para os esforços atuantes de cálculo, desfavoráveis:

CcCs

1

2

34

5 6 εmáx = 0.31 ‰

εmín = 0.07 ‰

σmáx = 5.23 MPa

Barra Designação
Coord. X

(mm)
Coord. Y

(mm)
ss

(MPa)
ε

1 Ø10 -90.00 240.00 +58.83 +0.000280

2 Ø10 90.00 240.00 +27.12 +0.000129

3 Ø12.5 88.75 0.00 +24.43 +0.000116

4 Ø10 90.00 -240.00 +21.30 +0.000101

5 Ø10 -90.00 -240.00 +53.02 +0.000252
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Barra Designação
Coord. X

(mm)
Coord. Y

(mm)
ss

(MPa)
ε

6 Ø12.5 -88.75 0.00 +55.70 +0.000265

Resultante
(kN)

e.x
(mm)

e.y
(mm)

Cc 452.68 -21.87 7.28

Cs 22.41 -35.19 9.78

T 0.00 0.00 0.00

1d c sN C C T    N1d : 475.09 kN

1d,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e       M1d,x : 3.52 kN·m

1d,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e       M1d,y : -10.69 kN·m

Onde:

Cc: Resultante de compressões no concreto.  Cc : 452.68 kN

Cs: Resultante de compressões no aço.  Cs : 22.41 kN

T: Resultante de tração no aço.  T : 0.00 kN

ecc: Excentricidade da resultante de compressão no concreto na direção dos
eixos X e Y.

 ecc,x : -21.87 mm

 ecc,y : 7.28 mm

ecs: Excentricidade da resultante de compressão no aço na direção dos eixos X
e Y.

 ecs,x : -35.19 mm

 ecs,y : 9.78 mm

eT: Excentricidade da resultante de tração no aço na direção dos eixos X e Y.  eT : 0.00 mm

ecmax: Deformação na fibra de concreto mais comprimida.  ecmax : 0.0003

esmax: Deformação da barra de aço mais tracionada.  esmax : 0.0000

scmax: Tensão na fibra de concreto mais comprimida.  scmax : 5.23 MPa

ssmax: Tensão da barra de aço mais tracionada.  ssmax : 0.00 MPa
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1.- DADOS GERAIS DA ESTRUTURA
Projeto: Cálculo de estrutura integrada 

Chave: Estrutural Ginasio

2.- NORMAS CONSIDERADAS
Concreto: ABNT NBR 6118:2014

Aços dobrados: AISI

Aços laminados e soldados: NBR8800

Categoria de uso: Edificações residenciais

3.- AÇÕES CONSIDERADAS

3.1.- Verticais

Piso
S.C.U

(kN/m²)
C. permanentes

(kN/m²)

2º PAVIMENTO 1.5 1.5

1º PAVIMENTO 1.5 1.5

LAJE VESTIÁRIO 1.5 1.5

TÉRREO 4.0 1.5

Passarela 02 4.0 1.5

Passarela 01 4.0 1.5

SUB 1.5 1.5

Fundação 1.5 1.5

3.2.- Vento
Foi considerado o efeito do vento mediante cargas aplicadas nas seguintes ações: 'Vento 0º', 'Vento 90º
direita' e 'Vento 90º esquerda'.

 

3.3.- Sismo 
Sem ação de sismo

3.4.- Hipóteses/ações de carga
Automáticas Peso próprio

Cargas permanentes
Sobrecarga

Adicionais Referência Natureza

Telhado 0.05KN/m² Peso próprio

Carga de segurança 0.25KN/m² Sobrecarga

Vento 0º Vento

Vento 90º direita Vento

Vento 90º esquerda Vento

 

3.5.- Relatório de cargas
Cargas especiais introduzidas (em kN, kN/m e kN/m²)
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Grupo Hipótese Tipo Valor Coordenadas

SUB Peso próprio Linear 7.40 (7.02,35.65) (10.27,35.65)

Peso próprio Linear 7.40 (10.27,35.65) (12.79,35.65)

Peso próprio Linear 7.40 (12.80,35.65) (15.32,35.65)

Peso próprio Linear 7.40 (15.32,35.65) (17.84,35.65)

Peso próprio Linear 7.40 (17.85,35.65) (20.37,35.65)

Peso próprio Linear 7.40 (20.37,35.65) (22.89,35.65)

Peso próprio Linear 7.40 (22.90,35.65) (25.42,35.65)

Peso próprio Linear 7.40 (25.42,35.65) (27.94,35.65)

Peso próprio Linear 7.40 (27.95,35.65) (30.47,35.65)

Peso próprio Linear 7.40 (30.47,35.65) (32.99,35.65)

Peso próprio Linear 7.40 (32.99,35.65) (36.02,35.65)

Peso próprio Linear 7.40 (10.27,13.79) (7.02,13.79)

Peso próprio Linear 7.40 (12.79,13.79) (10.27,13.79)

Peso próprio Linear 7.40 (15.32,13.79) (12.80,13.79)

Peso próprio Linear 7.40 (17.84,13.79) (15.32,13.79)

Peso próprio Linear 7.40 (20.37,13.79) (17.85,13.79)

Peso próprio Linear 7.40 (22.89,13.79) (20.37,13.79)

Peso próprio Linear 7.40 (25.42,13.79) (22.90,13.79)

Peso próprio Linear 7.40 (27.94,13.79) (25.42,13.79)

Peso próprio Linear 7.40 (30.47,13.79) (27.95,13.79)

Peso próprio Linear 7.40 (32.99,13.79) (30.47,13.79)

Peso próprio Linear 7.40 (36.02,13.79) (32.99,13.79)

Peso próprio Linear 5.71 (36.09,36.80) (38.21,34.68)

Peso próprio Linear 5.71 (38.16,14.25) (36.03,12.13)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,35.81) (37.99,39.82)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,14.34) (41.99,19.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,19.72) (41.99,24.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,24.72) (41.99,29.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,29.72) (41.99,34.54)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,34.54) (41.99,35.81)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,13.17) (41.99,14.34)

Cargas permanentes Linear 5.00 (40.46,11.63) (41.99,13.17)

Cargas permanentes Linear 5.00 (38.46,9.64) (40.46,11.63)

Cargas permanentes Linear 5.00 (38.27,9.64) (40.57,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.22,9.64) (7.17,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (7.17,9.64) (10.27,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (10.27,9.64) (15.32,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (15.32,9.64) (20.37,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (20.37,9.64) (25.42,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (25.42,9.64) (30.47,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (30.47,9.64) (35.52,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (35.52,9.64) (38.27,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.20,10.19) (4.94,10.38)
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Grupo Hipótese Tipo Valor Coordenadas

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.48,10.02) (5.20,10.19)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.77,9.89) (5.48,10.02)

Cargas permanentes Linear 5.00 (6.46,9.64) (5.77,9.89)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.61,11.50) (6.17,12.06)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.80,10.69) (5.61,11.50)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.76,12.59) (3.74,12.92)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.81,12.27) (3.76,12.59)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.89,11.96) (3.81,12.27)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.99,11.66) (3.89,11.96)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.13,11.37) (3.99,11.66)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.30,11.09) (4.13,11.37)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.49,10.83) (4.30,11.09)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.70,10.60) (4.49,10.83)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.94,10.38) (4.70,10.60)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,14.34) (3.74,17.00)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,17.00) (3.74,19.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,19.72) (3.74,20.09)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,20.09) (3.74,23.17)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,23.17) (3.74,24.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,24.72) (3.74,26.26)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,26.26) (3.74,29.35)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,29.35) (3.74,29.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,29.72) (3.74,32.44)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,32.44) (3.74,34.54)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,13.79) (3.74,14.34)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,34.54) (3.74,35.65)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,12.92) (3.74,13.79)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.22,39.80) (7.22,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (7.22,39.80) (10.27,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (10.27,39.80) (15.32,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (15.32,39.80) (20.37,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (20.37,39.80) (25.42,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (25.42,39.80) (30.47,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (30.47,39.80) (35.52,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (35.52,39.80) (37.89,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (37.89,39.80) (40.57,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.45,38.54) (4.65,38.77)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.27,38.28) (4.45,38.54)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.80,39.56) (6.49,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.52,39.43) (5.80,39.56)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.25,39.27) (5.52,39.43)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.00,39.09) (5.25,39.27)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.71,38.83) (5.00,39.09)
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Grupo Hipótese Tipo Valor Coordenadas

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.11,38.01) (4.27,38.28)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.98,37.73) (4.11,38.01)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.88,37.43) (3.98,37.73)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.80,37.12) (3.88,37.43)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.76,36.81) (3.80,37.12)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,36.50) (3.76,36.81)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,35.65) (3.74,36.50)

Cargas permanentes Linear 8.81 (7.02,35.65) (10.27,35.65)

Cargas permanentes Linear 7.57 (10.27,35.65) (12.79,35.65)

Cargas permanentes Linear 7.57 (12.80,35.65) (15.32,35.65)

Cargas permanentes Linear 7.57 (15.32,35.65) (17.84,35.65)

Cargas permanentes Linear 7.57 (17.85,35.65) (20.37,35.65)

Cargas permanentes Linear 7.57 (20.37,35.65) (22.89,35.65)

Cargas permanentes Linear 7.57 (22.90,35.65) (25.42,35.65)

Cargas permanentes Linear 7.57 (25.42,35.65) (27.94,35.65)

Cargas permanentes Linear 7.57 (27.95,35.65) (30.47,35.65)

Cargas permanentes Linear 7.57 (30.47,35.65) (32.99,35.65)

Cargas permanentes Linear 7.16 (32.99,35.65) (36.02,35.65)

Cargas permanentes Linear 8.81 (10.27,13.79) (7.02,13.79)

Cargas permanentes Linear 9.34 (12.79,13.79) (10.27,13.79)

Cargas permanentes Linear 9.34 (15.32,13.79) (12.80,13.79)

Cargas permanentes Linear 9.34 (17.84,13.79) (15.32,13.79)

Cargas permanentes Linear 9.34 (20.37,13.79) (17.85,13.79)

Cargas permanentes Linear 9.34 (22.89,13.79) (20.37,13.79)

Cargas permanentes Linear 9.34 (25.42,13.79) (22.90,13.79)

Cargas permanentes Linear 9.34 (27.94,13.79) (25.42,13.79)

Cargas permanentes Linear 9.34 (30.47,13.79) (27.95,13.79)

Cargas permanentes Linear 9.34 (32.99,13.79) (30.47,13.79)

Cargas permanentes Linear 8.94 (36.02,13.79) (32.99,13.79)

Cargas permanentes Linear 6.34 (36.09,36.80) (38.21,34.68)

Cargas permanentes Linear 6.34 (38.16,14.25) (36.03,12.13)

Sobrecarga Linear 5.40 (7.02,35.65) (10.27,35.65)

Sobrecarga Linear 5.40 (10.27,35.65) (12.79,35.65)

Sobrecarga Linear 5.40 (12.80,35.65) (15.32,35.65)

Sobrecarga Linear 5.40 (15.32,35.65) (17.84,35.65)

Sobrecarga Linear 5.40 (17.85,35.65) (20.37,35.65)

Sobrecarga Linear 5.40 (20.37,35.65) (22.89,35.65)

Sobrecarga Linear 5.40 (22.90,35.65) (25.42,35.65)

Sobrecarga Linear 5.40 (25.42,35.65) (27.94,35.65)

Sobrecarga Linear 5.40 (27.95,35.65) (30.47,35.65)

Sobrecarga Linear 5.40 (30.47,35.65) (32.99,35.65)

Sobrecarga Linear 5.40 (32.99,35.65) (36.02,35.65)

Sobrecarga Linear 5.40 (10.27,13.79) (7.02,13.79)
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Sobrecarga Linear 5.40 (12.79,13.79) (10.27,13.79)

Sobrecarga Linear 5.40 (15.32,13.79) (12.80,13.79)

Sobrecarga Linear 5.40 (17.84,13.79) (15.32,13.79)

Sobrecarga Linear 5.40 (20.37,13.79) (17.85,13.79)

Sobrecarga Linear 5.40 (22.89,13.79) (20.37,13.79)

Sobrecarga Linear 5.40 (25.42,13.79) (22.90,13.79)

Sobrecarga Linear 5.40 (27.94,13.79) (25.42,13.79)

Sobrecarga Linear 5.40 (30.47,13.79) (27.95,13.79)

Sobrecarga Linear 5.40 (32.99,13.79) (30.47,13.79)

Sobrecarga Linear 5.40 (36.02,13.79) (32.99,13.79)

Sobrecarga Linear 4.05 (36.09,36.80) (38.21,34.68)

Sobrecarga Linear 4.05 (38.16,14.25) (36.03,12.13)

TÉRREO Peso próprio Linear 7.40 (10.27,39.40) (7.02,39.40)

Peso próprio Linear 7.40 (12.79,39.40) (10.27,39.40)

Peso próprio Linear 7.40 (15.32,39.40) (12.80,39.40)

Peso próprio Linear 7.40 (17.84,39.40) (15.32,39.40)

Peso próprio Linear 7.40 (20.37,39.40) (17.85,39.40)

Peso próprio Linear 7.40 (22.89,39.40) (20.37,39.40)

Peso próprio Linear 7.40 (25.42,39.40) (22.90,39.40)

Peso próprio Linear 7.40 (27.94,39.40) (25.42,39.40)

Peso próprio Linear 7.40 (30.47,39.40) (27.95,39.40)

Peso próprio Linear 7.40 (32.99,39.40) (30.47,39.40)

Peso próprio Linear 7.40 (36.02,39.40) (32.99,39.40)

Peso próprio Linear 7.40 (7.02,10.04) (10.27,10.04)

Peso próprio Linear 7.40 (10.27,10.04) (12.79,10.04)

Peso próprio Linear 7.40 (12.80,10.04) (15.32,10.04)

Peso próprio Linear 7.40 (15.32,10.04) (17.84,10.04)

Peso próprio Linear 7.40 (17.85,10.04) (20.37,10.04)

Peso próprio Linear 7.40 (20.37,10.04) (22.89,10.04)

Peso próprio Linear 7.40 (22.90,10.04) (25.42,10.04)

Peso próprio Linear 7.40 (25.42,10.04) (27.94,10.04)

Peso próprio Linear 7.40 (27.95,10.04) (30.47,10.04)

Peso próprio Linear 7.40 (30.47,10.04) (32.99,10.04)

Peso próprio Linear 7.40 (32.99,10.04) (36.02,10.04)

Peso próprio Linear 5.71 (40.24,36.71) (38.12,38.84)

Peso próprio Linear 5.71 (38.07,10.09) (40.19,12.21)

Cargas permanentes Linear 5.00 (40.00,37.80) (37.99,39.82)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,35.81) (40.00,37.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,14.34) (41.99,19.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,19.72) (41.99,24.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,24.72) (41.99,29.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,29.72) (41.99,34.54)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,34.54) (41.99,34.96)
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Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,34.96) (41.99,35.81)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,13.17) (41.99,14.02)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,14.02) (41.99,14.34)

Cargas permanentes Linear 5.00 (40.46,11.63) (41.99,13.17)

Cargas permanentes Linear 5.00 (38.40,9.58) (40.46,11.63)

Cargas permanentes Linear 5.00 (7.17,9.64) (10.27,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (10.27,9.64) (12.79,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (12.79,9.64) (15.32,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (15.32,9.64) (17.84,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (17.84,9.64) (20.37,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (20.37,9.64) (22.89,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (22.89,9.64) (25.42,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (25.42,9.64) (27.94,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (27.94,9.64) (30.47,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (30.47,9.64) (32.99,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (32.99,9.64) (35.52,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (35.52,9.64) (35.94,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (35.94,9.64) (37.61,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (6.38,9.70) (6.07,9.78)

Cargas permanentes Linear 5.00 (6.70,9.65) (6.38,9.70)

Cargas permanentes Linear 5.00 (7.17,9.63) (6.70,9.65)

Cargas permanentes Linear 5.00 (37.61,9.64) (38.27,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.76,12.59) (3.74,12.92)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.81,12.27) (3.76,12.59)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.89,11.96) (3.81,12.27)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.99,11.66) (3.89,11.96)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.13,11.37) (3.99,11.66)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,12.92) (3.74,14.34)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.20,10.19) (4.94,10.38)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.48,10.02) (5.20,10.19)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.77,9.89) (5.48,10.02)

Cargas permanentes Linear 5.00 (6.07,9.78) (5.77,9.89)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.30,11.09) (4.13,11.37)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.49,10.83) (4.30,11.09)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.70,10.60) (4.49,10.83)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.94,10.38) (4.70,10.60)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,14.34) (3.74,17.03)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,17.03) (3.74,19.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,19.72) (3.74,22.22)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,22.22) (3.74,24.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,24.72) (3.74,27.22)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,27.22) (3.74,29.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,29.72) (3.74,32.13)
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Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,32.13) (3.74,34.54)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.11,38.01) (4.27,38.28)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.98,37.73) (4.11,38.01)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.88,37.43) (3.98,37.73)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.80,37.12) (3.88,37.43)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.76,36.81) (3.80,37.12)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,36.50) (3.76,36.81)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,34.54) (3.74,36.50)

Cargas permanentes Linear 5.00 (12.79,39.80) (15.32,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (10.27,39.80) (12.79,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (15.32,39.80) (17.84,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (17.84,39.80) (20.37,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (20.37,39.80) (22.89,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (22.89,39.80) (25.42,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (25.42,39.80) (27.94,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (27.94,39.80) (30.47,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (30.47,39.80) (32.99,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (32.99,39.80) (35.52,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (35.52,39.80) (35.94,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (35.94,39.80) (37.16,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (37.16,39.80) (37.89,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (6.71,39.78) (7.22,39.81)

Cargas permanentes Linear 5.00 (6.40,39.73) (6.71,39.78)

Cargas permanentes Linear 5.00 (6.10,39.66) (6.40,39.73)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.80,39.56) (6.10,39.66)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.52,39.43) (5.80,39.56)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.25,39.27) (5.52,39.43)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.00,39.09) (5.25,39.27)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.45,38.54) (4.71,38.83)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.27,38.28) (4.45,38.54)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.71,38.83) (5.00,39.09)

Cargas permanentes Linear 8.81 (10.27,39.40) (7.02,39.40)

Cargas permanentes Linear 7.57 (12.79,39.40) (10.27,39.40)

Cargas permanentes Linear 7.57 (15.32,39.40) (12.80,39.40)

Cargas permanentes Linear 7.57 (17.84,39.40) (15.32,39.40)

Cargas permanentes Linear 7.57 (20.37,39.40) (17.85,39.40)

Cargas permanentes Linear 7.57 (22.89,39.40) (20.37,39.40)

Cargas permanentes Linear 7.57 (25.42,39.40) (22.90,39.40)

Cargas permanentes Linear 7.57 (27.94,39.40) (25.42,39.40)

Cargas permanentes Linear 7.57 (30.47,39.40) (27.95,39.40)

Cargas permanentes Linear 7.57 (32.99,39.40) (30.47,39.40)

Cargas permanentes Linear 7.16 (36.02,39.40) (32.99,39.40)

Cargas permanentes Linear 8.81 (7.02,10.04) (10.27,10.04)
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Cargas permanentes Linear 9.34 (10.27,10.04) (12.79,10.04)

Cargas permanentes Linear 9.34 (12.80,10.04) (15.32,10.04)

Cargas permanentes Linear 9.34 (15.32,10.04) (17.84,10.04)

Cargas permanentes Linear 9.34 (17.85,10.04) (20.37,10.04)

Cargas permanentes Linear 9.34 (20.37,10.04) (22.89,10.04)

Cargas permanentes Linear 9.34 (22.90,10.04) (25.42,10.04)

Cargas permanentes Linear 9.34 (25.42,10.04) (27.94,10.04)

Cargas permanentes Linear 9.34 (27.95,10.04) (30.47,10.04)

Cargas permanentes Linear 9.34 (30.47,10.04) (32.99,10.04)

Cargas permanentes Linear 8.94 (32.99,10.04) (36.02,10.04)

Cargas permanentes Linear 6.34 (40.24,36.71) (38.12,38.84)

Cargas permanentes Linear 6.34 (38.07,10.09) (40.19,12.21)

Sobrecarga Linear 5.40 (10.27,39.40) (7.02,39.40)

Sobrecarga Linear 5.40 (12.79,39.40) (10.27,39.40)

Sobrecarga Linear 5.40 (15.32,39.40) (12.80,39.40)

Sobrecarga Linear 5.40 (17.84,39.40) (15.32,39.40)

Sobrecarga Linear 5.40 (20.37,39.40) (17.85,39.40)

Sobrecarga Linear 5.40 (22.89,39.40) (20.37,39.40)

Sobrecarga Linear 5.40 (25.42,39.40) (22.90,39.40)

Sobrecarga Linear 5.40 (27.94,39.40) (25.42,39.40)

Sobrecarga Linear 5.40 (30.47,39.40) (27.95,39.40)

Sobrecarga Linear 5.40 (32.99,39.40) (30.47,39.40)

Sobrecarga Linear 5.40 (36.02,39.40) (32.99,39.40)

Sobrecarga Linear 5.40 (7.02,10.04) (10.27,10.04)

Sobrecarga Linear 5.40 (10.27,10.04) (12.79,10.04)

Sobrecarga Linear 5.40 (12.80,10.04) (15.32,10.04)

Sobrecarga Linear 5.40 (15.32,10.04) (17.84,10.04)

Sobrecarga Linear 5.40 (17.85,10.04) (20.37,10.04)

Sobrecarga Linear 5.40 (20.37,10.04) (22.89,10.04)

Sobrecarga Linear 5.40 (22.90,10.04) (25.42,10.04)

Sobrecarga Linear 5.40 (25.42,10.04) (27.94,10.04)

Sobrecarga Linear 5.40 (27.95,10.04) (30.47,10.04)

Sobrecarga Linear 5.40 (30.47,10.04) (32.99,10.04)

Sobrecarga Linear 5.40 (32.99,10.04) (36.02,10.04)

Sobrecarga Linear 4.05 (40.24,36.71) (38.12,38.84)

Sobrecarga Linear 4.05 (38.07,10.09) (40.19,12.21)

LAJE VESTIÁRIO Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,29.72) (41.99,34.54)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,24.72) (41.99,29.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,19.72) (41.99,24.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,14.34) (41.99,19.72)

1º PAVIMENTO Cargas permanentes Linear 5.00 (7.22,39.80) (10.27,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (10.27,39.80) (15.32,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (15.32,39.80) (20.37,39.80)
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Cargas permanentes Linear 5.00 (20.37,39.80) (25.42,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (25.42,39.80) (30.47,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (30.47,39.80) (35.52,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (35.52,39.80) (37.89,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,13.17) (41.99,14.34)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,14.34) (41.99,19.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,19.72) (41.99,24.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,24.72) (41.99,29.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,29.72) (41.99,34.54)

Cargas permanentes Linear 5.00 (38.40,9.58) (41.99,13.17)

Cargas permanentes Linear 5.00 (7.17,9.64) (10.27,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (10.27,9.64) (15.32,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (15.32,9.64) (20.37,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (20.37,9.64) (25.42,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (25.42,9.64) (30.47,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (30.47,9.64) (35.52,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (35.52,9.64) (38.27,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,14.34) (3.74,19.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,19.72) (3.74,24.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,24.72) (3.74,29.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,29.72) (3.74,34.54)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,34.54) (3.74,36.50)

Cargas permanentes Linear 5.00 (6.66,39.78) (7.01,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (6.31,39.72) (6.66,39.78)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.97,39.62) (6.31,39.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.64,39.49) (5.97,39.62)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.33,39.32) (5.64,39.49)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.04,39.12) (5.33,39.32)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.77,38.89) (5.04,39.12)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.45,38.54) (4.65,38.77)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.27,38.28) (4.45,38.54)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.11,38.01) (4.27,38.28)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.98,37.73) (4.11,38.01)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.88,37.43) (3.98,37.73)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.80,37.12) (3.88,37.43)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.76,36.81) (3.80,37.12)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,36.50) (3.76,36.81)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,12.91) (3.74,14.34)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.76,12.59) (3.74,12.91)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.81,12.27) (3.76,12.59)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.89,11.96) (3.81,12.27)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.99,11.66) (3.89,11.96)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.13,11.37) (3.99,11.66)
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Cargas permanentes Linear 5.00 (4.30,11.09) (4.13,11.37)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.49,10.83) (4.30,11.09)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.70,10.60) (4.49,10.83)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.94,10.38) (4.70,10.60)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.20,10.19) (4.94,10.38)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.48,10.02) (5.20,10.19)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.77,9.89) (5.48,10.02)

Cargas permanentes Linear 5.00 (6.07,9.78) (5.77,9.89)

Cargas permanentes Linear 5.00 (6.38,9.70) (6.07,9.78)

Cargas permanentes Linear 5.00 (6.70,9.65) (6.38,9.70)

Cargas permanentes Linear 5.00 (7.17,9.63) (6.70,9.65)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,34.54) (41.99,35.81)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,35.81) (37.99,39.82)

2º PAVIMENTO Cargas permanentes Linear 5.00 (7.22,39.80) (10.27,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (10.27,39.80) (15.32,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (15.32,39.80) (20.37,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (20.37,39.80) (25.42,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (25.42,39.80) (30.47,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (30.47,39.80) (35.52,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (35.52,39.80) (37.89,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,13.17) (41.99,14.34)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,14.34) (41.99,19.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,19.72) (41.99,24.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,24.72) (41.99,29.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,29.72) (41.99,34.54)

Cargas permanentes Linear 5.00 (38.40,9.58) (41.99,13.17)

Cargas permanentes Linear 5.00 (7.17,9.64) (10.27,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (10.27,9.64) (15.32,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (15.32,9.64) (20.37,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (20.37,9.64) (25.42,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (25.42,9.64) (30.47,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (30.47,9.64) (35.52,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (35.52,9.64) (38.27,9.64)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,14.34) (3.74,19.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,19.72) (3.74,24.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,24.72) (3.74,29.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,29.72) (3.74,34.54)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,34.54) (3.74,36.50)

Cargas permanentes Linear 5.00 (6.66,39.78) (7.01,39.80)

Cargas permanentes Linear 5.00 (6.31,39.72) (6.66,39.78)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.97,39.62) (6.31,39.72)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.64,39.49) (5.97,39.62)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.33,39.32) (5.64,39.49)
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Cargas permanentes Linear 5.00 (5.04,39.12) (5.33,39.32)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.77,38.89) (5.04,39.12)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.45,38.54) (4.65,38.77)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.27,38.28) (4.45,38.54)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.11,38.01) (4.27,38.28)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.98,37.73) (4.11,38.01)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.88,37.43) (3.98,37.73)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.80,37.12) (3.88,37.43)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.76,36.81) (3.80,37.12)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,36.50) (3.76,36.81)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.74,12.91) (3.74,14.34)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.76,12.59) (3.74,12.91)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.81,12.27) (3.76,12.59)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.89,11.96) (3.81,12.27)

Cargas permanentes Linear 5.00 (3.99,11.66) (3.89,11.96)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.13,11.37) (3.99,11.66)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.30,11.09) (4.13,11.37)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.49,10.83) (4.30,11.09)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.70,10.60) (4.49,10.83)

Cargas permanentes Linear 5.00 (4.94,10.38) (4.70,10.60)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.20,10.19) (4.94,10.38)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.48,10.02) (5.20,10.19)

Cargas permanentes Linear 5.00 (5.77,9.89) (5.48,10.02)

Cargas permanentes Linear 5.00 (6.07,9.78) (5.77,9.89)

Cargas permanentes Linear 5.00 (6.38,9.70) (6.07,9.78)

Cargas permanentes Linear 5.00 (6.70,9.65) (6.38,9.70)

Cargas permanentes Linear 5.00 (7.17,9.63) (6.70,9.65)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,34.54) (41.99,35.81)

Cargas permanentes Linear 5.00 (41.99,35.81) (37.99,39.82)

4.- ESTADOS LIMITES
E.L.U. Concreto
E.L.Util Fissuração. Concreto
E.L.U. Concreto em fundações

ABNT NBR 6118:2014(ELU)

E.L.U. Aço dobrado
Tensões sobre o terreno
Deslocamentos

Ações características

E.L.U. Aço laminado NBR 8800: 1986

Relatório de dados da obra
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5.- SITUAÇÕES DE PROJETO
Para as distintas situações de projeto, as combinações de ações serão definidas de acordo com os seguintes
critérios:

- Com coeficientes de combinação



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

- Sem coeficientes de combinação

 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q

- Onde:

Gk Ação permanente

Pk Acção de pré-esforço

Qk Ação variável

G Coeficiente parcial de segurança das ações permanentes

P Coeficiente parcial de segurança da acção de pré-esforço

Q,1 Coeficiente parcial de segurança da ação variável principal

Q,i Coeficiente parcial de segurança das ações variáveis de acompanhamento

yp,1 Coeficiente de combinação da ação variável principal

ya,i Coeficiente de combinação das ações variáveis de acompanhamento

5.1.- Coeficientes parciais de segurança (g) e coeficientes de combinação (y)
Para cada situação de projeto e estado limite, os coeficientes a utilizar serão:

E.L.U. Concreto: ABNT NBR 6118:2014

E.L.U. Concreto em fundações: ABNT NBR 6118:2014

Situação 1

 
Coeficientes parciais de segurança () Coeficientes de combinação (y)

Favorável Desfavorável Principal (yp) Acompanhamento (ya)

Permanente (G) 1.000 1.400 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.400 1.000 0.700

Vento (Q) 0.000 1.400 1.000 0.600

Relatório de dados da obra
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E.L.Util Fissuração. Concreto: ABNT NBR 6118:2014

Situação 1

 
Coeficientes parciais de segurança () Coeficientes de combinação (y)

Favorável Desfavorável Principal (yp) Acompanhamento (ya)

Permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.400

Vento (Q) 0.000 1.000 0.300 0.000

E.L.U. Aço dobrado: AISI

Tensões sobre o terreno

Ações variáveis sem sismo

 
Coeficientes parciais de segurança ()
Favorável Desfavorável

Permanente (G) 1.000 1.000

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000

Vento (Q) 0.000 1.000

E.L.U. Aço laminado: NBR8800

Situação 1

 
Coeficientes parciais de segurança () Coeficientes de combinação (y)

Favorável Desfavorável Principal (yp) Acompanhamento (ya)

Permanente (G) 0.900 1.400 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.650

Vento (Q) 0.000 1.400 1.000 0.600

Deslocamentos

Ações variáveis sem sismo

 
Coeficientes parciais de segurança ()
Favorável Desfavorável

Permanente (G) 1.000 1.000

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000

Vento (Q) 0.000 1.000

Relatório de dados da obra
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5.2.- Combinações

Nomes das ações

PP Peso próprio

CP Cargas permanentes

Telhado 0.05KN/m² Telhado 0.05KN/m²

Qa Sobrecarga

Carga de segurança 0.25KN/m² Carga de segurança 0.25KN/m²

Vento 0º Vento 0º

Vento 90º direita Vento 90º direita

Vento 90º esquerda Vento 90º esquerda

E.L.U. Concreto

E.L.U. Concreto em fundações

Relatório de dados da obra
Cálculo de estrutura integrada Data: 19/03/22
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Comb. PP CP Telhado 0.05KN/m² Qa Carga de segurança 0.25KN/m² Vento 0º Vento 90º direita Vento 90º esquerda
1 1.000 1.000 1.000
2 1.400 1.400 1.000
3 1.000 1.000 1.400
4 1.400 1.400 1.400
5 1.000 1.000 1.000 1.400
6 1.400 1.400 1.000 1.400
7 1.000 1.000 1.400 1.400
8 1.400 1.400 1.400 1.400
9 1.000 1.000 1.000 1.400
10 1.400 1.400 1.000 1.400
11 1.000 1.000 1.400 1.400
12 1.400 1.400 1.400 1.400
13 1.000 1.000 1.000 1.400 1.400
14 1.400 1.400 1.000 1.400 1.400
15 1.000 1.000 1.400 1.400 1.400
16 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
17 1.000 1.000 1.000 1.400
18 1.400 1.400 1.000 1.400
19 1.000 1.000 1.400 1.400
20 1.400 1.400 1.400 1.400
21 1.000 1.000 1.000 0.980 1.400
22 1.400 1.400 1.000 0.980 1.400
23 1.000 1.000 1.400 0.980 1.400
24 1.400 1.400 1.400 0.980 1.400
25 1.000 1.000 1.000 0.980 1.400
26 1.400 1.400 1.000 0.980 1.400
27 1.000 1.000 1.400 0.980 1.400
28 1.400 1.400 1.400 0.980 1.400
29 1.000 1.000 1.000 0.980 0.980 1.400
30 1.400 1.400 1.000 0.980 0.980 1.400
31 1.000 1.000 1.400 0.980 0.980 1.400
32 1.400 1.400 1.400 0.980 0.980 1.400
33 1.000 1.000 1.000 1.400 0.840
34 1.400 1.400 1.000 1.400 0.840
35 1.000 1.000 1.400 1.400 0.840
36 1.400 1.400 1.400 1.400 0.840
37 1.000 1.000 1.000 1.400 0.840
38 1.400 1.400 1.000 1.400 0.840
39 1.000 1.000 1.400 1.400 0.840
40 1.400 1.400 1.400 1.400 0.840
41 1.000 1.000 1.000 1.400 1.400 0.840
42 1.400 1.400 1.000 1.400 1.400 0.840
43 1.000 1.000 1.400 1.400 1.400 0.840
44 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0.840
45 1.000 1.000 1.000 1.400
46 1.400 1.400 1.000 1.400
47 1.000 1.000 1.400 1.400
48 1.400 1.400 1.400 1.400
49 1.000 1.000 1.000 0.980 1.400
50 1.400 1.400 1.000 0.980 1.400
51 1.000 1.000 1.400 0.980 1.400
52 1.400 1.400 1.400 0.980 1.400
53 1.000 1.000 1.000 0.980 1.400
54 1.400 1.400 1.000 0.980 1.400
55 1.000 1.000 1.400 0.980 1.400
56 1.400 1.400 1.400 0.980 1.400
57 1.000 1.000 1.000 0.980 0.980 1.400
58 1.400 1.400 1.000 0.980 0.980 1.400
59 1.000 1.000 1.400 0.980 0.980 1.400
60 1.400 1.400 1.400 0.980 0.980 1.400
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Comb. PP CP Telhado 0.05KN/m² Qa Carga de segurança 0.25KN/m² Vento 0º Vento 90º direita Vento 90º esquerda
61 1.000 1.000 1.000 1.400 0.840
62 1.400 1.400 1.000 1.400 0.840
63 1.000 1.000 1.400 1.400 0.840
64 1.400 1.400 1.400 1.400 0.840
65 1.000 1.000 1.000 1.400 0.840
66 1.400 1.400 1.000 1.400 0.840
67 1.000 1.000 1.400 1.400 0.840
68 1.400 1.400 1.400 1.400 0.840
69 1.000 1.000 1.000 1.400 1.400 0.840
70 1.400 1.400 1.000 1.400 1.400 0.840
71 1.000 1.000 1.400 1.400 1.400 0.840
72 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0.840
73 1.000 1.000 1.000 1.400
74 1.400 1.400 1.000 1.400
75 1.000 1.000 1.400 1.400
76 1.400 1.400 1.400 1.400
77 1.000 1.000 1.000 0.980 1.400
78 1.400 1.400 1.000 0.980 1.400
79 1.000 1.000 1.400 0.980 1.400
80 1.400 1.400 1.400 0.980 1.400
81 1.000 1.000 1.000 0.980 1.400
82 1.400 1.400 1.000 0.980 1.400
83 1.000 1.000 1.400 0.980 1.400
84 1.400 1.400 1.400 0.980 1.400
85 1.000 1.000 1.000 0.980 0.980 1.400
86 1.400 1.400 1.000 0.980 0.980 1.400
87 1.000 1.000 1.400 0.980 0.980 1.400
88 1.400 1.400 1.400 0.980 0.980 1.400
89 1.000 1.000 1.000 1.400 0.840
90 1.400 1.400 1.000 1.400 0.840
91 1.000 1.000 1.400 1.400 0.840
92 1.400 1.400 1.400 1.400 0.840
93 1.000 1.000 1.000 1.400 0.840
94 1.400 1.400 1.000 1.400 0.840
95 1.000 1.000 1.400 1.400 0.840
96 1.400 1.400 1.400 1.400 0.840
97 1.000 1.000 1.000 1.400 1.400 0.840
98 1.400 1.400 1.000 1.400 1.400 0.840
99 1.000 1.000 1.400 1.400 1.400 0.840
100 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 0.840

E.L.Util Fissuração. Concreto

Comb. PP CP Telhado 0.05KN/m² Qa Carga de segurança 0.25KN/m² Vento 0º Vento 90º direita Vento 90º esquerda
1 1.000 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000 0.600
3 1.000 1.000 1.000 0.600
4 1.000 1.000 1.000 0.600 0.600
5 1.000 1.000 1.000 0.300
6 1.000 1.000 1.000 0.400 0.300
7 1.000 1.000 1.000 0.400 0.300
8 1.000 1.000 1.000 0.400 0.400 0.300
9 1.000 1.000 1.000 0.300
10 1.000 1.000 1.000 0.400 0.300
11 1.000 1.000 1.000 0.400 0.300
12 1.000 1.000 1.000 0.400 0.400 0.300
13 1.000 1.000 1.000 0.300
14 1.000 1.000 1.000 0.400 0.300
15 1.000 1.000 1.000 0.400 0.300
16 1.000 1.000 1.000 0.400 0.400 0.300
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E.L.U. Aço dobrado

Tensões sobre o terreno

Deslocamentos

Comb. PP CP Telhado 0.05KN/m² Qa Carga de segurança 0.25KN/m² Vento 0º Vento 90º direita Vento 90º esquerda
1 1.000 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Relatório de dados da obra
Cálculo de estrutura integrada Data: 19/03/22

Página 18



E.L.U. Aço laminado
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Comb. PP CP Telhado 0.05KN/m² Qa Carga de segurança 0.25KN/m² Vento 0º Vento 90º direita Vento 90º esquerda
1 0.900 0.900 0.900
2 1.400 1.400 0.900
3 0.900 0.900 1.400
4 1.400 1.400 1.400
5 0.900 0.900 0.900 1.500
6 1.400 1.400 0.900 1.500
7 0.900 0.900 1.400 1.500
8 1.400 1.400 1.400 1.500
9 0.900 0.900 0.900 1.500
10 1.400 1.400 0.900 1.500
11 0.900 0.900 1.400 1.500
12 1.400 1.400 1.400 1.500
13 0.900 0.900 0.900 1.500 1.500
14 1.400 1.400 0.900 1.500 1.500
15 0.900 0.900 1.400 1.500 1.500
16 1.400 1.400 1.400 1.500 1.500
17 0.900 0.900 0.900 1.400
18 1.400 1.400 0.900 1.400
19 0.900 0.900 1.400 1.400
20 1.400 1.400 1.400 1.400
21 0.900 0.900 0.900 0.975 1.400
22 1.400 1.400 0.900 0.975 1.400
23 0.900 0.900 1.400 0.975 1.400
24 1.400 1.400 1.400 0.975 1.400
25 0.900 0.900 0.900 0.975 1.400
26 1.400 1.400 0.900 0.975 1.400
27 0.900 0.900 1.400 0.975 1.400
28 1.400 1.400 1.400 0.975 1.400
29 0.900 0.900 0.900 0.975 0.975 1.400
30 1.400 1.400 0.900 0.975 0.975 1.400
31 0.900 0.900 1.400 0.975 0.975 1.400
32 1.400 1.400 1.400 0.975 0.975 1.400
33 0.900 0.900 0.900 1.500 0.840
34 1.400 1.400 0.900 1.500 0.840
35 0.900 0.900 1.400 1.500 0.840
36 1.400 1.400 1.400 1.500 0.840
37 0.900 0.900 0.900 1.500 0.840
38 1.400 1.400 0.900 1.500 0.840
39 0.900 0.900 1.400 1.500 0.840
40 1.400 1.400 1.400 1.500 0.840
41 0.900 0.900 0.900 1.500 1.500 0.840
42 1.400 1.400 0.900 1.500 1.500 0.840
43 0.900 0.900 1.400 1.500 1.500 0.840
44 1.400 1.400 1.400 1.500 1.500 0.840
45 0.900 0.900 0.900 1.400
46 1.400 1.400 0.900 1.400
47 0.900 0.900 1.400 1.400
48 1.400 1.400 1.400 1.400
49 0.900 0.900 0.900 0.975 1.400
50 1.400 1.400 0.900 0.975 1.400
51 0.900 0.900 1.400 0.975 1.400
52 1.400 1.400 1.400 0.975 1.400
53 0.900 0.900 0.900 0.975 1.400
54 1.400 1.400 0.900 0.975 1.400
55 0.900 0.900 1.400 0.975 1.400
56 1.400 1.400 1.400 0.975 1.400
57 0.900 0.900 0.900 0.975 0.975 1.400
58 1.400 1.400 0.900 0.975 0.975 1.400
59 0.900 0.900 1.400 0.975 0.975 1.400
60 1.400 1.400 1.400 0.975 0.975 1.400
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Comb. PP CP Telhado 0.05KN/m² Qa Carga de segurança 0.25KN/m² Vento 0º Vento 90º direita Vento 90º esquerda
61 0.900 0.900 0.900 1.500 0.840
62 1.400 1.400 0.900 1.500 0.840
63 0.900 0.900 1.400 1.500 0.840
64 1.400 1.400 1.400 1.500 0.840
65 0.900 0.900 0.900 1.500 0.840
66 1.400 1.400 0.900 1.500 0.840
67 0.900 0.900 1.400 1.500 0.840
68 1.400 1.400 1.400 1.500 0.840
69 0.900 0.900 0.900 1.500 1.500 0.840
70 1.400 1.400 0.900 1.500 1.500 0.840
71 0.900 0.900 1.400 1.500 1.500 0.840
72 1.400 1.400 1.400 1.500 1.500 0.840
73 0.900 0.900 0.900 1.400
74 1.400 1.400 0.900 1.400
75 0.900 0.900 1.400 1.400
76 1.400 1.400 1.400 1.400
77 0.900 0.900 0.900 0.975 1.400
78 1.400 1.400 0.900 0.975 1.400
79 0.900 0.900 1.400 0.975 1.400
80 1.400 1.400 1.400 0.975 1.400
81 0.900 0.900 0.900 0.975 1.400
82 1.400 1.400 0.900 0.975 1.400
83 0.900 0.900 1.400 0.975 1.400
84 1.400 1.400 1.400 0.975 1.400
85 0.900 0.900 0.900 0.975 0.975 1.400
86 1.400 1.400 0.900 0.975 0.975 1.400
87 0.900 0.900 1.400 0.975 0.975 1.400
88 1.400 1.400 1.400 0.975 0.975 1.400
89 0.900 0.900 0.900 1.500 0.840
90 1.400 1.400 0.900 1.500 0.840
91 0.900 0.900 1.400 1.500 0.840
92 1.400 1.400 1.400 1.500 0.840
93 0.900 0.900 0.900 1.500 0.840
94 1.400 1.400 0.900 1.500 0.840
95 0.900 0.900 1.400 1.500 0.840
96 1.400 1.400 1.400 1.500 0.840
97 0.900 0.900 0.900 1.500 1.500 0.840
98 1.400 1.400 0.900 1.500 1.500 0.840
99 0.900 0.900 1.400 1.500 1.500 0.840
100 1.400 1.400 1.400 1.500 1.500 0.840

6.- DADOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS E PISOS

Grupo Nome do grupo Piso Nome piso Altura Cota

7 2º PAVIMENTO 7 2º PAVIMENTO 2.55 5.75

6 1º PAVIMENTO 6 1º PAVIMENTO 1.90 3.20

5 LAJE VESTIÁRIO 5 LAJE VESTIÁRIO 1.30 1.30

4 TÉRREO 4 TÉRREO 0.40 0.00

3 Passarela 02 3 Passarela 02 0.40 -0.40

2 Passarela 01 2 Passarela 01 0.90 -0.80

1 SUB 1 SUB 0.60 -1.70

0 Fundação -2.30
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7.- DADOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PILARES-PAREDES E
CORTINAS

7.1.- Pilares

GI: grupo inicial

GF: grupo final

Ang: ângulo do pilar em graus sexagesimais

 

Dados dos pilares
Referência Coord(P.Fixo) GI- GF Vinculação exterior Ang. Ponto fixo Altura de apoio

P1 (  5.22, 39.72) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade inferior 0.65

P2 (  7.02, 39.72) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Can. inf. esq. 0.30

P3 ( 10.27, 39.72) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade inferior 0.50

P4 ( 15.32, 39.72) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade inferior 0.50

P5 ( 20.37, 39.72) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade inferior 0.50

P6 ( 25.42, 39.72) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade inferior 0.50

P7 ( 30.47, 39.72) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade inferior 0.50

P8 ( 35.52, 39.72) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade inferior 0.50

P9 ( 38.04, 39.72) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Can. inf. dir. 0.30

P10 ( 40.57, 39.72) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade inferior 0.50

P11 (  4.66, 38.88) 0-7 Com vinculação exterior 45.0 Metade superior 0.30

P12 (  7.02, 38.52) 0-3 Com vinculação exterior 0.0 Metade direita 0.30

P13 (  5.61, 37.94) 0-3 Com vinculação exterior 45.0 Centro 0.30

P14 (  6.17, 37.37) 0-2 Com vinculação exterior 45.0 Centro 0.30

P15 ( 39.52, 37.33) 0-4 Com vinculação exterior 45.0 Metade esquerda 0.30

P16 (  5.02, 35.72) 0-3 Com vinculação exterior 0.0 Metade superior 0.30

P17 (  5.82, 35.72) 0-2 Com vinculação exterior 0.0 Metade superior 0.30

P18 (  7.02, 35.72) 0-1 Com vinculação exterior 0.0 Can. sup. esq. 0.30

P19 ( 10.27, 35.72) 0-1 Com vinculação exterior 0.0 Metade superior 0.35

P20 ( 15.32, 35.72) 0-1 Com vinculação exterior 0.0 Metade superior 0.30

P21 ( 20.37, 35.72) 0-1 Com vinculação exterior 0.0 Metade superior 0.30

P22 ( 25.42, 35.72) 0-1 Com vinculação exterior 0.0 Metade superior 0.30

P23 ( 30.47, 35.72) 0-1 Com vinculação exterior 0.0 Metade superior 0.30

P24 ( 35.52, 35.72) 0-1 Com vinculação exterior 0.0 Metade superior 0.45

P25 ( 37.22, 35.81) 0-1 Com vinculação exterior 45.0 Centro 0.30

P26 (  3.67, 34.54) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade esquerda 0.55

P27 ( 38.42, 34.54) 0-5 Com vinculação exterior 0.0 Metade esquerda 0.30

P28 ( 42.07, 34.54) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade direita 0.35

P29 (  5.02, 32.44) 0-3 Com vinculação exterior 0.0 Centro 0.30

P30 (  5.82, 32.44) 0-2 Com vinculação exterior 0.0 Centro 0.30

P31 (  3.67, 29.72) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade esquerda 0.55

P32 ( 42.07, 29.72) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade direita 0.35

P33 (  5.02, 29.35) 0-3 Com vinculação exterior 0.0 Centro 0.30
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Referência Coord(P.Fixo) GI- GF Vinculação exterior Ang. Ponto fixo Altura de apoio

P34 (  5.82, 29.35) 0-2 Com vinculação exterior 0.0 Centro 0.30

P35 (  5.02, 26.26) 0-3 Com vinculação exterior 0.0 Centro 0.30

P36 (  5.82, 26.26) 0-2 Com vinculação exterior 0.0 Centro 0.30

P37 ( 38.42, 25.41) 0-5 Com vinculação exterior 0.0 Metade esquerda 0.30

P38 (  3.67, 24.72) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade esquerda 0.55

P39 ( 42.07, 24.72) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade direita 0.35

P40 (  5.02, 23.17) 0-3 Com vinculação exterior 0.0 Centro 0.30

P41 (  5.82, 23.17) 0-2 Com vinculação exterior 0.0 Centro 0.30

P42 (  5.02, 20.09) 0-3 Com vinculação exterior 0.0 Centro 0.30

P43 (  5.82, 20.09) 0-2 Com vinculação exterior 0.0 Centro 0.30

P44 (  3.67, 19.72) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade esquerda 0.55

P45 ( 38.42, 19.72) 0-5 Com vinculação exterior 0.0 Metade esquerda 0.30

P46 ( 42.07, 19.72) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade direita 0.35

P47 (  5.02, 17.00) 0-3 Com vinculação exterior 0.0 Centro 0.30

P48 (  5.82, 17.00) 0-2 Com vinculação exterior 0.0 Centro 0.30

P49 (  3.67, 14.34) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade esquerda 0.55

P50 ( 38.42, 14.34) 0-5 Com vinculação exterior 0.0 Metade esquerda 0.30

P51 ( 38.42, 30.71) 0-5 Com vinculação exterior 0.0 Metade esquerda 0.30

P52 (  5.02, 13.71) 0-3 Com vinculação exterior 0.0 Metade inferior 0.30

P53 (  5.82, 13.71) 0-2 Com vinculação exterior 0.0 Metade inferior 0.30

P54 (  7.02, 13.71) 0-1 Com vinculação exterior 0.0 Can. inf. esq. 0.30

P55 ( 10.27, 13.71) 0-1 Com vinculação exterior 0.0 Metade inferior 0.35

P56 ( 15.32, 13.71) 0-1 Com vinculação exterior 0.0 Metade inferior 0.30

P57 ( 20.37, 13.71) 0-1 Com vinculação exterior 0.0 Metade inferior 0.30

P58 ( 25.42, 13.71) 0-1 Com vinculação exterior 0.0 Metade inferior 0.30

P59 ( 30.47, 13.71) 0-1 Com vinculação exterior 0.0 Metade inferior 0.30

P60 ( 35.52, 13.71) 0-1 Com vinculação exterior 0.0 Metade inferior 0.40

P61 ( 37.17, 13.12) 0-1 Com vinculação exterior -45.0 Centro 0.30

P62 (  6.17, 12.06) 0-2 Com vinculação exterior 45.0 Centro 0.30

P63 ( 39.98, 12.11) 0-4 Com vinculação exterior -45.0 Metade esquerda 0.30

P64 (  5.61, 11.50) 0-3 Com vinculação exterior 45.0 Centro 0.30

P65 (  7.02, 10.90) 0-3 Com vinculação exterior 0.0 Metade direita 0.30

P66 (  4.66, 10.55) 0-7 Com vinculação exterior 45.0 Metade esquerda 0.30

P67 (  5.22,  9.71) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade superior 0.65

P68 (  7.02,  9.71) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Can. sup. esq. 0.30

P69 ( 10.27,  9.71) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade superior 0.50

P70 ( 15.32,  9.71) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade superior 0.50

P71 ( 20.37,  9.71) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade superior 0.50

P72 ( 25.42,  9.71) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade superior 0.50

P73 ( 30.47,  9.71) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade superior 0.50

P74 ( 35.52,  9.71) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade superior 0.50

P75 ( 38.42,  9.71) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Can. sup. dir. 0.30

P76 ( 40.57,  9.71) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade superior 0.50
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Referência Coord(P.Fixo) GI- GF Vinculação exterior Ang. Ponto fixo Altura de apoio

P78 ( 42.07, 14.34) 0-7 Com vinculação exterior 0.0 Metade direita 0.35

 

8.- DIMENSÕES, COEFICIENTES DE ENGASTAMENTO E COEFICIENTES
DE FLAMBAGEM PARA CADA PISO

P28, P39, P32, P46, P26, P49, P38, P31, P44, P11, P78

Piso
Dimensões

(cm)
Coeficiente de engastamento Coeficiente de flambagem

Coeficiente de rigidez axial
Ext.Superior Ext.Inferior X Y

7 15x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00

6 15x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

5 15x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

4 15x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

3 15x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

2 15x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

1 15x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

P5, P4, P3, P1, P6, P7, P8, P71, P70, P69, P67, P72, P73, P74, P76

Piso
Dimensões

(cm)
Coeficiente de engastamento Coeficiente de flambagem

Coeficiente de rigidez axial
Ext.Superior Ext.Inferior X Y

7 25x55 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00

6 25x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

5 25x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

4 25x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

3 25x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

2 25x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

1 25x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

P9, P68, P75

Piso
Dimensões

(cm)
Coeficiente de engastamento Coeficiente de flambagem

Coeficiente de rigidez axial
Ext.Superior Ext.Inferior X Y

7 30x15 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00

6 30x15 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

5 30x15 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

4 30x15 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

3 30x15 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

2 30x15 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

1 30x15 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
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P2, P66

Piso
Dimensões

(cm)
Coeficiente de engastamento Coeficiente de flambagem

Coeficiente de rigidez axial
Ext.Superior Ext.Inferior X Y

7 40x15 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00

6 40x15 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

5 40x15 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

4 40x15 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

3 40x15 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

2 40x15 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

1 40x15 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

P27, P50, P37, P51, P45

Piso
Dimensões

(cm)
Coeficiente de engastamento Coeficiente de flambagem

Coeficiente de rigidez axial
Ext.Superior Ext.Inferior X Y

5 15x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00

4 15x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

3 15x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

2 15x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

1 15x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

P10

Piso
Dimensões

(cm)
Coeficiente de engastamento Coeficiente de flambagem

Coeficiente de rigidez axial
Ext.Superior Ext.Inferior X Y

7 30x55 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00

6 30x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

5 30x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

4 30x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

3 30x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

2 30x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

1 30x55 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

P41, P36, P34, P30, P17, P43, P48, P53, P14

Piso
Dimensões

(cm)
Coeficiente de engastamento Coeficiente de flambagem

Coeficiente de rigidez axial
Ext.Superior Ext.Inferior X Y

2 15x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00

1 15x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

P13, P12, P40, P35, P33, P29, P16, P42, P47, P52, P65

Piso
Dimensões

(cm)
Coeficiente de engastamento Coeficiente de flambagem

Coeficiente de rigidez axial
Ext.Superior Ext.Inferior X Y

3 15x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00

2 15x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

1 15x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
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P64

Piso
Dimensões

(cm)
Coeficiente de engastamento Coeficiente de flambagem

Coeficiente de rigidez axial
Ext.Superior Ext.Inferior X Y

3 40x15 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00

2 40x15 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

1 40x15 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

P62

Piso
Dimensões

(cm)
Coeficiente de engastamento Coeficiente de flambagem

Coeficiente de rigidez axial
Ext.Superior Ext.Inferior X Y

2 40x15 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00

1 40x15 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

P19, P24, P18, P55, P60, P54

Piso
Dimensões

(cm)
Coeficiente de engastamento Coeficiente de flambagem

Coeficiente de rigidez axial
Ext.Superior Ext.Inferior X Y

1 20x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00

P20, P21, P22, P23, P56, P57, P58, P59

Piso
Dimensões

(cm)
Coeficiente de engastamento Coeficiente de flambagem

Coeficiente de rigidez axial
Ext.Superior Ext.Inferior X Y

1 15x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00

P15, P63

Piso
Dimensões

(cm)
Coeficiente de engastamento Coeficiente de flambagem

Coeficiente de rigidez axial
Ext.Superior Ext.Inferior X Y

4 15x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00

3 15x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

2 15x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

1 15x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

P61, P25

Piso
Dimensões

(cm)
Coeficiente de engastamento Coeficiente de flambagem

Coeficiente de rigidez axial
Ext.Superior Ext.Inferior X Y

1 15x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00

9.- RELATÓRIO DE PANOS
Tipos de lajes consideradas
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Nome Descrição

Laje de 12cm LAJE DE VIGOTAS DE CONCRETO
Altura do bloco/molde: 8 cm
Espessura camada de compressão: 4 cm
Entre-eixos: 49 cm
Bloco/Molde: De poliestireno
Largura da nervura: 9 cm
Volume de concreto: 0.06 m³/m²
Peso próprio: 1.46 kN/m² (Simples), 1.79 kN/m² (Dupla)
Incremento da largura da nervura: 3 cm
Verificação da flecha: Como vigota armada

10.- LAJES E ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO
  -Tensão admissível em combinações fundamentais: 0.200 MPa

  -Tensão admissível em combinações acidentais: 0.300 MPa

 

11.- MATERIAIS UTILIZADOS

11.1.- Concretos

Elemento Concreto
fck

(MPa)
c

Agregado
Ec

(MPa)Natureza
Tamanho máximo

(mm)

Todos C30, em geral 30 1.40 Calcário 19 24154

11.2.- Aços por elemento

11.2.1.- Aços em barras

Elemento Aço
fyk

(MPa)
s

Todos CA-50 e CA-60 500 a 600 1.15

11.2.2.- Aços em perfis

Tipo de aço para perfis Aço
Limite elástico

(MPa)
Módulo de elasticidade

(GPa)

Aço dobrado A-36 250 205

Aço laminado  A-36 250 206
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA ART OBRA / SERVIÇO

Nº PA20220739363

INICIAL

1. Responsável Técnico

ALLAN DALLEN ALMEIDA DE SOUSA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1511569433

Registro: 1511569433PA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO, ESTADO DO PARÁ CPF/CNPJ: 34.887.950/0001-00

AVENIDA Castelo Branco Nº: 821

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BRASIL NOVO UF: PA CEP: 68148000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 23/03/2022

Valor: R$ 9.572,64 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA do Comércio Nº: Qd 117, Lt 01

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BRASIL NOVO UF: PA CEP: 68148000

Data de Início: 23/03/2022 Previsão de término: 23/03/2022 Coordenadas Geográficas: -3.170617, -52.617276

Código: Não EspecificadoFinalidade: Misto

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO, ESTADO DO PARÁ CPF/CNPJ: 34.887.950/0001-00

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 -
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

155,40 m³

24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 -
ESTRUTURA METALICA

1.196,58 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao projeto das atividades elaboradas em BIM, nas disciplinas de Estruturas metálicas e concreto
armado. A finalidade do projeto será para Ginásio Poliesportivo. A estrutura é considerada térrea com um mezanino no nível intermediário. o total de
área construída será de aproximadamente 1196,58 m². Os softwares utilizados para a modelagem e compatibilização: Revit, Cype 3D, Cypecad,
Navisworks. O detalhe dos projetos estruturais estão em LOD 100 a LOD 500.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra,
instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ALLAN DALLEN ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 999.694.402-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO, ESTADO DO PARÁ - CNPJ:
34.887.950/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 23/03/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 7706740

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: B953y
Impresso em: 24/03/2022 às 01:55:40 por: , ip: 200.6.143.219

www.creapa.org.br faleconosco@creapa.com.br

Tel:  (91) 3219-3402 Fax: 
CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Pará

DocuSign Envelope ID: 3BD5A326-02A1-45D4-9F73-783DD55D137D
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Escala

Prefeitura Municipal de Brasil Novo

Rua do Comércio, Qd 117, Lt 01,  Centro, Brasil Novo - PA

Eng. Civil Allan Dallen Almeida de Sousa

CREA: 151156943-3

GINÁSIO POLIESPORTIVO
OBRA:

ENDEREÇO:

CLIENTE:

ÁREA CONSTRUÍDA: ÁREA DO TERRENO:

PROJETO:

DESENHO:

ESCALA:

DATA:

REVISÃO:

DESENV. PROJETO:

ESTRUTURAL
INDICADARESP. TÉCNICO PELO PROJETO ESTRUTURAL

CJPJ:

1.196,58M²

Mestre e Doutorando em Estruturas - UFPA
Allan Dallen Almeida de Sousa

23/03/2022

34.887.950/0001-00

Planta e cortes da estrutura integrada
01/01

EST.

ESCAL
A

1 : 125

TÉRREO1

ESCAL
A

1 : 125

Corte 12

ESCAL
A

1 : 125

Corte 23

ESCAL
A

3D4
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Lista de materiais - TÉRREO
SPDA

Aterramento
Barramento de equipotencialização
9 terminais 1 pç
Caixa de inspeção
PVC- Ø300x300mm 4 pç
Haste de aterramento - cobreada
3/4" x 2,40m 12 pç

Condutores de proteção (SPDA)
Cabo de cobre Nú - 7 fios
16mm² 1.6 m
35mm² 6.02 m
50mm² 297.16 m

Legenda das indicações - TÉRREO
BEP Barramento de equipotencialização - 9 terminais 210x210x90mm Metálica
H=2,40 Haste de aterramento - cobreada - 3/4" x 2,40m

Legenda - TÉRREO
BEP - 9 terminais 210x210x90mm Metálica

Caixa de inspeção - PVC- Ø300x300mm

Haste de aterramento cobreada - 3/4" x 2,40m

CXi1
PVC- Ø300x300mm

CXi2
PVC- Ø300x300mm

CXi4
PVC- Ø300x300mm

CXi3
PVC- Ø300x300mm

H=2,40
cobreada - 3/4" x 2,40m

H=2,40
cobreada - 3/4" x 2,40m

H=2,40
cobreada - 3/4" x 2,40m

H=2,40
cobreada - 3/4" x 2,40m

H=2,40
cobreada - 3/4" x 2,40m

H=2,40
cobreada - 3/4" x 2,40m

H=2,40
cobreada - 3/4" x 2,40m

H=2,40
cobreada - 3/4" x 2,40m

H=2,40
cobreada - 3/4" x 2,40m

H=2,40
cobreada - 3/4" x 2,40m

H=2,40
cobreada - 3/4" x 2,40m

H=2,40
cobreada - 3/4" x 2,40m

BEP
9 terminais 210x210x90mm Metálica
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Escala/

OBRA:

ENDEREÇO:

CLIENTE:

ÁREA CONSTRUÍDA: ÁREA DO TERRENO:

PROJETO:

DESENHO:

ESCALA:

DATA:

REVISÃO:

DESENV. PROJETO:

SPDA

INDICADO

SPDA. INDICADARESP. TÉCNICO

CPJ:

1 : 75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

Rua do Comércio, Qd 117 Lt 01-Centro Bairro-Centro

CLEIVISON  BIANCHI NOLASCO

CAU Nº:A217225-9

GINASIO POLIESPORTIVO  DE BRASIL NOVO

01
03ARQUITETO & URBANISTA

CLEIVISON  BIANCHI NOLASCO

22/03/2022

1125,26m²  2.400,57m²

34.887.950/0001-00
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PLANTA DE COBERTURA

Lista de materiais - Cobertura
SPDA

Captores
Captor Franklin
H=250mm - 02 descidas 1 pç
H=300mm - 01 descida 8 pç
Mastro Telescópio
5m (3m x ø2" + 2m ø1.1/2") 1 pç

Condutores de proteção (SPDA)
Cabo de cobre Nú - 7 fios
35mm² 371.64 m
Isolador simples
Fix. horizontal - 100 mm 114 pç

Legenda detalhada -Cobertura

Captor Franklin - H=250mm - 02 descidas
Captores
   Captor Franklin
   H=250mm - 02 descidas 1pç
   Mastro Telescópio
   5m (3m x ø2" + 2m ø1.1/2") 1pç

Captor Franklin - H=300mm - 1 descida
Captores
   Captor Franklin
   H=300mm - 01 descida 1pç

Lista de materiais - Pavimento1
SPDA

Condutores de proteção (SPDA)
Cabo de cobre Nú - 7 fios
35mm² 12.98 m

Lista de materiais - LAJE VESTIÁRIO
SPDA

Condutores de proteção (SPDA)
Cabo de cobre Nú - 7 fios
35mm² 7.86 m
Duto de Proteção
Tubos de PVC de 1¼" x 3m 6 pç
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Dados da edificação
Altura 3.20 m

Largura 31.40 m
Comprimento 38.42 m

Classificação de estruturas
Nível de proteção III

Determinação da necessidade de proteção - Estrutura
Componentes de risco R1 - vida humana (x 10^-5) R2 - serviço público (x 10^-3) R3 - patrimônio cultural (x 10^-4) R4 - econômico (x 10^-3)

Ra 0.00407 - - -
Rb 4.07 0.041 0 0.407
Rc 40.66 0.041 - 0.407
Rm 49283.22 49.28 - 492.83
Ru 0.46843 - - -
Rv 468.43 4.68 0 46.84
Rw 468.43 0.468 - 4.68
Rz 46842.73 46.84 - 468.43

Total 97108.01 101.36 0 1013.6
Necessidade de proteção Sim Sim Não -

Avaliação de perdas do valor econômico - Estrutura
CT: Custo total da estrutura (Valores em $) 0
CL: Custo anual de perdas (Valores em $) 0

Número de descidas
Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas
SUB SOLO 135.13 Indefinido 0
TÉRREO 135.13 Indefinido 0

Pavimento1 135.13 Indefinido 0
Seção das cordoalhas

Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²)
Cobre 35 35 50

Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção
Ângulo de proteção (método Franklin) 72° a 53°

Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) 15 m
Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) 45 m

Anéis de cintamento
Pavimento Nivel (m) Altura em relação ao solo (m)
TÉRREO 0.00 0.00

Pavimento2 6.40 7.02

MEMORIAL DE CALCULO SPDA
Detalhe de verificação do pavimento

Corte para verificação da edificação
escala 1:100

CONEXÇÃO ENTRE DESCIDA APARENTE E ATERRAMENTO
SEM     ESCALA

DETALHE DA HASTE
DE ATERRAMENTO

DETALHE DE DESCIDAS
SEM     ESCALA

30cm

50
cm

DERIVACAO DE CABO NA COBERTURA
DETALHE

SEM     ESCALA

SEM     ESCALA
ENTRE CABOS DE COBRE
DETALHE DO CRUZAMENTO DA CONEXÃO EM "X"
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LAJE COBERTURA 
VESTIARIOS

POSTE ORNAMENTAL DE ILUMINAÇÃO 
LIGADO NA REDE PUBLICA DE ENERGIA

POSTE ORNAMENTAL DE ILUMINAÇÃO 
LIGADO NA REDE PUBLICA DE ENERGIA

POSTE ORNAMENTAL DE ILUMINAÇÃO 
LIGADO NA REDE PUBLICA DE ENERGIA

POSTE ORNAMENTAL DE ILUMINAÇÃO 
LIGADO NA REDE PUBLICA DE ENERGIA

* - ESQUADRIAS - PORTAS

No. DESCRIÇÃO Tipo L H QUANTIDADE

P01 PORTA DE VIDRO COM ESQUADRIA DE CORRER - 4 FOLHAS 280 x 220 2,95 2,1 4

P02 Porta De Madeira Frizzatta Mod 1 1 Folha 0.90 X 210 0,9 2,1 1

P03 Porta De Madeira Frizzatta Mod 1 1 Folha 100 X 210 1 2,1 4

* - MATERIAIS - JANELAS - MONTANTES

No. DESCRIÇÃO TIPO QUANTIDADE

01 Cobogó 5 furos Cobogó 5 furos 204
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1 INFORMAÇÕES GERAIS 

 
A presente especificação técnica refere-se à CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO 

POLIESPORTIVO que se situará no município de BRASIL NOVO, no Estado do PARÁ, 

documento este que servirá de referência para a execução da obra.  

Serão fornecidos ao executor a planta geral do empreendimento, contendo informações 

dos itens principais da construção, medidas, e seus cortes em vista. Além dos projetos 

complementares, como Estrutural, Elétrico, Hidráulico, Esgoto e de SPDA – Sistema de 

Proteção a Descarga Atmosférica.  

A construção do GINÁSIO POLIESPORTIVO está prevista com fundações e pilares 

em concreto armado com resistência característica de 30 Fck, e cobertura em estrutura metálica. 

O ginásio será composto por quadra de jogos, arquibancada, banheiros e vestiário masculino e 

feminino. 

A obra será executada na Rua do Comércio, N° 1010 – Centro – Brasil Novo / PÁ. Terá 

uma área total de construção de 1.196,58 m². 

 

2 APRESENTAÇÃO 

 

Estas Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento se aplicam às 

obras da Contratante. 

A fiel observância destas Especificações Técnicas pela Contratada, assim como das 

orientações e recomendações emanadas pela Contratante, são condições básicas para a aceitação 

das obras realizadas e a sua Medição e Pagamento. 

Fazem parte integrante das presentes Especificações Técnicas, quando aplicáveis: 

• O decreto 52.147 de 25/06/1963 que estabelece as normas e métodos de execução  para 

obras e edifícios públicos; 

• As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

• Especificações e recomendações do CREA, CONFEA, EQUATORIAL, CORPO DE 

BOMBEIROS e IBAMA. 
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No caso de divergências entre as Especificações Técnicas e os desenhos de projeto, 

prevalecerão sempre as Especificações Técnicas. 

Os valores dos insumos afins, que não constarem explicitamente na Planilha de Quantidades e 

Preços, deverão ser considerados nas composições de preços dos referidos serviços. 

A alternativa de utilização de materiais ou equipamentos similares, aqueles cujas 

características são determinadas por estas Especificações Técnicas é de critério exclusivo da 

Contratante. 

A Contratada ficará obrigada a manter na obra, um livro diário de obra e ocorrências, 

destinado a anotações, pela Contratada, de todas as ocorrências diárias sobre o andamento da 

obra, bem como assinatura e observações a serem assinadas pela fiscalização da Contratante. 

Todo material a ser utilizado na obra deverá ser previamente aprovado pela Contratante 

antes da sua aplicação. 

Toda solicitação e comunicado referente à obra serão realizados através de ofício, 

memorando ou carta, e registrados no diário de obra. 

A Contratada será obrigada a retirar do canteiro, dentro do prazo de 72 horas, 

qualquer material ou equipamento impugnado pela fiscalização da Contratante, caso o mesmo 

não atenda as exigências desta especificação. 

A Contratada manterá no canteiro de obra uma sala com mesa e cadeira destinada à 

utilização da fiscalização da Contratante. 

A Contratada deverá manter em tempo integral, um engenheiro responsável pelo 

acompanhamento da obra, bem como dimensionar suas equipes de trabalho com profissionais 

habilitados e em número suficiente para conduzir os serviços dentro do cronograma adotado para 

a execução da obra. 

A Contratada deverá manter vigilância ininterrupta no canteiro da obra, até o 

recebimento definitivo da obra sem qualquer ônus para a Contratante. 
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3 CONDIÇÕES GERAIS 

Os itens relacionados abaixo não serão objetos de medição e pagamento 

separadamente, devendo os Proponentes diluir os respectivos custos em seus preços unitários, 

quando da elaboração da Proposta:  

• Execução e manutenção dos caminhos de serviço e eventuais acessos, inclusive com 

iluminação e sinalização dos locais de trabalho, caso aplicável; 

• Execução e manutenção permanente de desvios de tráfego, bem como da 

correspondente sinalização preventiva; 

• Pagamento de eventuais “royalties” devidos à utilização das áreas de empréstimo e 

jazidas, incluindo a total recuperação das mesmas, por meio de cobertura vegetal e 

drenagem, conforme orientação da Contratante; 

• Seguro contra riscos e danos de qualquer natureza; 

• Operação e manutenção de todas as instalações de serviços; 

• Fornecimento e a devida estocagem de materiais, equipamentos e ferramentas, incluídas 

as eventuais perdas, danos, extravios, furtos e roubos; 

• Provimento de mão-de-obra especializada ou não, local ou não, direta e indireta, em 

quantidade e qualidade compatíveis com os serviços a serem executados, bem como as 

respectivas despesas com assistência médico-hospitalar e ambulatorial e com 

alimentação, além dos custos com horas extras, adicionais noturno, de insalubridade e 

de periculosidade, e todas as demais obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias 

afins, previstas em lei; 

• Os serviços topográficos para fins de locação das obras, bem como para fins de 

delimitação de áreas para a medição e acompanhamento dos serviços, que inclui o 

provimento de pessoal e equipamentos. 

• Na necessidade de alojar os trabalhadores, a obra deverá possuir alojamento, cozinha, 

lavanderia e área de lazer. 

• Independentemente do número de trabalhadores e da existência ou não de cozinha, 

haverá local exclusivo para aquecimento de refeições, dotado de equipamento adequado 
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e seguro, devidamente protegido contra intempéries. 

• É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores, 

por meio de bebedouro, sendo proibido o uso de copos coletivos.  

• Todas as áreas deverão ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e 

limpeza, sendo dedetizadas preferencialmente a cada 6 (seis) meses. 

• Caberá à Contratada, ainda, providenciar, junto à Prefeitura Municipal de Brasil Novo, 

toda a documentação necessária ao pleno desenvolvimento dos serviços, inclusive 

licenças ambientais das jazidas para a obtenção de materiais de construção e para a 

implantação do canteiro de obras, bem como para o início dos serviços, caso aplicável. 

• Após a conclusão de todas as atividades envolvidas na construção, a Contratante fará 

uma inspeção final, constatando a fidelidade da construção às Especificações Técnicas, 

elementos de projeto e orientações emanadas pela fiscalização da Contratante, sem 

que esse fato isente a Contratada de suas responsabilidades. 

• A Contratada deverá de imediato, tomar, às suas expensas, todas as providências 

requeridas para os reparos e/ou correções que se fizerem necessários para que os 

serviços estejam plenamente de acordo com as Especificações Técnicas, elementos de 

projeto e demais orientações emanadas pela Contratante. 

• A Contratada deverá ter proteção contra os riscos de acidentes de seus empregados ou 

de seus subcontratados, independentemente de transferência destes riscos a companhias 

ou institutos seguradores. 

• Em caso de acidente no canteiro de obras, a Contratada deverá prestar socorro imediato 

às vítimas, paralisando os serviços nas circunvizinhanças do local do acidente e, em 

seguida, comunicar o fato a Contratante. 

• Deverá ser mantido, preferencialmente na obra, um ou mais técnicos de segurança para 

acompanhamento das atividades; 

• No que concerne ao presente Documento, todas as obrigações imputadas à 

Contratada deverão ser estendidas também a seus eventuais subcontratados. 
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4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES. 
4.1.1 PLACA DE OBRA (2,00M X 1,50M), CONSTITUÍDA DE CHAPA DE FERRO 

GALVANIZADO Nº 26, COM ACABAMENTO EM TINTA A ÓLEO SOBRE FUNDO 
ANTIÓXIDO CROMATO DE ZINCO, E ESTRUTURADA COM RÉGUA DE 
MADEIRA APARELHADA DE 3” X 1” 

 
 

Conteúdo do Serviço: 

*Considera material, equipamentos e mão de obra para confecção e instalação da placa 

da obra.  

Critério de Medição: 

*Por metro quadrado (m2).  

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas:  

*A Contratada deverá fornecer e instalar a placa de obra conforme modelo fornecido 

pela fiscalização, e demais placas exigidas pela legislação, no canteiro de obras e em local de 

boa visibilidade. A solicitação dos modelos padrões se fará junto à fiscalização por escrito após 

o recebimento da ordem de serviço. 

*A empresa deverá instalar a placa de identificação da empresa sem custo para a 

Contratante. 

*A placa será executada em chapa de ferro galvanizado nº 26, com acabamento em tinta 

a óleo sobre fundo antióxido cromato de zinco, e estruturada com régua de madeira aparelhada 

de 3” x 1”, devidamente fixada ao solo, ficando a face inferior da placa com altura de 1,20 

metros do nível do solo.  

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI). 

Normas Técnicas 

*NR18-Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção (18.7) 

Carpintaria 

*NBR7203-Madeira serrada e beneficiada 
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4.1.2 BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM 
BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACÕES 
HIDRO-SANITARIAS E ELÉTRICAS. 
 

Conteúdo do Serviço: 

*Composto por paredes em chapa de madeira compensada, piso, coberta forro e 

Instalações elétricas.  

*Fundação composta de baldrame de bloco de concreto (E=20 cm), fechamento das 

paredes em chapa de madeira compensada.  

*Assentamento de porta de madeira e acessórios e janela basculante.  

*Aplicação de contra piso na parte interna e na calçada ao redor do almoxarifado de 

chapa de madeira compensada.  

*Cobertura com instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de 

até duas águas e assentamento de telhas de fibrocimento onduladas 4mm. 

*Instalação elétrica: previsão de pontos de elétrica, com instalação de lâmpada, 

luminárias e interruptores.  

*Colocação de mobiliário composto por prateleiras de madeira. Instalação de extintores 

de incêndio no local do almoxarifado em chapa de madeira compensada. 

Critério de Medição: 

*Por metro quadrado (m2).  
 

4.1.3 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A 
CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 

 

Conteúdo do Serviço: 

*Considera material, equipamentos e mão de obra para confecção e instalação da placa 

da obra.  

Critério de Medição: 

*Por metro quadrado (m2).  

*Colocação de tapume em chapa de madeira compensada para fechamento, espessura 

6 mm, com pintura e cal e reaproveitamento de2x. Com portão e abertura para pedestre.  

*Os tapumes deverão ser construídos atendendo às exigências da prefeitura, as 

Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb) e o tempo de duração da obra.  

*As dimensões devem obedecer ao projeto, com paredes cortadas a prumo e com 



  
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                      COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO                                   
 

AV. CASTELO BRANCO, 821, CENTRO – FONE: (93) 3514-1181 - BRASIL NOVO-PARÁ –  Governo “União, Força e Trabalho” 
E-MAIL:gab.pmbn21@gmail.com  

14 

superfícies planas.  

*Os tapumes deverão ser construídos de forma a resistirem a impactos de no mínimo 

60kgf/m² e ter altura mínima de 2,50m em relação ao nível do terreno.  

*Deverá ser prevista abertura e colocação de portão para acesso de pessoas e entrada de 

material.  

*O tapume deverá estar no prumo, sem fendas ou irregularidades e apresentar altura 

uniforme.  

*Recomenda-se que a parte superior do tapume seja encabeçada com sarrafos, 

tornando-o mais rígido. O tapume será constituído de chapas de madeira compensadas, colocadas 

na posição horizontal, justapostas, até altura de 2,50m, pregadas em estacas de madeira, afastadas 

de 2,00m e cravadas no solo.  

*Executar a construção do (s) portão (s), dimensionado (s) para entrada de pessoas e/ou 

veículos pesados, como caminhões. Itens de controle: locação, altura, prumo e rigidez. 

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI). 

Normas Técnicas 

*NR18-Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção (18.7) 

Carpintaria 

*NBR7203-Madeira serrada e beneficiada 

 

4.1.4 INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-
CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR. 

 
*A CONTRATANTE deverá providenciar junto a concessionaria local a ligação 

provisória de energia afim de possibilitar a utilização de equipamentos elétricos necessários a 

execução da obra, bem como a iluminação e segurança do canteiro de obras. 

 

 

4.1.5 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS 

 

Conteúdo do Serviço: 

*O escopo desse tipo de serviço é composto pelo fornecimento de equipamentos, mão 
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de obra especializada e todos os materiais de limpeza necessários, de acordo com as superfícies 

a serem limpas. Entre esses serviços estão incluídos a limpeza de terreno e retirada de material 

proveniente de camada vegetal e etc. 

Critério de Medição 

*Por m2 de área construída a ser limpa (m2). 

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas: 

*Primeiro é feita uma limpeza grossa, retirando a camada vegetal e entulho em excesso.  

A limpeza inicia-se logo no início da construção, têm um papel fundamental para 

garantir uma boa impressão e evitar danos aos materiais. 

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI). 

Normas Técnicas 

NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

 

4.2 MOVIMENTO DE TERRA 
4.2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

 
Conteúdo do Serviço: 

*As cavas para fundações e outras partes da obra localizadas abaixo do nível do terreno 

serão executadas com dimensões compatíveis com as indicações obtidas nos desenhos de 

referência, bem como a natureza do terreno e o volume de trabalho a executar. As escavações 

serão executadas manualmente e/ou mecanicamente, a critério da Contratada, previamente 

aprovada pela Contratante. Quando necessárias serão convenientemente escoradas esgotadas 

ou drenadas, adotando-se todas as providências para a segurança dos colaboradores. 

Critério de Medição: 

*Volume de escavação (m3). 

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas: 

*Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão 

empregados métodos de trabalho que evitem ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos 

fenômenos de deslocamento, tais como: 
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*Escoamento ou ruptura do terreno das fundações,  

*Descompressão do terreno da fundação, 

*Descompressão do terreno pela água. 

*Para efeito de escavação, os materiais são classificados em três categorias, como segue: 

*Material de 1ª categoria: em teor, na unidade de escavação que se apresenta, 

compreende a terra em geral, piçarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição e 

seixos rolados ou não, com diâmetro máximo de 15 cm;  

*Material de 2ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica 

inferior à do granito; 

*Material de 3ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica 

igual ou superior à do granito. 

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI). 

Normas Técnicas: 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 
 

 

4.2.2  APILOAMENTO COM MACO DE 30KG 
 

Conteúdo do Serviço: 

 *Considera-se mão-de-obra para apiloamento de solo em fundo de valas com maço.  

Critério de Medição: 

*Área do fundo da vala apiloada.  

Procedimento Executivo: 

*O apiloamento do fundo da vala deverá ser realizado golpeando-se em média de 30 a 

50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm.  

*Soquete ou maço: pedaço de madeira de formato quadrado ou retangular, com 

dimensões variáveis entre vinte e trinta centímetros de base, e espessura de duas ou três 

polegadas, com cabo encaixado no mesmo.  

Normas Técnicas:  

* NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 
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4.2.3 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 
1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. 
 

*Deverá ser executado escoramento do tipo blindagem na extensão da obra, conforme 

determinado em projeto, observando-se sempre a manutenção da segurança e integridade física 

da mão de obra empenhada em realizar tarefas no interior das valas.  

* A aplicação desse tipo de escoramento depende das condições geotécnicas do maciço 

e do fluxo de água do lençol freático.  

Conteúdo do serviço:  

*Foram considerados os seguintes reaproveitamentos: 5 vezes para a peroba e 2 vezes 

para o eucalipto. Se houver água nas valas, devem-se aumentar de 10 a 20% os coeficientes de 

consumo de mão-de-obra e prever o serviço de esgotamento.  

Procedimento executivo:  

*As pranchas são cravadas na horizontal à medida que a escavação avança.  

*Colocam-se estroncas que dão apoio às pranchas, sendo perpendiculares às mesmas.  

*A execução do escoramento é necessária sempre que haja escavação de vala em terra 

de pouca resistência ou alagadiça, ou mesmo em terra firme sujeita a trepidações ocasionadas 

por trânsito próximo, ou ainda se a profundidade ultrapassar 1,5 m.  

Normas técnicas:  

*NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - 

Medidas de proteção contra quedas de altura (Mês/Ano: 01/1950).  

*NBR12266 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, 

esgoto ou drenagem urbana (Mês/Ano: 04/1992). 

 

4.2.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
 

Conteúdo do Serviço:  

*O reaterro das valas deverá ser processado após a execução das peças estruturais de 

fundação, até o restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies originais ou de forma 

designada pela FISCALIZAÇÃO, devendo ser executado de modo a oferecer condições de 

segurança às estruturas, tubulações e o bom acabamento da superfície.  

*Os trabalhos de reaterro serão executados com cuidados especiais, evitando-se 
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possíveis danos às estruturas (pilares, encontros, etc.), quer por impactos de ferramentas e 

equipamentos utilizados, quer por carregamentos exagerados e/ ou assimétricos. 

*O reaterro deverá ser executado com material escolhido, sem detritos vegetais, em 

camadas com espessura máxima de 0,20 m (vinte centímetros) molhadas e apiloadas de modo 

a ser evitado o surgimento de fendas, trincas e desníveis por recalque das camadas aterradas.  

*As superfícies a serem aterradas deverão ser previamente limpas, cuidando-se para que 

nelas não haja nenhuma espécie de vegetação, nem qualquer tipo de entulho, quando do início 

dos serviços. 

* Os trabalhos de aterro ou reaterro das cavas de fundação terão de ser executados com 

material escolhido, de preferência areia ou terra, nunca turfa e argila orgânica, sem detritos 

vegetais, pedras ou entulho em camadas sucessivas.  

*A FISCALIZAÇÃO deverá aprovar o material escolhido para ser usado como reaterro 

ou aterro.  

*No caso de o material proveniente da escavação não se prestar para a execução do 

aterro, deverá ser utilizado material adequado, importado do empréstimo.  

*A compactação poderá ser executada, mediante processos manuais ou mecânicos, de 

acordo com as características e disposições da obra, até atingir um grau de dureza pelo menos 

igual ao do solo adjacente.  

*Os processos manuais de compactação recomendados serão: o apiloamento executado 

com soquetes de 20 kg (vinte quilos) de peso, com seção de 0,20 x 0,20 m (vinte por vinte 

centímetros) ou ainda, mediante o emprego de compactadores dotados de placa vibratória 

pneumática e a combustão, tipo “sapo”.  

*Após a conclusão dos serviços de reaterro compactado, o excesso do material escavado 

deverá ser espalhado para a regularização superficial do terreno ou removido para outros locais, 

conforme indicações da FISCALIZAÇÃO.  

*Os serviços de compactação de aterro que compreendem as atividades de espalhamento 

e compactação de materiais deverão ser executados de forma a promover uma conformação 

ideal do solo, obedecendo as dimensões de projeto.  

*O aterro compactado terá início após a autorização e, de acordo com as indicações 

fornecidas pela FISCALIZAÇÃO. 

Normas Técnicas:  
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* NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

  

4.3 INFRAESTRUTURA – FUNDAÇÃO. 
- CONCRETO ARMADO – SAPATAS  

4.3.1 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÃNICO 
 

Conteúdo do Serviço:  

* O lastro de concreto magro deverá ser executado após a escavação para a instalação 

das fundações, onde deverá ser feita de modo a permitir a sua execução com espaços laterais 

suficiente para a colocação das formas, armaduras e concreto.  

Critério de Medição:  

*Por metro quadrado (m2).  

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas:  

*O fundo da cava, antes do lançamento do lastro de concreto magro, deverá ser 

regularizado e compactado mecanicamente de modo a garantir boas qualidades da fundação. 

Após a compactação será lançada uma camada de concreto magro, na espessura média de 5cm, 

de modo a regularizar a superfície e melhorar as condições das distribuições do carregamento no 

solo. O concreto do lastro deverá ser feito para a resistência mínima necessária. No caso de 

terrenos muito úmidos, o lastro de concreto magro deverá ser lançado somente, após a execução 

de uma camada protetora de enrocamento de pedra.  

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI).  

Normas Técnicas:  

*NBR12654- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto  

*NBR12655-Concreto de cimento Portland- Preparo, controle e recebimento-

Procedimento.  

*NR18- Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção  

*NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto armado 

 

4.3.2 FORMA TABÚA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 
2X. 

 

Conteúdo do Serviço: 
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*Consideram-se material e mão de obra para fabricação, montagem (inclusive de 

travamentos) e desforma.  

*Área desenvolvida na planta de formas (superfície da forma em contato com o 

concreto) (m2).  

*As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das formas.  

*As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata 

de cimento.  

*Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da forma.  

*A desforma e limpeza do material deve ser cuidadosa visando o reaproveitamento.  

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI) 

Normas Técnicas: 

*NBR7203-Madeira serrada e beneficiada.  

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

 

 

 

4.3.3 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3 A 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO 

 

Conteúdo de serviço:  

*Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.  

*Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que 

dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem 

variar.  

Critério de medição: 

*Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de 

perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg). Procedimento 

executivo:  

*Executar a montagem das ferragens.  

*Obedecer rigorosamente ao projeto estrutural.  

*Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do 
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concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.  

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI).  

Normas técnicas:  

*NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

Aço CA-50, 6,3 a 12,5 mm, vergalhão: 

 *Fornecimento e colocação de aço CA-50, 6,3 a 12,5 MM, vergalhão. Inclusive parte 

proporcional de arame de atar, cortes e dobragens. Peso teórico calculado segundo documentação 

gráfica de Projeto. Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura.  

Fixação da armadura:  

*ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento 

 

 

4.3.4 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 3,4 A 6,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO 

 

Conteúdo de serviço:  

*Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.  

*Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que 

dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem 

variar.  

Critério de medição: 

*Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de 

perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg). Procedimento 

executivo:  

*Executar a montagem das ferragens.  

*Obedecer rigorosamente ao projeto estrutural.  

*Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do 

concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.  

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 



  
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                      COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO                                   
 

AV. CASTELO BRANCO, 821, CENTRO – FONE: (93) 3514-1181 - BRASIL NOVO-PARÁ –  Governo “União, Força e Trabalho” 
E-MAIL:gab.pmbn21@gmail.com  

22 

individual (EPI).  

Normas técnicas:  

*NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

Aço CA-60, 3,4 a 6,0 mm, vergalhão: 

 *Fornecimento e colocação de aço CA-60, 3,4 a 6,0 mm, vergalhão. Inclusive parte 

proporcional de arame de atar, cortes e dobragens. Peso teórico calculado segundo documentação 

gráfica de Projeto. Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura.  

Fixação da armadura:  

*ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento 

 

 

4.3.5 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
 

Conteúdo do Serviço: 

*Considera materiais, equipamentos e mão de obra para dosagem, preparo e mistura de 

concreto virado em betoneira na obra. 

*Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas. 

*Para esta composição admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço, embora, 

dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas 

podem variar de 4 à 16%. 

*Conforme os tipos de aço existem: C-A50 com resistência característica de escoamento 

mínimo de fyk = 500MPa. O aço CA-60 com resistência característica de escoamento mínimo 

de fyk = 600MPa 

*Consideram-se material e mão de obra para fabricação, montagem (inclusive de 

travamentos) e desforma.  

Critério de Medição: 

*O critério de medição se dá em volume (m3). 

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas: 

*Mistura: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, 



  
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                      COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO                                   
 

AV. CASTELO BRANCO, 821, CENTRO – FONE: (93) 3514-1181 - BRASIL NOVO-PARÁ –  Governo “União, Força e Trabalho” 
E-MAIL:gab.pmbn21@gmail.com  

23 

água com eventuais aditivos líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados 

com a betoneira girando e o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a 

homogeneização da mistura de todos os elementos. Execução de mistura adequadamente 

dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, podendo conter adições 

e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas propriedades ao concreto. 

*Ensaios: programar a moldagem de corpos de prova para cada etapa construtiva, no 

máximo a cada 25 a 30 m³ de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que 

houver alteração de traço, mudança de agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de 

resistência dos corpos de prova com idade de sete dias. A resistência alcançada deve ser maior 

que 60% da resistência característica exigido pelo projeto aos 28 dias. 

*Só poderá ser empregada a mistura manual em obras de pequena importância, onde o 

volume e a responsabilidade do concreto não justificarem o emprego do equipamento mecânico. 

Os materiais componentes dos concretos deverão atender as recomendações referentes aos 

insumos cimento, areia, brita, água e aditivo. 

*Os equipamentos de: medição, mistura e transporte, deverão estar limpos e em perfeito 

funcionamento, para se obter melhor qualidade do produto. O estabelecimento do traço do 

concreto a se adotar terá como base a resistência característica à compressão, especificada no 

projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, lançamento, 

adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço 

estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes informações: 

*resistência característica à compressão que se pretende atender; 

*tipo, classe e marca do cimento; 

*condição de controle; 

*características físicas dos agregados; 

*forma de medição dos materiais; 

*idade de desforma;  

*consumo de cimento por m3; 

*-consistência medida através do "slump"; 

*quantidades de cada material que será medida de cada vez; 

*tempo de início de pega. 

*Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento do 
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tronco de cone ou teste do "slump", de acordo com a NBR 7223. 

Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre que: 

*Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada); 

*Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas; 

*Houver troca de operadores; 

*Forem moldados corpos de prova; 

*A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico 

qualificado para tal. Para controle da resistência deverão ser moldados corpos de prova com o 

concreto recém-produzido. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início da pega. 

Na falta de conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30 min., 

desde que haja constante homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de 

aditivos. 

*Observação em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do concreto após o 

início da pega. Concreto contaminado com solo ou outros materiais não deve ser lançado na 

estrutura. 

Lançamento o mais próximo possível de sua posição definitiva, evitando-se incrustação 

de argamassa nas paredes das fôrmas e nas armaduras. 

*A homogeneidade do concreto deve se manter sempre antes do lançamento. De forma 

convencional os caminhos não devem ter inclinação excessiva, para que não ocorra segregação 

proveniente do transporte. O molde da fôrma deve ser preenchido de maneira uniforme, 

evitando o lançamento em pontos concentrados, que possa provocar deformações do sistema de 

fôrmas. 

Técnicas do lançamento:  

*Para que elimine ou reduza significativamente a segregação entre seus componentes, 

o lançamento deve ser feito em alturas consideráveis, em casos de a altura ser superior a 2m 

deve ser majorado para que seja evitado segregação. 

*Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para 

barras maiores, conforme disposição de espaço no canteiro da obra. 

*Obedecer rigorosamente ao projeto estrutural. 

*Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do 

concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar. 
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*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI). 

*As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das formas. 

*As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata 

de cimento. 

*Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da forma. 

*A desforma e limpeza do material deve ser cuidadosa visando o reaproveitamento. 

Normas Técnicas: 

*NBR12654- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto 

*NBR12655-Concreto de cimento Portland- Preparo, controle e recebimento- 

Procedimento. 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

*NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto armado 

*NBR-8953-Concreto para fins estruturais classificação por grupo de resistência 

*NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado 

Especificação 

 

- CONCRETO ARMADO – BLOCO DE COROAMENTO (ESTACAS) 
4.3.6 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO 
 

Conteúdo do Serviço:  

* O lastro de concreto magro deverá ser executado após a escavação para a instalação 

das fundações, onde deverá ser feita de modo a permitir a sua execução com espaços laterais 

suficiente para a colocação das formas, armaduras e concreto.  

Critério de Medição:  

*Por metro quadrado (m2).  

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas:  

*O fundo da cava, antes do lançamento do lastro de concreto magro, deverá ser 

regularizado e compactado mecanicamente de modo a garantir boas qualidades da fundação. 

Após a compactação será lançada uma camada de concreto magro, na espessura média de 5cm, 

de modo a regularizar a superfície e melhorar as condições das distribuições do carregamento no 

solo. O concreto do lastro deverá ser feito para a resistência mínima necessária. No caso de 
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terrenos muito úmidos, o lastro de concreto magro deverá ser lançado somente, após a execução 

de uma camada protetora de enrocamento de pedra.  

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI).  

Normas Técnicas:  

*NBR12654- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto  

*NBR12655-Concreto de cimento Portland- Preparo, controle e recebimento-

Procedimento.  

*NR18- Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção  

*NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto armado 

 

4.3.7 FORMA TABÚA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 
2X. 

 

Conteúdo do Serviço: 

*Consideram-se material e mão de obra para fabricação, montagem (inclusive de 

travamentos) e desforma.  

*Área desenvolvida na planta de formas (superfície da forma em contato com o 

concreto) (m2).  

*As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das formas.  

*As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata 

de cimento.  

*Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da forma.  

*A desforma e limpeza do material deve ser cuidadosa visando o reaproveitamento.  

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI) 

Normas Técnicas: 

*NBR7203-Madeira serrada e beneficiada.  

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 
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4.3.8 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3 A 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO 

 

Conteúdo de serviço:  

*Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.  

*Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que 

dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem 

variar.  

Critério de medição: 

*Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de 

perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg). Procedimento 

executivo:  

*Executar a montagem das ferragens.  

*Obedecer rigorosamente ao projeto estrutural.  

*Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do 

concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.  

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI).  

Normas técnicas:  

*NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

Aço CA-50, 6,3 a 12,5 mm, vergalhão: 

 *Fornecimento e colocação de aço CA-50, 6,3 a 12,5 MM, vergalhão. Inclusive parte 

proporcional de arame de atar, cortes e dobragens. Peso teórico calculado segundo documentação 

gráfica de Projeto. Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura.  

Fixação da armadura:  

*ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento 

 

4.3.9 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 3,4 A 6,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO 

 

Conteúdo de serviço:  
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*Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.  

*Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que 

dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem 

variar.  

Critério de medição: 

*Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de 

perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg). Procedimento 

executivo:  

*Executar a montagem das ferragens.  

*Obedecer rigorosamente ao projeto estrutural.  

*Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do 

concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.  

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI).  

Normas técnicas:  

*NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

Aço CA-60, 3,4 a 6,0 mm, vergalhão: 

 *Fornecimento e colocação de aço CA-60, 3,4 a 6,0 mm, vergalhão. Inclusive parte 

proporcional de arame de atar, cortes e dobragens. Peso teórico calculado segundo documentação 

gráfica de Projeto. Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura.  

Fixação da armadura:  

*ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento 

 

4.3.10 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. 

 

Conteúdo do Serviço: 

*Considera materiais, equipamentos e mão de obra para dosagem, preparo e mistura de 

concreto virado em betoneira na obra. 
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*Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas. 

*Para esta composição admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço, embora, 

dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas 

podem variar de 4 à 16%. 

*Conforme os tipos de aço existem: C-A50 com resistência característica de escoamento 

mínimo de fyk = 500MPa. O aço CA-60 com resistência característica de escoamento mínimo 

de fyk = 600MPa 

*Consideram-se material e mão de obra para fabricação, montagem (inclusive de 

travamentos) e desforma.  

Critério de Medição: 

*O critério de medição se dá em volume (m3). 

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas: 

*Mistura: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, 

água com eventuais aditivos líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados 

com a betoneira girando e o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a 

homogeneização da mistura de todos os elementos. Execução de mistura adequadamente 

dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, podendo conter adições 

e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas propriedades ao concreto. 

*Ensaios: programar a moldagem de corpos de prova para cada etapa construtiva, no 

máximo a cada 25 a 30 m³ de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que 

houver alteração de traço, mudança de agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de 

resistência dos corpos de prova com idade de sete dias. A resistência alcançada deve ser maior 

que 60% da resistência característica exigido pelo projeto aos 28 dias. 

*Só poderá ser empregada a mistura manual em obras de pequena importância, onde o 

volume e a responsabilidade do concreto não justificarem o emprego do equipamento mecânico. 

Os materiais componentes dos concretos deverão atender as recomendações referentes aos 

insumos cimento, areia, brita, água e aditivo. 

*Os equipamentos de: medição, mistura e transporte, deverão estar limpos e em perfeito 

funcionamento, para se obter melhor qualidade do produto. O estabelecimento do traço do 

concreto a se adotar terá como base a resistência característica à compressão, especificada no 

projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, lançamento, 
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adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço 

estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes informações: 

*resistência característica à compressão que se pretende atender; 

*tipo, classe e marca do cimento; 

*condição de controle; 

*características físicas dos agregados; 

*forma de medição dos materiais; 

*idade de desforma;  

*consumo de cimento por m3; 

*-consistência medida através do "slump"; 

*quantidades de cada material que será medida de cada vez; 

*tempo de início de pega. 

*Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento do 

tronco de cone ou teste do "slump", de acordo com a NBR 7223. 

Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre que: 

*Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada); 

*Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas; 

*Houver troca de operadores; 

*Forem moldados corpos de prova; 

*A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico 

qualificado para tal. Para controle da resistência deverão ser moldados corpos de prova com o 

concreto recém-produzido. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início da pega. 

Na falta de conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30 min., 

desde que haja constante homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de 

aditivos. 

*Observação em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do concreto após o 

início da pega. Concreto contaminado com solo ou outros materiais não deve ser lançado na 

estrutura. 

Lançamento o mais próximo possível de sua posição definitiva, evitando-se incrustação 

de argamassa nas paredes das fôrmas e nas armaduras. 

*A homogeneidade do concreto deve se manter sempre antes do lançamento. De forma 
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convencional os caminhos não devem ter inclinação excessiva, para que não ocorra segregação 

proveniente do transporte. O molde da fôrma deve ser preenchido de maneira uniforme, 

evitando o lançamento em pontos concentrados, que possa provocar deformações do sistema de 

fôrmas. 

Técnicas do lançamento:  

*Para que elimine ou reduza significativamente a segregação entre seus componentes, 

o lançamento deve ser feito em alturas consideráveis, em casos de a altura ser superior a 2m 

deve ser majorado para que seja evitado segregação. 

*Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para 

barras maiores, conforme disposição de espaço no canteiro da obra. 

*Obedecer rigorosamente ao projeto estrutural. 

*Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do 

concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar. 

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI). 

*As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das formas. 

*As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata 

de cimento. 

*Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da forma. 

*A desforma e limpeza do material deve ser cuidadosa visando o reaproveitamento. 

Normas Técnicas: 

*NBR12654- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto 

*NBR12655-Concreto de cimento Portland- Preparo, controle e recebimento- 

Procedimento. 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

*NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto armado 

*NBR-8953-Concreto para fins estruturais classificação por grupo de resistência 

*NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado 

Especificação 

 

4.4 SUPERESTRUTURA 
- CONCRETO ARMADO VIGAS 
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4.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, MADEIRA SERRADA 
COM REAPROVEITAMENTO 

 
Conteúdo do Serviço: 

*Consideram-se material e mão de obra para fabricação, montagem (inclusive de 

travamentos) e desforma.  

*Área desenvolvida na planta de formas (superfície da forma em contato com o 

concreto) (m2).  

*As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das formas.  

*As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata 

de cimento.  

*Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da forma.  

*A desforma e limpeza do material deve ser cuidadosa visando o reaproveitamento.  

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI) 

Normas Técnicas: 

*NBR7203-Madeira serrada e beneficiada.  

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

 

4.4.2 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3 A 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO 

 

Conteúdo de serviço:  

*Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.  

*Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que 

dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem 

variar.  

Critério de medição: 

*Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de 

perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg). Procedimento 

executivo:  

*Executar a montagem das ferragens.  

*Obedecer rigorosamente ao projeto estrutural.  
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*Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do 

concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.  

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI).  

Normas técnicas:  

*NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

Aço CA-50, 6,3 a 12,5 mm, vergalhão: 

 *Fornecimento e colocação de aço CA-50, 6,3 a 12,5 MM, vergalhão. Inclusive parte 

proporcional de arame de atar, cortes e dobragens. Peso teórico calculado segundo documentação 

gráfica de Projeto. Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura.  

Fixação da armadura:  

*ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento 

 

4.4.3 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 3,4 A 6,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO 

 

Conteúdo de serviço:  

*Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.  

*Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que 

dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem 

variar.  

Critério de medição: 

*Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de 

perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg). Procedimento 

executivo:  

*Executar a montagem das ferragens.  

*Obedecer rigorosamente ao projeto estrutural.  

*Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do 

concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.  

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 
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individual (EPI).  

Normas técnicas:  

*NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

Aço CA-60, 3,4 a 6,0 mm, vergalhão: 

 *Fornecimento e colocação de aço CA-60, 3,4 a 6,0 mm, vergalhão. Inclusive parte 

proporcional de arame de atar, cortes e dobragens. Peso teórico calculado segundo documentação 

gráfica de Projeto. Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura.  

Fixação da armadura:  

*ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento 

 

4.4.4 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

 

Conteúdo do Serviço: 

*Considera materiais, equipamentos e mão de obra para dosagem, preparo e mistura de 

concreto virado em betoneira na obra. 

*Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas. 

*Para esta composição admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço, embora, 

dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas 

podem variar de 4 à 16%. 

*Conforme os tipos de aço existem: C-A50 com resistência característica de escoamento 

mínimo de fyk = 500MPa. O aço CA-60 com resistência característica de escoamento mínimo 

de fyk = 600MPa 

*Consideram-se material e mão de obra para fabricação, montagem (inclusive de 

travamentos) e desforma.  

Critério de Medição: 

*O critério de medição se dá em volume (m3). 

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas: 

*Mistura: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, 

água com eventuais aditivos líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados 
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com a betoneira girando e o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a 

homogeneização da mistura de todos os elementos. Execução de mistura adequadamente 

dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, podendo conter adições 

e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas propriedades ao concreto. 

*Ensaios: programar a moldagem de corpos de prova para cada etapa construtiva, no 

máximo a cada 25 a 30 m³ de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que 

houver alteração de traço, mudança de agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de 

resistência dos corpos de prova com idade de sete dias. A resistência alcançada deve ser maior 

que 60% da resistência característica exigido pelo projeto aos 28 dias. 

*Só poderá ser empregada a mistura manual em obras de pequena importância, onde o 

volume e a responsabilidade do concreto não justificarem o emprego do equipamento mecânico. 

Os materiais componentes dos concretos deverão atender as recomendações referentes aos 

insumos cimento, areia, brita, água e aditivo. 

*Os equipamentos de: medição, mistura e transporte, deverão estar limpos e em perfeito 

funcionamento, para se obter melhor qualidade do produto. O estabelecimento do traço do 

concreto a se adotar terá como base a resistência característica à compressão, especificada no 

projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, lançamento, 

adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço 

estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes informações: 

*resistência característica à compressão que se pretende atender; 

*tipo, classe e marca do cimento; 

*condição de controle; 

*características físicas dos agregados; 

*forma de medição dos materiais; 

*idade de desforma;  

*consumo de cimento por m3; 

*-consistência medida através do "slump"; 

*quantidades de cada material que será medida de cada vez; 

*tempo de início de pega. 

*Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento do 

tronco de cone ou teste do "slump", de acordo com a NBR 7223. 
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Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre que: 

*Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada); 

*Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas; 

*Houver troca de operadores; 

*Forem moldados corpos de prova; 

*A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico 

qualificado para tal. Para controle da resistência deverão ser moldados corpos de prova com o 

concreto recém-produzido. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início da pega. 

Na falta de conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30 min., 

desde que haja constante homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de 

aditivos. 

*Observação em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do concreto após o 

início da pega. Concreto contaminado com solo ou outros materiais não deve ser lançado na 

estrutura. 

Lançamento o mais próximo possível de sua posição definitiva, evitando-se incrustação 

de argamassa nas paredes das fôrmas e nas armaduras. 

*A homogeneidade do concreto deve se manter sempre antes do lançamento. De forma 

convencional os caminhos não devem ter inclinação excessiva, para que não ocorra segregação 

proveniente do transporte. O molde da fôrma deve ser preenchido de maneira uniforme, 

evitando o lançamento em pontos concentrados, que possa provocar deformações do sistema de 

fôrmas. 

Técnicas do lançamento:  

*Para que elimine ou reduza significativamente a segregação entre seus componentes, 

o lançamento deve ser feito em alturas consideráveis, em casos da altura ser superior a 2m deve 

ser majorado para que seja evitado segregação. 

*Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para 

barras maiores, conforme disposição de espaço no canteiro da obra. 

*Obedecer rigorosamente ao projeto estrutural. 

*Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do 

concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar. 

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 
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individual (EPI). 

*As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das formas. 

*As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata 

de cimento. 

*Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da forma. 

*A desforma e limpeza do material deve ser cuidadosa visando o reaproveitamento. 

Normas Técnicas: 

*NBR12654- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto 

*NBR12655-Concreto de cimento Portland- Preparo, controle e recebimento- 

Procedimento. 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

*NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto armado 

*NBR-8953-Concreto para fins estruturais classificação por grupo de resistência 

*NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado 

Especificação 

 

- CONCRETO ARMADO LAJES E PILARES 
4.4.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, MADEIRA SERRADA 

COM REAPROVEITAMENTO 
 

Conteúdo do Serviço: 

*Consideram-se material e mão de obra para fabricação, montagem (inclusive de 

travamentos) e desforma.  

*Área desenvolvida na planta de formas (superfície da forma em contato com o 

concreto) (m2).  

*As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das formas.  

*As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata 

de cimento.  

*Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da forma.  

*A desforma e limpeza do material deve ser cuidadosa visando o reaproveitamento.  

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI) 

Normas Técnicas: 
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*NBR7203-Madeira serrada e beneficiada.  

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

 

4.4.6 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3 A 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO 

 

Conteúdo de serviço:  

*Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.  

*Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que 

dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem 

variar.  

Critério de medição: 

*Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de 

perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg). Procedimento 

executivo:  

*Executar a montagem das ferragens.  

*Obedecer rigorosamente ao projeto estrutural.  

*Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do 

concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.  

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI).  

Normas técnicas:  

*NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

Aço CA-50, 6,3 a 12,5 mm, vergalhão: 

 *Fornecimento e colocação de aço CA-50, 6,3 a 12,5 MM, vergalhão. Inclusive parte 

proporcional de arame de atar, cortes e dobragens. Peso teórico calculado segundo documentação 

gráfica de Projeto. Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura.  

Fixação da armadura:  

*ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento 
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4.4.7 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 3,4 A 6,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO 

 

Conteúdo de serviço:  

*Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.  

*Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que 

dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem 

variar.  

Critério de medição: 

*Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de 

perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg). Procedimento 

executivo:  

*Executar a montagem das ferragens.  

*Obedecer rigorosamente ao projeto estrutural.  

*Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do 

concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.  

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI).  

Normas técnicas:  

*NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

Aço CA-60, 3,4 a 6,0 mm, vergalhão: 

 *Fornecimento e colocação de aço CA-60, 3,4 a 6,0 mm, vergalhão. Inclusive parte 

proporcional de arame de atar, cortes e dobragens. Peso teórico calculado segundo documentação 

gráfica de Projeto. Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura.  

Fixação da armadura:  

*ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento 
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4.4.8 CONCRETAGEM DE PILARES E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. 

 

Conteúdo do Serviço: 

*Considera materiais, equipamentos e mão de obra para dosagem, preparo e mistura de 

concreto virado em betoneira na obra. 

*Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas. 

*Para esta composição admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço, embora, 

dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas 

podem variar de 4 à 16%. 

*Conforme os tipos de aço existem: C-A50 com resistência característica de escoamento 

mínimo de fyk = 500MPa. O aço CA-60 com resistência característica de escoamento mínimo 

de fyk = 600MPa 

*Consideram-se material e mão de obra para fabricação, montagem (inclusive de 

travamentos) e desforma.  

Critério de Medição: 

*O critério de medição se dá em volume (m3). 

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas: 

*Mistura: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, 

água com eventuais aditivos líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados 

com a betoneira girando e o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a 

homogeneização da mistura de todos os elementos. Execução de mistura adequadamente 

dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, podendo conter adições 

e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas propriedades ao concreto. 

*Ensaios: programar a moldagem de corpos de prova para cada etapa construtiva, no 

máximo a cada 25 a 30 m³ de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que 

houver alteração de traço, mudança de agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de 

resistência dos corpos de prova com idade de sete dias. A resistência alcançada deve ser maior 

que 60% da resistência característica exigido pelo projeto aos 28 dias. 

*Só poderá ser empregada a mistura manual em obras de pequena importância, onde o 

volume e a responsabilidade do concreto não justificarem o emprego do equipamento mecânico. 



  
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                      COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO                                   
 

AV. CASTELO BRANCO, 821, CENTRO – FONE: (93) 3514-1181 - BRASIL NOVO-PARÁ –  Governo “União, Força e Trabalho” 
E-MAIL:gab.pmbn21@gmail.com  

41 

Os materiais componentes dos concretos deverão atender as recomendações referentes aos 

insumos cimento, areia, brita, água e aditivo. 

*Os equipamentos de: medição, mistura e transporte, deverão estar limpos e em perfeito 

funcionamento, para se obter melhor qualidade do produto. O estabelecimento do traço do 

concreto a se adotar terá como base a resistência característica à compressão, especificada no 

projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, lançamento, 

adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço 

estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes informações: 

*resistência característica à compressão que se pretende atender; 

*tipo, classe e marca do cimento; 

*condição de controle; 

*características físicas dos agregados; 

*forma de medição dos materiais; 

*idade de desforma;  

*consumo de cimento por m3; 

*-consistência medida através do "slump"; 

*quantidades de cada material que será medida de cada vez; 

*tempo de início de pega. 

*Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento do 

tronco de cone ou teste do "slump", de acordo com a NBR 7223. 

Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre que: 

*Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada); 

*Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas; 

*Houver troca de operadores; 

*Forem moldados corpos de prova; 

*A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico 

qualificado para tal. Para controle da resistência deverão ser moldados corpos de prova com o 

concreto recém-produzido. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início da pega. 

Na falta de conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30 min., 

desde que haja constante homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de 

aditivos. 
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*Observação em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do concreto após o 

início da pega. Concreto contaminado com solo ou outros materiais não deve ser lançado na 

estrutura. 

Lançamento o mais próximo possível de sua posição definitiva, evitando-se incrustação 

de argamassa nas paredes das fôrmas e nas armaduras. 

*A homogeneidade do concreto deve se manter sempre antes do lançamento. De forma 

convencional os caminhos não devem ter inclinação excessiva, para que não ocorra segregação 

proveniente do transporte. O molde da fôrma deve ser preenchido de maneira uniforme, 

evitando o lançamento em pontos concentrados, que possa provocar deformações do sistema de 

fôrmas. 

Técnicas do lançamento:  

*Para que elimine ou reduza significativamente a segregação entre seus componentes, 

o lançamento deve ser feito em alturas consideráveis, em casos da altura ser superior a 2m deve 

ser majorado para que seja evitado segregação. 

*Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para 

barras maiores, conforme disposição de espaço no canteiro da obra. 

*Obedecer rigorosamente ao projeto estrutural. 

*Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do 

concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar. 

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI). 

*As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das formas. 

*As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata 

de cimento. 

*Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da forma. 

*A desforma e limpeza do material deve ser cuidadosa visando o reaproveitamento. 

Normas Técnicas: 

*NBR12654- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto 

*NBR12655-Concreto de cimento Portland- Preparo, controle e recebimento- 

Procedimento. 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 
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*NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto armado 

*NBR-8953-Concreto para fins estruturais classificação por grupo de resistência 

*NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado 

Especificação 

 

4.4.9 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 
 

Conteúdo do Serviço: 

*Para a execução do serviço a contratada deverá seguir as orientações constantes no 

Projeto estrutural Fornecida pela contratante.  

*As especificações com relação as dimensões, tipo de treliça, enchimento em EPS, 

armaduras adicionais, de capa e armaduras negativas estão definidas no projeto estrutural.  

*O capa será de 5cm de altura e concreto de 25 Mpa, conforme projeto estrutural.  

*Os escoramentos deverão ser executados seguindo os cuidados de estabilidade e 

segurança da estrutura, com a utilização de madeira de qualidade.  

*Os posicionamentos das vigotas pré-moldadas deverão ser executadas conforme a 

planta de forma do projeto estrutural.  

*Para a definição do valor para a execução do item, deverá conter na composição de 

custos as vigotas treliçadas, enchimento em EPS, armaduras de capa, complementar e negativa, 

concreto de 25 MPa com lançamento, adensamento e cura.  

*A medição será realizada em m2 de laje concretada. 

 

4.4.10 ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES 
 

*Para o escoramento, utilizar pontaletes de madeira não aparelhada pinus, mista ou 

equivalente da região e tábuas de madeira não aparelhada, cedrinho ou equivalente da região; 

*O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos 

laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes; 

*Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência 

suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma 
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progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios. 

 

- CONCRETO ARMADO ESCADAS 
4.4.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, MADEIRA SERRADA 

COM REAPROVEITAMENTO 
 

Conteúdo do Serviço: 

*Consideram-se material e mão de obra para fabricação, montagem (inclusive de 

travamentos) e desforma.  

*Área desenvolvida na planta de formas (superfície da forma em contato com o 

concreto) (m2).  

*As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das formas.  

*As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata 

de cimento.  

*Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da forma.  

*A desforma e limpeza do material deve ser cuidadosa visando o reaproveitamento.  

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI) 

Normas Técnicas: 

*NBR7203-Madeira serrada e beneficiada.  

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

 

4.4.12 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3 A 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO 

 

Conteúdo de serviço:  

*Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.  

*Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que 

dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem 

variar.  

Critério de medição: 

*Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de 

perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg). Procedimento 
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executivo:  

*Executar a montagem das ferragens.  

*Obedecer rigorosamente ao projeto estrutural.  

*Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do 

concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.  

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI).  

Normas técnicas:  

*NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

Aço CA-50, 6,3 a 12,5 mm, vergalhão: 

 *Fornecimento e colocação de aço CA-50, 6,3 a 12,5 MM, vergalhão. Inclusive parte 

proporcional de arame de atar, cortes e dobragens. Peso teórico calculado segundo documentação 

gráfica de Projeto. Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura.  

Fixação da armadura:  

*ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento 

 

4.4.13 CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
 

Conteúdo do Serviço: 

*Considera materiais, equipamentos e mão de obra para dosagem, preparo e mistura de 

concreto virado em betoneira na obra. 

*Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas. 

*Para esta composição admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço, embora, 

dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas 

podem variar de 4 a 16%. 

*Conforme os tipos de aço existem: C-A50 com resistência característica de escoamento 

mínimo de fyk = 500MPa. O aço CA-60 com resistência característica de escoamento mínimo 

de fyk = 600MPa 

*Consideram-se material e mão de obra para fabricação, montagem (inclusive de 
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travamentos) e desforma.  

Critério de Medição: 

*O critério de medição se dá em volume (m3). 

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas: 

*Mistura: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, 

água com eventuais aditivos líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados 

com a betoneira girando e o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a 

homogeneização da mistura de todos os elementos. Execução de mistura adequadamente 

dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, podendo conter adições 

e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas propriedades ao concreto. 

*Ensaios: programar a moldagem de corpos de prova para cada etapa construtiva, no 

máximo a cada 25 a 30 m³ de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que 

houver alteração de traço, mudança de agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de 

resistência dos corpos de prova com idade de sete dias. A resistência alcançada deve ser maior 

que 60% da resistência característica exigido pelo projeto aos 28 dias. 

*Só poderá ser empregada a mistura manual em obras de pequena importância, onde o 

volume e a responsabilidade do concreto não justificarem o emprego do equipamento mecânico. 

Os materiais componentes dos concretos deverão atender as recomendações referentes aos 

insumos cimento, areia, brita, água e aditivo. 

*Os equipamentos de: medição, mistura e transporte, deverão estar limpos e em perfeito 

funcionamento, para se obter melhor qualidade do produto. O estabelecimento do traço do 

concreto a se adotar terá como base a resistência característica à compressão, especificada no 

projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, lançamento, 

adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço 

estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes informações: 

*resistência característica à compressão que se pretende atender; 

*tipo, classe e marca do cimento; 

*condição de controle; 

*características físicas dos agregados; 

*forma de medição dos materiais; 

*idade de desforma;  
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*consumo de cimento por m3; 

*-consistência medida através do "slump"; 

*quantidades de cada material que será medida de cada vez; 

*tempo de início de pega. 

*Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento do 

tronco de cone ou teste do "slump", de acordo com a NBR 7223. 

Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre que: 

*Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada); 

*Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas; 

*Houver troca de operadores; 

*Forem moldados corpos de prova; 

*A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico 

qualificado para tal. Para controle da resistência deverão ser moldados corpos de prova com o 

concreto recém-produzido. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início da pega. 

Na falta de conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30 min., 

desde que haja constante homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de 

aditivos. 

*Observação em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do concreto após o 

início da pega. Concreto contaminado com solo ou outros materiais não deve ser lançado na 

estrutura. 

Lançamento o mais próximo possível de sua posição definitiva, evitando-se incrustação 

de argamassa nas paredes das fôrmas e nas armaduras. 

*A homogeneidade do concreto deve se manter sempre antes do lançamento. De forma 

convencional os caminhos não devem ter inclinação excessiva, para que não ocorra segregação 

proveniente do transporte. O molde da fôrma deve ser preenchido de maneira uniforme, 

evitando o lançamento em pontos concentrados, que possa provocar deformações do sistema de 

fôrmas. 

Técnicas do lançamento:  

*Para que elimine ou reduza significativamente a segregação entre seus componentes, 

o lançamento deve ser feito em alturas consideráveis, em casos da altura ser superior a 2m deve 

ser majorado para que seja evitado segregação. 
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*Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para 

barras maiores, conforme disposição de espaço no canteiro da obra. 

*Obedecer rigorosamente ao projeto estrutural. 

*Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do 

concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar. 

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI). 

*As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das formas. 

*As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata 

de cimento. 

*Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da forma. 

*A desforma e limpeza do material deve ser cuidadosa visando o reaproveitamento. 

Normas Técnicas: 

*NBR12654- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto 

*NBR12655-Concreto de cimento Portland- Preparo, controle e recebimento- 

Procedimento. 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

*NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto armado 

*NBR-8953-Concreto para fins estruturais classificação por grupo de resistência 

*NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado 

Especificação 

 

- CONCRETO ARMADO - CONTINA DE CONTENÇÃO 
4.4.14 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, MADEIRA SERRADA 

COM REAPROVEITAMENTO 
 

Conteúdo do Serviço: 

*Consideram-se material e mão de obra para fabricação, montagem (inclusive de 

travamentos) e desforma.  

*Área desenvolvida na planta de formas (superfície da forma em contato com o 

concreto) (m2).  

*As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das formas.  

*As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata 
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de cimento.  

*Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da forma.  

*A desforma e limpeza do material deve ser cuidadosa visando o reaproveitamento.  

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI) 

Normas Técnicas: 

*NBR7203-Madeira serrada e beneficiada.  

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

 

4.4.15 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3 A 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO 

 

Conteúdo de serviço:  

*Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.  

*Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que 

dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem 

variar.  

Critério de medição: 

*Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de 

perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg). Procedimento 

executivo:  

*Executar a montagem das ferragens.  

*Obedecer rigorosamente ao projeto estrutural.  

*Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do 

concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.  

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI).  

Normas técnicas:  

*NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

Aço CA-50, 6,3 a 12,5 mm, vergalhão: 
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 *Fornecimento e colocação de aço CA-50, 6,3 a 12,5 MM, vergalhão. Inclusive parte 

proporcional de arame de atar, cortes e dobragens. Peso teórico calculado segundo documentação 

gráfica de Projeto. Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura.  

Fixação da armadura:  

*ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento 

 

4.4.16 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 3,4 A 6,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, 
DOBRA E COLOCAÇÃO 

 

Conteúdo de serviço:  

*Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.  

*Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que 

dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem 

variar.  

Critério de medição: 

*Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de 

perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg). Procedimento 

executivo:  

*Executar a montagem das ferragens.  

*Obedecer rigorosamente ao projeto estrutural.  

*Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do 

concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.  

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI).  

Normas técnicas:  

*NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – 

Especificação 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

Aço CA-60, 3,4 a 6,0 mm, vergalhão: 

 *Fornecimento e colocação de aço CA-60, 3,4 a 6,0 mm, vergalhão. Inclusive parte 

proporcional de arame de atar, cortes e dobragens. Peso teórico calculado segundo documentação 

gráfica de Projeto. Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura.  
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Fixação da armadura:  

*ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento 

 

4.4.17 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

 

Conteúdo do Serviço: 

*Considera materiais, equipamentos e mão de obra para dosagem, preparo e mistura de 

concreto virado em betoneira na obra. 

*Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas fôrmas. 

*Para esta composição admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço, embora, 

dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas 

podem variar de 4 à 16%. 

*Conforme os tipos de aço existem: C-A50 com resistência característica de escoamento 

mínimo de fyk = 500MPa. O aço CA-60 com resistência característica de escoamento mínimo 

de fyk = 600MPa 

*Consideram-se material e mão de obra para fabricação, montagem (inclusive de 

travamentos) e desforma.  

Critério de Medição: 

*O critério de medição se dá em volume (m3). 

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas: 

*Mistura: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, 

água com eventuais aditivos líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados 

com a betoneira girando e o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a 

homogeneização da mistura de todos os elementos. Execução de mistura adequadamente 

dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, podendo conter adições 

e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas propriedades ao concreto. 

*Ensaios: programar a moldagem de corpos de prova para cada etapa construtiva, no 

máximo a cada 25 a 30 m³ de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que 

houver alteração de traço, mudança de agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de 

resistência dos corpos de prova com idade de sete dias. A resistência alcançada deve ser maior 

que 60% da resistência característica exigido pelo projeto aos 28 dias. 
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*Só poderá ser empregada a mistura manual em obras de pequena importância, onde o 

volume e a responsabilidade do concreto não justificarem o emprego do equipamento mecânico. 

Os materiais componentes dos concretos deverão atender as recomendações referentes aos 

insumos cimento, areia, brita, água e aditivo. 

*Os equipamentos de: medição, mistura e transporte, deverão estar limpos e em perfeito 

funcionamento, para se obter melhor qualidade do produto. O estabelecimento do traço do 

concreto a se adotar terá como base a resistência característica à compressão, especificada no 

projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de transporte, lançamento, 

adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço 

estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes informações: 

*resistência característica à compressão que se pretende atender; 

*tipo, classe e marca do cimento; 

*condição de controle; 

*características físicas dos agregados; 

*forma de medição dos materiais; 

*idade de desforma;  

*consumo de cimento por m3; 

*-consistência medida através do "slump"; 

*quantidades de cada material que será medida de cada vez; 

*tempo de início de pega. 

*Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento do 

tronco de cone ou teste do "slump", de acordo com a NBR 7223. 

Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre que: 

*Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada); 

*Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas; 

*Houver troca de operadores; 

*Forem moldados corpos de prova; 

*A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico 

qualificado para tal. Para controle da resistência deverão ser moldados corpos de prova com o 

concreto recém-produzido. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início da pega. 

Na falta de conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30 min., 
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desde que haja constante homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de 

aditivos. 

*Observação em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do concreto após o 

início da pega. Concreto contaminado com solo ou outros materiais não deve ser lançado na 

estrutura. 

Lançamento o mais próximo possível de sua posição definitiva, evitando-se incrustação 

de argamassa nas paredes das fôrmas e nas armaduras. 

*A homogeneidade do concreto deve se manter sempre antes do lançamento. De forma 

convencional os caminhos não devem ter inclinação excessiva, para que não ocorra segregação 

proveniente do transporte. O molde da fôrma deve ser preenchido de maneira uniforme, 

evitando o lançamento em pontos concentrados, que possa provocar deformações do sistema de 

fôrmas. 

Técnicas do lançamento:  

*Para que elimine ou reduza significativamente a segregação entre seus componentes, 

o lançamento deve ser feito em alturas consideráveis, em casos da altura ser superior a 2m deve 

ser majorado para que seja evitado segregação. 

*Executar o dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para 

barras maiores, conforme disposição de espaço no canteiro da obra. 

*Obedecer rigorosamente ao projeto estrutural. 

*Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do 

concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar. 

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI). 

*As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das formas. 

*As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata 

de cimento. 

*Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da forma. 

*A desforma e limpeza do material deve ser cuidadosa visando o reaproveitamento. 

Normas Técnicas: 

*NBR12654- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto 

*NBR12655-Concreto de cimento Portland- Preparo, controle e recebimento- 



  
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                      COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO                                   
 

AV. CASTELO BRANCO, 821, CENTRO – FONE: (93) 3514-1181 - BRASIL NOVO-PARÁ –  Governo “União, Força e Trabalho” 
E-MAIL:gab.pmbn21@gmail.com  

54 

Procedimento. 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

*NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto armado 

*NBR-8953-Concreto para fins estruturais classificação por grupo de resistência 

*NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado 

Especificação 

 

- CONCRETO ARMADO VERGA E CONTRAVERGA 
4.4.18 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM 

BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. 
 

Descrição: 

*As formas para cinta, vergas e contravergas serão executadas em tabua de madeira 3A 

qualidade 2,50 x 25cm não aparelhada, engastadas e escoradas convenientemente de modo a 

evitar deformações prejudiciais no momento do lançamento do concreto. 

Material:  

*Cimento portland comum CP-32  

*Areia média  

*Brita 1 

*Vergalhão CA – 60 6.3 mm  

*Tabua de madeira 3A qualidade 2,50 x 25cm não aparelhada  

*Prego de aço 17 x 27  

*Desmoldante protetor para formas de madeira 

*Espaçador / distanciador circular com entrada lateral, cobrimento 20 mm. 

Normas técnicas:  

*ABNT-NBR-6118/NB1/78- PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

CONCRETO ARMADO 

 

4.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 
- ELEMENTO VAZADO 

4.5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 
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Conteúdo do Serviço: 

*Assentamento de elemento vazado de concreto em alvenaria. 

Recomendações: 

*Deverão ser colocados nas aberturas deixadas nas paredes ou nos fechamentos laterais 

de acordo com as dimensões e formas indicadas no projeto executivo. A ligação entre os 

elementos vazados e parede deverá ser feita com argamassa.  

*Os elementos vazados deverão ser assentados de tal forma que os furos não permitam 

a entrada das águas da chuva para o interior do espaço construído.  

*Para assentamento do elemento vazado a argamassa deverá ser plástica, ter 

consistência para suportar o peso dos elementos vazados e mantê-los alinhados por ocasião do 

assentamento.  

*O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais locais. 

Como dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:3 em volume, sendo uma parte de cimento 

e três partes de areia média.  

*O traço deverá ser ajustado experimentalmente, observando-se a característica da 

argamassa quanto a trabalhabilidade. Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham 

compatibilidade com os aglomerantes empregados na fabricação da argamassa e com o 

elemento vazado. Para o seu uso deverá se fazer ensaios prévios e, caso se aplique, seguir as 

recomendações do fabricante.  

*Nos fechamentos laterais ou em aberturas de parede que exijam mais de um elemento 

vazado, estes deverão ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento 

do espaço determinado no projeto. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Procedimento de execução: 

*O serviço será iniciado preferencialmente pelos cantos ou extremidades, assentando o 

elemento vazado sobre uma camada de argamassa de cimento e areia no traço 1:3, previamente 

estendida.  

*Entre dois cantos ou extremos já levantados, esticar-se-á uma linha que servirá como 

guia, garantindo-se o prumo e horizontalidade de cada fiada. Deverá ser utilizado o prumo de 

pedreiro para o alinhamento vertical.  

*No assentamento de apenas um elemento vazado na abertura da parede deverá se 
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estender uma camada de argamassa na parte inferior da abertura, estender uma camada de 

argamassa nas laterais e parte superior do elemento vazado e encaixá-lo na abertura observando-

se o preenchimento total das juntas com argamassa e seu alinhamento horizontal e vertical com 

a parede.  

*As juntas de ligação entre elementos vazados e parede deverão ter espessura de 15 

mm. Se as larguras do elemento vazado não coincidir com a espessura da parede serão feitos os 

devidos arremates de acordo com as indicações detalhadas do projeto. 

*Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m²). 

Normas Técnicas: 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção (18.13) 

*Medidas de proteção contra quedas de altura. 

 

 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
4.5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 

 
Conteúdo do Serviço: 

*Consideram-se materiais, equipamentos e mão de obra para preparo da argamassa, 

marcação e execução da alvenaria de vedação. Excetos os serviços de fixação (encunhamento) 

da alvenaria. 

*Perda adotada para os blocos cerâmicos: 10%. 

*Os blocos cerâmicos furados serão com dimensões de (19x19x9) cm ou opcionalmente 

com (20x20x10) cm. 

Critério de Medição: 

*Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2,00 m². Vãos com 

área superior a 2,00 m², descontar apenas o que exceder a essa área (m2). 

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas: 

*Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando os blocos dos cantos, em 

seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de 

argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento, obedecendo o determinado 

na locação da obra. 
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*Atenção   à   construção   dos   cantos, que   deve   ser   efetuada   verificando o 

nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como 

gabarito para a construção em si. 

*Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da 

fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado. As juntas entre os blocos devem estar 

completamente cheias, com espessura média de 12 mm. As juntas verticais não devem coincidir 

entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos. 

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI). 

Normas Técnicas: 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção (18.13) 

*Medidas de proteção contra quedas de altura. 

* ABNT NBR 15270-1 Componentes cerâmicos Parte 1 

 

4.5.3 ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 
 

*Em todo o perímetro da alvenaria de ½ vez e de 1 vez será realizado o aperto das 

alvenarias com a estrutura em concreto armado (vigas) através de tijolos cerâmicos maciços de 

5,7x9x19cm de 1/2 vez (espessura 9cm) com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia). 

 

 

- ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS 
4.5.4 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 

19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA 
NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

 
Características:  

*Será executada alvenaria de em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm 1 vez. Ver planta 

de proposta arquitetônica. As alvenarias de elevação com assente de 1 vez serão executadas com 

tijolo cerâmico furado na horizontal, preferencialmente com junta de 15 mm, observando o 

nivelamento de fiadas, e prumo. Os materiais deverão ser de primeira qualidade. As fiadas serão 

perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm e 
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serão rebaixadas a ponta de colher para que o reboco possa aderir perfeitamente. 

4.6 ESQUADRIAS  
 
 

4.6.1 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM                         
ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS. 

 
             Conteúdo do Serviço: 
 
              *O produto deve apresentar superfície lisa, sem deformações e coloração homogênea, 

pronta para receber tinta. A folga entre o marco e a parede varia de 1 cm a 1,5 cm. A fixação do 

marco é feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nível e o esquadro. 

              *Duas dobradiças deverão ser colocadas a 20 cm de cada extremidade e uma no centro da 

folha de porta para serem parafusadas no marco. 

               *Assentamento: Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o 

reenquadramento do vão, na parte superior e em três pontos igualmente espaçados em cada lateral 

do vão; não aplicar na posição da testa da fechadura. 

 
                Normas Técnicas: 
 
               *ABNT NBR 10821 Esquadrias para edificações 
 
               * ABNT NBR 15930 Portas de madeira para edificações 
 
 
4.6.2 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

DIMENSÕES 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, 
BATENTES E FECHADURA 

 
Conteúdo do Serviço: 

*O produto deve apresentar superfície lisa, sem deformações e coloração homogênea, 

pronta para receber tinta. A folga entre o marco e a parede varia de 1 cm a 1,5 cm. A fixação do 

marco é feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nível e o esquadro.  

*Duas dobradiças deverão ser colocadas a 20 cm de cada extremidade e uma no centro 

da folha de porta para serem parafusadas no marco.  

*Assentamento: Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o 

reenquadramento do vão, na parte superior e em três pontos igualmente espaçados em cada 

lateral do vão; não aplicar na posição da testa da fechadura. 
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Normas Técnicas: 

*ABNT NBR 10821 Esquadrias para edificações 

* ABNT NBR 15930 Portas de madeira para edificações 

 

4.6.3 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
DIMENSÕES 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, 
BATENTES E FECHADURA 

 
Conteúdo do Serviço: 

*O produto deve apresentar superfície lisa, sem deformações e coloração homogênea, 

pronta para receber tinta. A folga entre o marco e a parede varia de 1 cm a 1,5 cm. A fixação do 

marco é feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nível e o esquadro.  

*Duas dobradiças deverão ser colocadas a 20 cm de cada extremidade e uma no centro 

da folha de porta para serem parafusadas no marco.  

*Assentamento: Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o 

reenquadramento do vão, na parte superior e em três pontos igualmente espaçados em cada 

lateral do vão; não aplicar na posição da testa da fechadura. 

Normas Técnicas: 

*ABNT NBR 10821 Esquadrias para edificações 

* ABNT NBR 15930 Portas de madeira para edificações 

 

4.6.4 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, COM ALIZAR 

 

Descrição:  

*Colocação e acabamento de porta de alumínio, de correr, com duas folhas de vidro, 

chapa lisa, inclusive ferragens e puxadores. Dimensões conforme o projeto.  

Recomendações:  

*Deverão ser observados o prumo e o alinhamento da porta. A folga entre a esquadria 

e o vão deverá ser uniforme em todo o perímetro. Após o assentamento, deverá ser verificado o 

funcionamento da esquadria. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento 

de Proteção Individual (EPI).  

Execução:  
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*O assentamento será iniciado posicionando-se o requadro de acordo com o nível do 

piso fornecido.  

*O requadro será posicionado no vão e chumbado na alvenaria com argamassa de 

cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8.  

Medição:  

*Para fins de recebimento, a unidade de medição é por m². 

 

 

 

- FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

4.6.5 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INÓX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE 

 
Informações Gerais, Utilização e Referências para coleta: 

*As barras de apoio são necessárias para garantir o uso com segurança e autonomia das 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.  

*Todas as barras de apoio utilizadas em sanitários e vestiários devem resistir a um 

esforço mínimo de 150 kg no sentido de utilização da barra, sem apresentar deformações 

permanentes ou Fissuras, ter empunhadura conforme Seção 4 e estar firmemente fixadas a uma 

distância mínima de 40 mm entre sua base de suporte (parede, painel, entre outros), até a face 

interna da barra.  

*Suas extremidades devem estar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento contínuo 

até o ponto de fixação com formato recurvado.  

*Quando necessários, os suportes intermediários de fixação devem estar sob a área de 

empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento das mãos. O comprimento e a altura 

de fixação são determinados em função de sua utilização, conforme exemplos apresentados. 

Quando executadas em material metálico, as barras de apoio e seus elementos de fixação e 

instalação devem ser confeccionadas em material resistente à corrosão, conforme ABNT BR 

10283, e determinação da aderência do acabamento conforme ABNT NBR 11003. As dimensões 

mínimas das barras devem respeitar as aplicações definidas nesta Norma com seção transversal 

entre 30 mm e 45 mm. O comprimento e o modelo variam de acordo com as peças sanitárias às 

quais estão associados. 
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Norma técnicas:  

*NBR9050:2005 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 

 

4.6.6 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INÓX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE 

 

Informações Gerais, Utilização e Referências para coleta: 

*As barras de apoio são necessárias para garantir o uso com segurança e autonomia das 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.  

*Todas as barras de apoio utilizadas em sanitários e vestiários devem resistir a um 

esforço mínimo de 150 kg no sentido de utilização da barra, sem apresentar deformações 

permanentes ou Fissuras, ter empunhadura conforme Seção 4 e estar firmemente fixadas a uma 

distância mínima de 40 mm entre sua base de suporte (parede, painel, entre outros), até a face 

interna da barra.  

*Suas extremidades devem estar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento contínuo 

até o ponto de fixação com formato recurvado.  

*Quando necessários, os suportes intermediários de fixação devem estar sob a área de 

empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento das mãos. O comprimento e a altura 

de fixação são determinados em função de sua utilização, conforme exemplos apresentados. 

Quando executadas em material metálico, as barras de apoio e seus elementos de fixação e 

instalação devem ser confeccionadas em material resistente à corrosão, conforme ABNT BR 

10283, e determinação da aderência do acabamento conforme ABNT NBR 11003. As dimensões 

mínimas das barras devem respeitar as aplicações definidas nesta Norma com seção transversal 

entre 30 mm e 45 mm. O comprimento e o modelo variam de acordo com as peças sanitárias às 

quais estão associados. 

Norma técnicas:  

*NBR9050:2005 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 

 

4.6.7 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO 
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*Deve ser fornecido e instalado conforme especificações do fabricante, e atendendo a 

todos os serviços e materiais da composição orçamentária do item. 

 

- JANELAS DE ALUMÍNIO 

4.6.8 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO 
 

Características:  

*Janela de alumínio basculante, incluso vidros, batente e ferragens. 

*Argamassa traço 1:3 (cimento: areia média em volume), preparo manual.  

Execução:  

*Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vão 

presente na alvenaria;  

*Introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as grapas da janela, 

observando a posição e o tamanho adequados;  

*Com auxílio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais 

do quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente na alvenaria;  

*Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior e superior 

do quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa; 

*Com auxílio de calços de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro, 

posicionar a esquadria no vão, mantendo nivelamento com esquadrias laterais do mesmo 

pavimento e alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio (alinhamento com arames 

de fachada);  

*Facear o quadro da janela com taliscas que delimitarão a espessura do revestimento 

interno da parede, e imobilizá-la com as cunhas de madeira, após cuidadosa conferência da 

posição em relação à face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento da 

esquadria;  

*Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as 

grapas (“chumbamento com argamassa”);  

*Após secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com 

argamassa os respectivos vazios e todas as folgas no contorno do quadro;  

Após cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no contorno 

da janela, retirar as chapas de aglomerado que protegem a janela e verificar seu perfeito 
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funcionamento.  

*Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alisares / guarnições de 

acabamento no perímetro da janela.  

Normas Técnicas relacionadas:  

*ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1: Terminologia; 

*ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos e 

classificação;  

 

4.6.9 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO 
 

Informações Gerais, Características: 

 

*Caixilhos de alumínio sob medida são esquadrias que podem ser utilizadas em locais 

e ambientes residenciais, comerciais, industriais ou condominiais. Os caixilhos de alumínio sob 

medida são produzidos conforme as medidas necessárias para sua aplicação e consistem em 

armações de alumínio com encaixes em placas de vidro, as quais podem ser utilizados em painéis 

envidraçados, janelas, batentes, box e outros. 

*Os caixilhos de alumínio sob medida são aplicáveis em vários estilos e podem entregar 

aos ambientes em que estarão dispostos, benefícios como durabilidade, modernidade, design e 

elegância. O mercado disponibiliza diversos tipos de caixilhos de alumínio sob medida, com 

variações de tamanho, acabamentos, linhas e outros. Eles podem perfeitamente ser encaixados 

em áreas envidraçadas, com painéis de vidros duplos. 

Normas técnicas: 

 

* NBR 10821: Para especificar caixilho de alumínio 

 

 

 

4.7 SISTEMAS DE COBERTURA 
4.7.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO 
 

Características:  
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*Telha metálica termo acústica, e = 30 mm.  

*Haste reta com gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" para fixação de telha 

metálica, incluindo porca e arruelas de vedação.  

*No caso de as Telhas serem fixadas em perfis metálicos, poderá ser utilizado parafuso 

auto perfurante.  

*Considerou-se inclinação do telhado de 10%. 

Execução:  

*Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos Epi’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de 

cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura. 

*Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as 

tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento.  

*Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as 

disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros.  

*Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao 

recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo 

fabricante das telhas. 

*A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal 

(fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as 

águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento predominante (telhas a 

barlavento recobrem telhas a sotavento). 

*Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando 

parafuso autoperfurante (terça em perfil metálico) ou haste reta com gancho em ferro 

galvanizado (terça em madeira).  

*Na fixação com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado aperto excessivo, 

que venha a amassar a telha metálica. 

Normas técnicas: 

*ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aço revestido de seção trapezoidal – Requisitos. 

*NBR 6123: “Forças devidas ao vento em edificações” 

*NBR 6120: “Cargas para o cálculo de estruturas e edificações” 

*NBR 5884: “Perfil estrutural de aço soldado por arco elétrico” 
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*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção (18.13) 

*Medidas de proteção contra quedas de altura. 

 

4.7.2 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

 

Conteúdo do Serviço: 

*A estrutura metálica deverá atender ao projeto executivo e a esta Especificação 

Técnica, levando em consideração os limites de escoamento do aço devido à variação de 

temperatura da atmosfera e os efeitos do vento sobre a estrutura e oitões, devidamente 

considerados, segundo a NBR 6123.  

*A estrutura da cobertura deverá atender fielmente ao projeto executivo, no tocante as 

dimensões e espessura dos perfis metálicos.  

*A fabricação da estrutura deverá ser conduzida dentro da melhor técnica, por 

profissionais qualificados obedecendo às recomendações de dimensões (máximas e mínimas), 

alinhamentos, distorções, tipos de solda indicadas pelas normas brasileiras e internacionais 

pertinentes: NBR 8800, normas da Petrobrás S/A, ASTM, ANSI.  

*Toda a matéria prima deverá ser adquirida de fabricante, com qualidade comprovada 

e deverá estar coberta por Certificado de Qualidade emitido pelo produtor. 

  *As peças deverão estar convenientemente marcadas para facilitar a sua montagem. 

Não será permitida à abertura de furos com maçarico.  

*Sempre utilizar suportes temporários tais como: estais, contraventamentos, andaimes, 

ou outros elementos necessários para garantir a estabilidade da estrutura durante o processo de 

montagem.  

*As superfícies para pintura deverão apresentar-se lisas e uniformes, isentas de graxa, 

umidade, rebarbas e sem resíduos de escória e oxidação superficial.  

*Os eventuais sinais de oxidação deverão ser removidos quer seja por processo 

mecânico (aplicação de escova de aço seguida de lixamento e remoção do pó com estopa 

umedecida em benzina), quer seja por processo químico (lavagem com ácido clorídrico diluído, 

água de cal) ou outro método previamente aprovado pela Contratante. 

*Deverá ser aplicada uma demão de fundo anticorrosivo, tipo zarcão ou a base de 
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fosfato ou óxido de zinco de 30 micras por demão.  

*Em seguida serão aplicadas duas demãos de esmalte sintético branco, por pincel, rolo 

ou pistola de pintura, diluído em solvente, se necessário e na proporção indicada pelo fabricante.  

*Cada aplicação de tinta terá no mínimo, uma película de 30 micras por demão e deverá 

ser observado um intervalo mínimo de doze horas entre as aplicações.  

*A inspeção em qualquer fase do processo será feita por técnicos especializados da 

Contratante.  

*A Contratante se reserva ao direito de vetar a utilização de qualquer material que não 

atenda aos requisitos técnicos requeridos nesta Especificação e Normas Técnicas para execução 

da obra. 

Medição: 

*A medição será executada mensalmente na obra, sendo medida em Quilo grama (Kg), 

a área de estrutura metálica, a partir do perímetro máximo de projeção horizontal da cobertura, 

não se considerando a sobreposição de peças, devidamente fornecida, executada e pintada pela 

Contratada e aprovada pela fiscalização da Contratante. 

Normas Técnicas: 

*ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aço revestido de seção trapezoidal – Requisitos. 

*NBR 6123: “Forças devidas ao vento em edificações” 

*NBR 6120: “Cargas para o cálculo de estruturas e edificações” 

*NBR 5884: “Perfil estrutural de aço soldado por arco elétrico” 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção (18.13) 

*Medidas de proteção contra quedas de altura. 

 

 

 

4.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 
4.8.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS. 
 

Diretrizes: 

*Baseiam-se nas condicionantes do local, nas recomendações dos fabricantes, nas 

normas técnicas específicas, nas boas práticas construtivas e demais orientações e determinações 
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constantes dos normativos técnicos abaixo listados em rol não taxativo, que, insta ressaltar, não 

os substitui, devendo os mesmos serem obrigatoriamente consultados e observados durante a 

execução dos serviços: 

ABNT NBR 9574: Execução de impermeabilização. 

ABNT NBR 9575: Impermeabilização – Seleção e projeto. 

ABNT NBR 9686: Solução e emulsão asfáltica empregados como material de 

imprimação na imprimação. 

ABNT NBR 9690: Impermeabilização – Mantas de cloreto de polivinila (PVC). 

ABNT NBR 9910: Asfaltos modificados para impermeabilização sem adição de 

polímeros – características de desempenho. 

ABNT NBR 9952: Manta asfáltica para impermeabilização. 

ABNT NBR 12171: Aderência aplicável em sistema de impermeabilização composto 

por cimento impermeabilizante e polímeros – Método de ensaio. 

ABNT NBR 13121: Asfalto elastomérico para impermeabilização. 

ABNT NBR 15885: Membrana de polímero acrílico com ou sem cimento, para 

impermeabilização. 

 

4.8.2 FORNECIMENTO/INSTALACÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS. 

 

Diretrizes: 

*Baseiam-se nas condicionantes do local, nas recomendações dos fabricantes, nas 

normas técnicas específicas, nas boas práticas construtivas e demais orientações e determinações 

constantes dos normativos técnicos abaixo listados em rol não taxativo, que, insta ressaltar, não 

os substitui, devendo os mesmos serem obrigatoriamente consultados e observados durante a 

execução dos serviços: 

ABNT NBR 9574: Execução de impermeabilização. 

ABNT NBR 9575: Impermeabilização – Seleção e projeto. 

ABNT NBR 9686: Solução e emulsão asfáltica empregadas como material de 

imprimação na imprimação. 

ABNT NBR 9690: Impermeabilização – Mantas de cloreto de polivinila (PVC). 

ABNT NBR 9910: Asfaltos modificados para impermeabilização sem adição de 
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polímeros – características de desempenho. 

ABNT NBR 9952: Manta asfáltica para impermeabilização. 

ABNT NBR 12171: Aderência aplicável em sistema de impermeabilização composto 

por cimento impermeabilizante e polímeros – Método de ensaio. 

ABNT NBR 13121: Asfalto elastomérico para impermeabilização. 

ABNT NBR 15885: Membrana de polímero acrílico com ou sem cimento, para 

impermeabilização. 

 

4.9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 
4.9.1 CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

 

Conteúdo do Serviço: 

*Inicialmente, devemos molhar razoavelmente toda a superfície da alvenaria. Isso é 

necessário para que não ocorra absorção, por parte dos blocos, da água necessária à cura do 

chapisco. 

*Logo em seguida, deve-se preparar uma argamassa no traço de 1:3 de cimento e areia 

média ou grossa sem peneirar. Então, deve-se chapar a argamassa do chapisco com energia (de 

baixo para cima) cobrindo todo o substrato, quando ainda úmido, com fina camada desta 

argamassa de aproximadamente 5 mm (praticamente o tamanho do agregado). 

*A intenção é obter uma superfície o mais irregular possível e com ancoragens 

mecânicas suficientes para perfeita aderência da camada seguinte. Por fim, deve-se aguardar o 

endurecimento e resistência mecânica do chapisco. 

Observações: 

*Caso a superfície seja de concreto, não é necessário molhar a região que irá receber o 

chapisco. Além disso, se o chapisco é para revestimento decorativo, lança-se a argamassa através 

de uma peneira de malha média, obtendo-se uma aspereza mais uniforme e homogênea, com um 

aspecto até agradável. 

*Além disso, em razão da grande perda de material, durante a aplicação, é aconselhável 

limpar o piso, para que se possam recolher as sobras e reaproveitá-las em outra finalidade menos 

importante. 

*Consideram-se materiais, equipamentos e mão de obra para preparo e aplicação da 

argamassa de chapisco. 

https://www.guiadaengenharia.com/pega-endurecimento-cimento/
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Critério de Medição: 

*Área de forro efetiva (m2). 

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas: 

*Para aplicação do chapisco, a base deve estar limpa, isenta de poeiras, substâncias 

oleosas e restos de argamassa que prejudicam a aderência. 

*Misturar o adesivo na água de amassamento na proporção de 1:2. O adesivo à base de 

resina sintética tem a função de melhorar o desempenho da argamassa em relação à aderência. 

*Adicionar esta mistura em uma argamassa de cimento/areia no traço 1:3. 

*Lançar a argamassa com a colher, repetidamente, com força para fazê-la aderir 

firmemente ao forro e formar uma base rústica de regularização e ancoragem do emboço. 

*Assentar a massa de acabamento após 24 horas. 

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI). 

Normas Técnicas: 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção (18.17) 

Alvenaria, revestimentos e acabamentos. 

* ABNT NBR 13529 Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. 

 

4.9.2 CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 
 

Conteúdo do Serviço: 

*Inicialmente, devemos molhar razoavelmente toda a superfície da alvenaria. Isso é 

necessário para que não ocorra absorção, por parte dos blocos, da água necessária à cura do 

chapisco. 

*Logo em seguida, deve-se preparar uma argamassa no traço de 1:4 de cimento e areia 

média ou grossa sem peneirar. Então, deve-se chapar a argamassa do chapisco com energia (de 

baixo para cima) cobrindo todo o substrato, quando ainda úmido, com fina camada desta 

argamassa de aproximadamente 5 mm (praticamente o tamanho do agregado). 

*A intenção é obter uma superfície o mais irregular possível e com ancoragens 

mecânicas suficientes para perfeita aderência da camada seguinte. Por fim, deve-se aguardar o 

endurecimento e resistência mecânica do chapisco. 

Observações: 

https://www.guiadaengenharia.com/pega-endurecimento-cimento/


  
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                      COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO                                   
 

AV. CASTELO BRANCO, 821, CENTRO – FONE: (93) 3514-1181 - BRASIL NOVO-PARÁ –  Governo “União, Força e Trabalho” 
E-MAIL:gab.pmbn21@gmail.com  

70 

*Caso a superfície seja de concreto, não é necessário molhar a região que irá receber o 

chapisco. Além disso, se o chapisco é para revestimento decorativo, lança-se a argamassa através 

de uma peneira de malha média, obtendo-se uma aspereza mais uniforme e homogênea, com um 

aspecto até agradável. 

*Além disso, em razão da grande perda de material, durante a aplicação, é aconselhável 

limpar o piso, para que se possam recolher as sobras e reaproveitá-las em outra finalidade menos 

importante. 

*Consideram-se materiais, equipamentos e mão de obra para preparo e aplicação da 

argamassa de chapisco. 

Critério de Medição: 

*Área de forro efetiva (m2). 

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas: 

*Para aplicação do chapisco, a base deve estar limpa, isenta de poeiras, substâncias 

oleosas e restos de argamassa que prejudicam a aderência. 

*Misturar o adesivo na água de amassamento na proporção de 1:2. O adesivo à base de 

resina sintética tem a função de melhorar o desempenho da argamassa em relação à aderência. 

*Adicionar esta mistura em uma argamassa de cimento/areia no traço 1:4. 

*Lançar a argamassa com a colher, repetidamente, com força para fazê-la aderir 

firmemente ao forro e formar uma base rústica de regularização e ancoragem do emboço. 

*Assentar a massa de acabamento após 24 horas. 

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI). 

Normas Técnicas: 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção (18.17) 

Alvenaria, revestimentos e acabamentos. 

* ABNT NBR 13529 Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. 

 

4.9.3 EMBOÇO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA), ESPESSURA 2CM 

 

Informações: 

*Camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a superfície da base com 
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ou sem chapisco, propiciando uma superfície que permita receber outra camada de reboco ou de 

revestimento decorativo, ou que se constitua no acabamento final. 

*o emboço tem a finalidade de regularizar a superfície da alvenaria, preenchendo os 

eventuais vazios, e principalmente corrigir distorções encontradas no prumo quando da execução 

da alvenaria. 

*Trata-se da segunda camada a ser executada, mas somente 24 horas após a aplicação 

do chapisco. Os traços, em volume, mais usuais são: 

*Revestimento externo: 1:2:6 (cimento, cal hidratada e areia média); 

*Revestimento interno: 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia média). 

*A areia deverá ser de rio, lavada, não sendo recomendada areia de cava. Nunca poderá 

ser usada areia salitrada. Além disso, a aplicação terá de ser feita sobre superfície previamente 

umedecida. A espessura não poderá exceder a 2 cm. Deverá resultar em superfície áspera, a fim 

de possibilitar e facilitar a aderência do reboco. 

Conteúdo do Serviço: 

*Primeiramente, deve-se garantir que houve a pega completa do chapisco. Então, o 

revestimento é iniciado de cima para baixo, ou seja, do telhado para as fundações. Além disso, a 

superfície deve estar previamente molhada. 

*Em seguida, é necessária a execução de “taliscas” ou tacos, a fim de proporcionar 

prumo ao revestimento acabado e alinhamento perfeito; dando assim o aspecto final à alvenaria; 

além de auxiliar na definição da espessura do revestimento. 

*Após a consolidação das taliscas, podem ser executadas faixas-mestras (guias) 

espaçadas de 2 metros, no máximo. 

*Por fim, procede-se ao emassamento da parede e ao desempeno da argamassa de 

emboço por meio de um sarrafo, apoiado nas mestras. 

Normas Técnicas: 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção (18.17) 

Alvenaria, revestimentos e acabamentos. 

* ABNT NBR 13529 Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. 

 

4.9.4 REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA 

 

https://www.guiadaengenharia.com/execucao-alvenaria/
https://www.guiadaengenharia.com/vicat-pega-cimento/
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*É a camada com espessura máxima de 0,5 cm, que dá o acabamento dos emboços das 

paredes, tetos e beirais.  

*O reboco será composto de argamassa de cal e areia traço 1:3 ou de produtos 

industrializados aplicados diretamente sobre o emboço. Quando for utilizado argamassa de cal e 

areia, também denominada de calfino, deve ser preparada com cal em pasta e areia fina 

peneirada.  

*Todas as superfícies a serem rebocadas devem estar limpas, secas e com o emboço 

curado, não sendo permitida a execução de reboco nas superfícies expostas a chuvas durante a 

ocorrência das mesmas.  

*A areia deve ser peneirada de modo que o reboco alisado, em alguns casos, dispense 

o uso de massa corrida, conforme decisão da fiscalização. A execução de rebocos 

industrializados deve obedecer às recomendações dos fabricantes. 

 

4.9.5 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. 

 

Informações: 

*Camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a superfície da base com 

ou sem chapisco, propiciando uma superfície que permita receber outra camada de reboco ou de 

revestimento decorativo, ou que se constitua no acabamento final. 

*o emboço tem a finalidade de regularizar a superfície da alvenaria, preenchendo os 

eventuais vazios, e principalmente corrigir distorções encontradas no prumo quando da execução 

da alvenaria. 

*Trata-se da segunda camada a ser executada, mas somente 24 horas após a aplicação 

do chapisco. Os traços, em volume, mais usuais são: 

*Revestimento externo: 1:2:6 (cimento, cal hidratada e areia média); 

*Revestimento interno: 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia média). 

*A areia deverá ser de rio, lavada, não sendo recomendada areia de cava. Nunca poderá 

ser usada areia salitrada. Além disso, a aplicação terá de ser feita sobre superfície previamente 

umedecida. A espessura não poderá exceder a 2 cm. Deverá resultar em superfície áspera, a fim 

https://www.guiadaengenharia.com/execucao-alvenaria/
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de possibilitar e facilitar a aderência do reboco. 

Conteúdo do Serviço: 

*Primeiramente, deve-se garantir que houve a pega completa do chapisco. Então, o 

revestimento é iniciado de cima para baixo, ou seja, do telhado para as fundações. Além disso, a 

superfície deve estar previamente molhada. 

*Em seguida, é necessária a execução de “taliscas” ou tacos, a fim de proporcionar 

prumo ao revestimento acabado e alinhamento perfeito; dando assim o aspecto final à alvenaria; 

além de auxiliar na definição da espessura do revestimento. 

*Após a consolidação das taliscas, podem ser executadas faixas-mestras (guias) 

espaçadas de 2 metros, no máximo. 

*Por fim, procede-se ao emassamento da parede e ao desempeno da argamassa de 

emboço por meio de um sarrafo, apoiado nas mestras. 

Normas Técnicas: 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção (18.17) 

Alvenaria, revestimentos e acabamentos. 

* ABNT NBR 13529 Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. 

 

4.9.6 REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS DE DIMENSÕES 30X40CM 
APLICADAS À ALTURA INTEIRA DAS PAREDES 

 

Material: 

*Placa cerâmica tipo esmaltado de dimensões 30x40 cm; Argamassa colante 

industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme 

indicação do fabricante; Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para 

rejuntamento de placas cerâmicas.  

Serviço: 

*Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e 

curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm 

sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo 

de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada; Aplicar 

o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos; Assentar 

cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo 

https://www.guiadaengenharia.com/vicat-pega-cimento/
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de borracha.  

*A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada 

podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados; após no mínimo 72 

horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma 

desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem; limpar a área 

com pano umedecido. 

Normas Técnicas relacionadas: 

*NBR 13753 – Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com 

utilização de argamassa colante – Procedimento. 

*NBR 13754 – Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com utilização 

de argamassa colante – Procedimento. 

*NBR 14081 a NBR 14086 – Normas de argamassa. 

 

4.10 SISTEMAS DE PISOS 
- PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

4.10.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA, ESPESSURA 5CM 
 

*A camada impermeabilizadora será executada com o emprego de concreto simples com 

aditivo de Sika 01 ou similar, dispondo o material em camada uniforme de 5 cm de espessura. 

A superfície resultante deverá ser produto do material sarrafeado a régua e marcado por sulcos 

produzidos por vassoura de pelos duros para aumentar a aspereza necessária à aderência dos 

materiais de acabamento. 

 

4.10.2 CAMADA REGULARIZADORA COM PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 3CM 
 

*Para a aplicação dos materiais de acabamento, os pisos serão regularizados com 

argamassa de cimento e areia, traço 1:4, com espessura média de 3cm; cuidados especiais 

deverão ser tomados com o perfeito nivelamento das mestras. Quando o material a empregar for 

de origem natural (v.g., granito), o assentamento somente poderá ser feito com a orientação da 

FISCALIZAÇÃO. 
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4.10.3 PISO INDÚSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECÂNIZADO 

 

Caracterização e Dimensões do Material:  

*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, amarela, laranja e 

branca e verde. 

Estrutura do piso: 

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

Armadura superior, tela soldada nervurada Q-92 em painel:  

*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 0=12,5mm; comprimento 35cm, metade 

pintada e engraxada; 

*Sub-Base: A sub-base de 9cm com tolerância executiva de +2cmI- 1cm deverá ser 

preparada com brita graduada simples, com granulometria com diâmetro máximo de 19 mm.  

Sequência de execução:  

*Preparo da sub-base: 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.  

*Isolamento da placa e sub-base: O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito 

com filme plástico (espessura mínima de 0,15mm), como as denominadas lonas pretas; nas 

regiões das emendas, deve-se promover uma superposição de pelo menos 15cm. 

 *As formas devem ser rígidas o suficiente para suportar as pressões e ter linearidade 

superior a 3mm em 5m;  

*Colocação das armaduras: A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposição 

de malhas da tela soldada, nos sentidos transversais e longitudinais.  

*Plano de concretagem: 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: A regularização da superfície do concreto deve ser efetuada 
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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: 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. 

*Cura: A cura do piso pode ser do tipo química ou úmida. Nos locais onde houver pint, 

a cura química deverá ser removida conforme especificação do fabricante. 

*Serragem das juntas: As juntas do tipo serradas deverão ser cortadas logo (em 

profundidade mínima de 3 cm) após o concreto tenha resistência suficiente para não se 

desagregar devendo obedecer à ordem cronológica do lançamento; 

*Selagem das juntas: A selagem das juntas deverá ser feita quando o concreto estiver 

atingido pelo menos 70% de sua retração final;  

*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 subleito.  

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

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

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

faixa a ser pintada, com aplicação da fita crepe em 2 camadas, tomando cuidado para que fiquem 

bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas. 

Normas Técnicas relacionadas:  

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.  
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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 - 1155196 - 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. 

 

4.10.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 
40X40CM ANTIDERRAPANTE 

 

Material: 

*Placa cerâmica tipo esmaltado de dimensões 40x40 cm; Argamassa colante 

industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme 

indicação do fabricante; Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para 

rejuntamento de placas cerâmicas.  

Serviço: 

*Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e 

curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm 

sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo 

de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada; Aplicar 

o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos; Assentar 

cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo 

de borracha.  

*A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada 

podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados; após no mínimo 72 

horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma 

desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem; limpar a área 

com pano umedecido. 

Normas Técnicas relacionadas: 
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*NBR 13753 – Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com 

utilização de argamassa colante – Procedimento. 

*NBR 13754 – Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com utilização 

de argamassa colante – Procedimento. 

*NBR 14081 a NBR 14086 – Normas de argamassa. 

 

- PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

4.10.5 PASSEIO (CALÇADA) DE CONTORNO DE EDIFICAÇÃO EM CONCRETO 
DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5, ESPESSURA 5 CM, COMPREENDENDO 
ACABAMENTO DO ESPELHO DE 30* CM, ESCAVAÇÃO, REATERRO, 
APILOAMENTO E ATERRO INTERNO 

 

Características:  

*Concreto no traço 1:2,5:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1). 5 cm de espessura 

compreendendo acabamento do espelho de 30 cm, escavação, reaterro, apiloamento e aterro. 

*Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas  

Execução:  

*Inicialmente, deverão ser colocadas juntas, formando quadros, com tamanhos iguais e 

dimensões em torno de 1,20 x 1,20 m, dispostas de forma homogênea. Estas juntas servirão de 

mestras para o acabamento superficial, devendo, portanto, obedecer ao caimento necessário.  

*O assentamento das juntas deverá ser feito com argamassa de cimento e areia, na 

proporção 1:3 (cimento e areia).  

*Os locais das juntas deverão ser chapiscados e a argamassa de assentamento terá seção 

triangular, com a dimensão da base no máximo igual a 5 cm.  

*Vinte e quatro horas após o assentamento das juntas, a superfície do concreto no 

interior dos quadros deverá ser umedecida e chapiscada com argamassa (1:3 de cimento e areia), 

com fluidez necessária para cobrir toda a superfície. O chapisco será aplicado com escovão ou 

vassoura de piaçava. 

*Imediatamente após a execução do chapisco deverá ser iniciado o espalhamento da 

argamassa do piso. A argamassa deverá ser colocada dentro dos quadros, espalhada e sarrafeada 

com régua de madeira ou alumínio, usando as juntas como guias.  

*A superfície será acabada com desempenadeira de madeira. 

Normas Técnicas: 
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*NBR12654- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto 

*NBR12655-Concreto de cimento Portland- Preparo, controle e recebimento- 

Procedimento. 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

*NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto armado 

*NBR-8953-Concreto para fins estruturais classificação por grupo de resistência 

*NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado  

 

4.10.6 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM 
BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO 

 

*A área escavada deverá ser convenientemente apiloada e nivelada para receber uma 

camada de concreto não estrutural incluindo preparo e lançamento de concreto com 150kg de 

cimento/m³, areia e brita n. º 1 para aplicação no fundo de valas, previamente preparadas, em 

uma camada de 5 cm. 

4.10.7 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. 

 

*O piso tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos de seção tronco-cônica sobre 

placa, integrados ou sobrepostos ao piso adjacente. 

*Os relevos táteis de alerta consistem em sinalização tátil de alerta aplicada diretamente 

no piso. 

Contraste de luminância: 

*A sinalização tátil direcional ou de alerta no piso deve ser detectável pelo contraste de 

luminância (LRV) entre a Sinalização tátil e a superfície do piso adjacente, na condição seca ou 

molhada. A diferença do valor de luminância entre a sinalização tátil no piso e a superfície 

adjacente deve ser de no mínimo 30 pontos da escala relativa. 

Degraus, escadas e rampas: 

*A sinalização tátil de alerta no piso deve ser instalada no início e no término de escadas 

fixas, com ou sem grelhas, degraus isolados, rampas fixas com inclinação (i) superior ou igual a 

5 % (i = 5 %), escadas e esteiras rolantes. 

*O escoamento de água deve, sempre que possível, ser desviado para a grelha 
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posicionada fora da área de circulação, evitando interferências com saltos de sapato e bengalas 

de rastreamento. 

*A sinalização tátil de alerta deve medir entre 0,25 m e 0,60 m na base e no topo de 

rampas, com inclinação i > 5 %. Na base não pode haver afastamento entre a sinalização tátil e 

o início do declive. No topo, a sinalização tátil pode afastar-se de 0,25 m a 0,32 m do início do 

declive. 

Sinalização tátil direcional no piso: 

*Os locais de travessia devem ter sinalização tátil de alerta no piso, posicionada 

paralelamente à faixa de travessia ou perpendicularmente à linha de caminhamento, para orientar 

o deslocamento as pessoas com deficiência visual. 

Sinalização tátil direcional no piso: 

*A largura e a cor das faixas que compõem uma sinalização tátil direcional devem ser 

constantes. A sinalização tátil de alerta utilizada nas mudanças de direção deve possuir a mesma 

cor da sinalização tátil direcional. Se houver variação de cor do piso adjacente nos diferentes 

ambientes pelos quais passa a sinalização tátil direcional, deve ser utilizada uma única cor que 

contraste com todas elas ao mesmo tempo.  

*Quando o piso do entorno for liso, é recomendada a largura L entre 0,25 m e 0,40 m. 

*Quando o piso do entorno não for liso, é recomendada a largura L entre 0,25 m e 0,40 

m, acrescida de faixas laterais lisas, com mínimo de 0,60 m de largura cada uma, para permitir 

a percepção do relevo da sinalização tátil no piso. 

Assentamento da sinalização tátil no piso: 

Recomendações gerais: 

*É recomendado que os pisos táteis sejam assentados de forma integrada ao piso do 

ambiente, destacando-se apenas os relevos. 

Pisos táteis sobrepostos: 

*Admite-se o uso de pisos táteis sobrepostos ao piso acabado, sendo considerada a 

altura do relevo como a altura total do piso sobreposto. O desnível entre a superfície do piso 

acabado e a superfície do piso tátil não pode exceder 2 mm, devendo ser chanfrado nas bordas, 

a 45°. 
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4.11 PINTURAS E ACABAMENTOS 
4.11.1 EMASSAMENTO DE PAREDES, PLATIBANDA, PILARES E TETOS COM MASSA 

PVA, 2 DEMÃOS 
 

Características:  

*Massa corrida PVA acrílica para paredes internas e externas – massa niveladora 

minicomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à 

NBR 15348:2006; Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha).  

Execução:  

*Considerado o esforço de lixamento da massa para uniformização da superfície;  

Observar a superfície:  

*Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação; se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; aplicar em 

camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado; aguardar a 

secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó. 

 

4.11.2 PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES, PLATIBANDA E PILARES, 2 
DEMÃOS 

 

Características:  

*Tinta acrílica Premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de 

copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium.  

Execução:  

*Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos;  

Observar a superfície:  

*Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação; diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; aplicar duas demãos de tinta com 

rolo ou trincha.  

Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.  

Informações complementares:  

Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder 

de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de 

pintura que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas 
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econômica e Standard. 

Normas Técnicas:  

*NBR 11702:2010 - Tintas para construção civil - Tintas para edificações não 

industriais – classificação. 

*NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações 

não industriais – Preparação de superfície. 

*NBR 12554:2013 Tintas para edificações não industriais — Terminologia;  

*NBR 11702:2010 Versão corrigida:2011 Tintas para construção civil – Tintas para 

edificações não industriais – Classificação; 

*NBR 13245:2011 Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações 

não industriais — Preparação de superfície;  

*NBR 14125:2009 Alumínio e suas ligas - Tratamento de superfície - Revestimento 

orgânico para fins arquitetônicos – Requisitos;  

*NBR 14847:2002 Inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas – 

Procedimento. 

 

4.11.3 PINTURA EM LÁTEX PVA SOBRE TETO, 2 DEMÃOS 
 

Características:  

*Tinta Látex PVA, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero 

estireno acrílico, fosca, linha Premium.  

Execução:  

*Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos;  

Observar a superfície:  

*Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação; diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; aplicar duas demãos de tinta com 

rolo ou trincha.  

Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.  

Informações complementares:  

Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder 

de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de 

pintura que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas 
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econômica e Standard. 

Normas Técnicas:  

*NBR 11702:2010 - Tintas para construção civil - Tintas para edificações não 

industriais – classificação. 

*NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações 

não industriais – Preparação de superfície. 

*NBR 12554:2013 Tintas para edificações não industriais — Terminologia;  

*NBR 11702:2010 Versão corrigida:2011 Tintas para construção civil – Tintas para 

edificações não industriais – Classificação; 

*NBR 13245:2011 Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações 

não industriais — Preparação de superfície;  

*NBR 14125:2009 Alumínio e suas ligas - Tratamento de superfície - Revestimento 

orgânico para fins arquitetônicos – Requisitos;  

*NBR 14847:2002 Inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas – 

Procedimento. 

 

4.11.4 PINTURA EPÓXI SOBRE PISO INDUSTRIAL 
 

*A pintura do piso será executada com tinta Epóxi para piso, mediante preparo prévio: 

limpeza, lixamento, fundo selador.  

*O material deve ser de boa qualidade, garantindo superfície homogênea e de fabricante 

idôneo. Observar as instruções do fabricante quanto à diluição e intervalo entre demãos. 

Execução:  

*Considera-se a aplicação de uma camada de retoque;  

Observar a superfície:  

*Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação; Aplicação deve seguir as normas vigentes e as especificações do fabricante.  

*Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.  

Normas Técnicas:  

*NBR 11702:2010 - Tintas para construção civil - Tintas para edificações não 

industriais – classificação. 

*NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações 
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não industriais – Preparação de superfície. 

*NBR 12554:2013 Tintas para edificações não industriais — Terminologia;  

*NBR 11702:2010 Versão corrigida:2011 Tintas para construção civil – Tintas para 

edificações não industriais – Classificação; 

*NBR 13245:2011 Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações 

não industriais — Preparação de superfície;  

*NBR 14125:2009 Alumínio e suas ligas - Tratamento de superfície - Revestimento 

orgânico para fins arquitetônicos – Requisitos;  

*NBR 14847:2002 Inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas – 

Procedimento. 

 

4.11.5 PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 

 

Lixamento da Superfície do Piso:  

*Deverá ser lixada toda a superfície do piso em concreto com máquinas lixadoras, 

equipadas com pedras abrasivas que removem a superfície do concreto sem resistência e 

resíduos que venham a danificar a pintura.  

Hidro jateamento para Remoção de Resíduos: 

*O hidro jateamento é executado junto com a lixação. Esta etapa vai lavando e eliminado 

os resíduos deixado pela lixação e também deixando o piso com característica pronta para 

receber a próxima etapa que é fundo preparador.  

Aplicação de Fundo: 

*O fundo preparador utilizado para posterior receber a pintura, deixando a superfície 

com a aspereza ideal para o revestimento em tinta epóxi poliuretana. Por ser um material com 

acabamento fosco, formará uma melhor ancoragem para pintura a base de poliuretano.  

Aplicação de Tinta Poliuretana Epóxi:  

*A execução da tinta poliuretana deverá seguir as orientações do fabricante e ter o 

acompanhamento de um profissional habilitado, atestando a aplicação correta da pintura. As 

cores serão escolhidas pelo contratante e fiscalização, aplicada em duas demãos, dando assim 

melhor cobrimento e acabamento para a superfície.  

Demarcação da Quadra: 
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* Deverá seguir o projeto com a demarcação das modalidades.  

 

4.11.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS. 

 

*A empresa fornecerá todos os equipamentos, materiais, acessórios e a mão-de-obra 

necessária para execução dos serviços de pintura em estrutura metálica, indicada para estruturas 

internas ou externas, com ou sem jateamento, em ambientes industriais agressivos ou marítimos, 

conforme descrição abaixo e recomendações dos fabricantes:  

*Possui secagem rápida permitindo agilidade no processo de pintura e aplicação do 

acabamento no mesmo dia. Possui ótimo rendimento, é fácil de lixar e a aplicação é muito 

simples. Não pode ser utilizado como acabamento, pois é indicado como primeira demão sobre 

superfícies metálicas ferrosas em geral, tanto em interiores quanto em exteriores. 

*Utilizar pincel, rolo de espuma ou pistola, a secagem ao toque de 30 minutos, entre 

demãos 8 horas, acabamento acetinado. 

 

4.11.7 PINTURA ESMALTE PARA TELHAMENTO METÁLICO COM FUNDO           
ANTICORROSIVO, 2 DEMÃOS 

 

Dos serviços: 

*Fundo de revestimento anticorrosiva para superfícies metálicas. 

Indicação de uso:  

*Indicado e desenvolvido especialmente para o revestimento protetivo anticorrosivo de 

superfícies metálicas sujeitas à corrosão. Permite forte aderência com ao substrato. 

Preparo da superfície:  

*Para a aplicação do produto a superfície deve estar rigorosamente seca e isenta de 

sujeiras soltas como pó, areia, mofo e bolor e livre de óleos e graxas.  

Ferrugem:  

*Deve ser removida pelos métodos tradicionais disponíveis.  

Umidade:  

*Deverá ser eliminada completamente  

Óleos e graxas:  
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*Lavar com solventes, água e detergente, enxaguar e aguardar secagem total.  

Mofo e Bolor:  

*Deverão ser limpos com uma solução de cloro e água (1:1) e depois enxaguados com 

água limpa. 

Modo de preparação e uso:  

*A tinta deve ser homogeneizada para suspender qualquer depósito de pigmentos. A 

aplicação pode ser feita com pincel, rolo, ou pistola de pintura. 

Diluição:  

*Com a necessidade de diluição maior, deve-se solvente thinner para esmalte sintético, 

Xilol ou Aguarrás. Adicionar quantidade suficiente para facilitar a aplicação, no máximo de 25% 

do volume da tinta com o uso de pistola e 15% com o uso de pincel. 

Demãos:  

*A aplicação de (02) demãos é suficiente para conferir a cobertura e resistência ao filme. 

Aparência pós secagem: 

 *Variando de acetinado a semibrilho. 

Validade: 

* 24 meses. 

Composição: 

 *Resinas modificadas, Pigmentos anticorrosivos, aditivos promotores de aderência, 

Solvente. 

Precauções de uso: 

*Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas 

de borracha, máscara contravapores orgânicos e óculos de proteção. Mantenha a embalagem bem 

Fechada. 

Pintura Esmalte: 

*A empresa fornecerá todos os equipamentos, materiais, acessórios e a mão-de-obra 

necessária para execução dos serviços de pintura esmalte em telha metálica, indicada para 

estruturas internas ou externas, com ou sem jateamento, em ambientes industriais agressivos ou 

marítimos, conforme descrição abaixo e recomendações dos fabricantes:  

*Deverá ser aplicada duas demãos de tinta esmalte, com pigmentos inibidores de 

corrosão e alta resistência, com acabamento semibrilhante, em cores determinada pela 
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FISCALIZAÇÃO. 

*O material deve ser de boa qualidade, garantindo superfície homogênea e de fabricante 

idôneo. Observar as instruções do fabricante quanto à diluição e intervalo entre demãos. 

Execução:  

*Considera-se a aplicação de uma camada de retoque;  

Observar a superfície:  

*Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação; Aplicação deve seguir as normas vigentes e as especificações do fabricante.  

*Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.  

Normas Técnicas:  

*NBR 11702:2010 - Tintas para construção civil - Tintas para edificações não 

industriais – classificação. 

*NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações 

não industriais – Preparação de superfície. 

*NBR 12554:2013 Tintas para edificações não industriais — Terminologia;  

*NBR 11702:2010 Versão corrigida:2011 Tintas para construção civil – Tintas para 

edificações não industriais – Classificação; 

*NBR 13245:2011 Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações 

não industriais — Preparação de superfície;  

*NBR 14125:2009 Alumínio e suas ligas - Tratamento de superfície - Revestimento 

orgânico para fins arquitetônicos – Requisitos;  

*NBR 14847:2002 Inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas – 

Procedimento. 

 

 

4.12 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA 
- SERVIÇOS GERAIS. 

 

*Este item é composto pelos serviços de instalações de pontos de água e esgoto, com 

execução das caixas de inspeção, reservatório em polietileno de 1500,00 Litros, fossa séptica e 

sumidouro. 

*As execuções dos itens previstos em planilha orçamentária devem compreender todos 
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os materiais e mão de obra das composições dos códigos, bem como atender as normas vigentes 

que são pertinentes a execução e fornecimento. 

 

4.13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
- SERVIÇOS GERAIS. 

 

*Prevê-se para este item a execução de canaleta pluvial em alvenaria e fornecimento de 

fundo em brita n°2. 

 

4.14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 
- SERVIÇOS GERAIS. 

 

Materiais: 

*Se fará a instalação das peças hidrossanitárias nos banheiros e vestiário, sendo que nos 

banheiros serão instalados vaso sanitário sifonado convencional com louça branca e lavatório 

louça branca suspenso, 29,5 x 39cm, padrão popular, cuba de embutir oval em louça branca, 35 

x 50cm, ducha higiênica, torneiras, papeleiras, dispenser’s, saboneteiras e assentos. 

*Prevê-se ainda a instalação de espelho, bancos para PNE, Bancos em concreto e 

bebedouros. 

 

4.15 COMBATE A INCÊNDIO 
 

4.15.1 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

 

*A implantação da sinalização de segurança contra incêndios e pânico possui o objetivo 

de reduzir os riscos de ocorrências, emitindo alertas a respeito das ameaças existentes no 

ambiente. 

*A partir daí, são adotadas as medidas de segurança que ajudam a adequar as atividades 

e a encontrar rotas de saída para um abandono seguro, bem como encontrar os equipamentos. 

Execução:  

*Existem algumas regras básicas a respeito da implantação das placas de sinalização de 

http://www.mastt.com.br/curso-seguranca-do-trabalho-cipa/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost


  
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                      COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO                                   
 

AV. CASTELO BRANCO, 821, CENTRO – FONE: (93) 3514-1181 - BRASIL NOVO-PARÁ –  Governo “União, Força e Trabalho” 
E-MAIL:gab.pmbn21@gmail.com  

89 

segurança contra incêndios e pânico. Dentre elas: 

*instalação em locais visíveis, a uma altura de 1,80m, no mínimo; 

*devem possuir, no máximo, uma distância de 15 metros entre si.  

*A distância máxima a ser percorrida até uma sinalização de saída não deve ser superior 

a 7,5m; 

*ao instalar equipamentos e alarmes em pilares, deve-se usar sinalizações em todos os 

lados visíveis; 

*quando houver algum obstáculo que impeça ou dificulte a visualização da placa, ela 

deve ter sua altura alterada, até que seja possível vê-la adequadamente; 

*se necessário incluir sinalizações em outro idioma, o texto da língua original não deve 

ser removido. 

*a sinalização que indica a rota de saída deve ser fixada em uma altura que esteja entre 

0,25 e 0,50m do piso. Com relação ao espaçamento entre si, devem estar a 3m de distância, no 

máximo; 

*sinalizações referentes a portas de emergência e de saída devem ser fixadas logo 

acima, a uma distância de, no máximo, 10cm do batente. 

Requisitos: 

*Os requisitos necessários para garantir a sinalização de segurança contra incêndios e 

pânico estão previstos na NBR 16820. Eles precisam ser comprovados para que sejam aceitos, 

de acordo com a legislação vigente. São eles: 

*propagação da chama; 

*resistência à água; 

*resistência a detergentes; 

*resistência a sabão; 

*resistência a agentes químicos e lavagem; 

*resistência a óleo e gordura; 

*resistência ao intemperismo; 

*efeito fotoluminescente (se alimentam da luz e, na ausência dela, emitem brilho 

luminoso).  

 

4.15.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 12KG 
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Descrição do Material:  

*Extintor de incêndio portátil, com carga de gás carbônico, de acordo com a norma 

ABNT NBR 15808. Fabricado a partir de um cilindro de aço sem costura SAE 1541, conforme 

a norma ABNT NBR 12791. Carga comum (680 G/L). Destinado à proteção e combate a 

incêndio da Classe B (líquidos inflamáveis), é fornecido nas capacidades de 4/6 quilos de agente 

extintor, com pressão de serviço 126 kgf/cm² (12,36 Mpa) e pressão de testes de 210 kgf/cm² 

(20,59 Mpa). Temperatura de operação de 0° C à 45°C.  

Recipiente:  

*Fabricado a partir de um tubo de aço sem costura SAE 1541, pelo processo de repuxo 

a quente. Fundo obtido através de caldeamento e conformação mecânica em prensa hidráulica 

com ferramenta própria. Ensaio hidrostático refeito a cada 5 anos a partir da data de fabricação 

conforme norma ABNT NBR 15808 / NBR 12791;  

Acabamento:  

*Cilindro jateado a metal branco e pintado externamente em pintura eletrostática a pó 

na cor vermelha;  

Válvula:  

*Tipo gatilho intermitente, com rosca de Ø 3/4” NGT, fabricada em latão forjado;  

*Punho: Fornecido em material de PVC não condutivo.  

*Difusor: Fornecido em polipropileno com bucha de latão rosca Ø 1/4” BSP.  

*Capacidade Extintora: A:B:C  

*Garantia: 1 ANO  

 

4.15.3 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE DE SEGURANÇA 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, 
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - ROTA DE FUGA 

 

A implantação da sinalização de segurança contra incêndios e pânico possui o objetivo 

de reduzir os riscos de ocorrências, emitindo alertas a respeito das ameaças existentes no 

ambiente. 

A partir daí, são adotadas as medidas de segurança que ajudam a adequar as atividades 

e a encontrar rotas de saída para um abandono seguro, bem como encontrar os equipamentos. 

Execução:  

http://www.mastt.com.br/curso-seguranca-do-trabalho-cipa/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost


  
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                      COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO                                   
 

AV. CASTELO BRANCO, 821, CENTRO – FONE: (93) 3514-1181 - BRASIL NOVO-PARÁ –  Governo “União, Força e Trabalho” 
E-MAIL:gab.pmbn21@gmail.com  

91 

Existem algumas regras básicas a respeito da implantação das placas de sinalização de 

segurança contra incêndios e pânico. Dentre elas: 

*instalação em locais visíveis, a uma altura de 1,80m, no mínimo; 

*devem possuir, no máximo, uma distância de 15 metros entre si.  

*A distância máxima a ser percorrida até uma sinalização de saída não deve ser superior 

a 7,5m; 

*ao instalar equipamentos e alarmes em pilares, deve-se usar sinalizações em todos os 

lados visíveis; 

*quando houver algum obstáculo que impeça ou dificulte a visualização da placa, ela 

deve ter sua altura alterada, até que seja possível vê-la adequadamente; 

*se necessário incluir sinalizações em outro idioma, o texto da língua original não deve 

ser removido. 

*a sinalização que indica a rota de saída deve ser fixada em uma altura que esteja entre 

0,25 e 0,50m do piso. Com relação ao espaçamento entre si, devem estar a 3m de distância, no 

máximo; 

*sinalizações referentes a portas de emergência e de saída devem ser fixadas logo 

acima, a uma distância de, no máximo, 10cm do batente. 

Requisitos: 

Os requisitos necessários para garantir a sinalização de segurança contra incêndios e 

pânico estão previstos na NBR 16820. Eles precisam ser comprovados para que sejam aceitos, 

de acordo com a legislação vigente. São eles: 

*propagação da chama; 

*resistência à água; 

*resistência a detergentes; 

*resistência a sabão; 

*resistência a agentes químicos e lavagem; 

*resistência a óleo e gordura; 

*resistência ao intemperismo; 

*efeito fotoluminescente (se alimentam da luz e, na ausência dela, emitem brilho 

luminoso).  
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4.15.4 MARCAÇÃO DE PISO COM TINTA RETRORREFLETIVA PARA LOCALIZAÇÃO 
DE EXTINTOR, DIMENSÕES 100X100CM 

 

*Na marcação de piso para Extintores, realiza-se pinturas e demarcações de solo para 

posterior instalação do extintor de incêndio e mangueira de hidrante. De acordo com a NR 23, 

NBR 12693 e IN 06, deve-se seguir os seguintes padrões para escolher o local de fixação e 

demarcação do extintor: 

Local de fácil visualização e acesso; 

Deve obedecer a distância máxima a ser percorrida para que se alcance o extintor (entre 

15 a 30m); 

*Deve ser instalado a não mais de 5m da porta de entrada; 

*Deve existir pelo menos 2 extintores para cada pavimento; 

*A sinalização apropriada de equipamentos contra incêndio deve estar a uma altura de 

1,80m entre o piso e a base da sinalização e este deve estar acima do equipamento; 

*Quando os extintores forem instalados em paredes ou divisórias, o suporte do extintor 

deve ser instalado, no máximo, a 1,60m do piso; 

*O extintor pode ser instalado em abrigos na parede, desde que possuam uma superfície 

transparente que permita sua visualização; 

*Permite-se a instalação de extintores sobre o piso, apoiados em suportes apropriados, 

com altura recomendada entre 0,10 e 0,20m do piso; 

*A demarcação de solo deverá ser de um quadrado com 100 cm de lado na 

cor vermelha e com as bordas pintadas na cor amarela com 10 cm. 

 

4.16 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS 
- SERVIÇOS GERAIS. 

 

Descrição:  

Alimentação:  

*Desde a rede de baixa/alta tensão da concessionária até o quadro de medição, será 

aérea.  

*Do quadro de medição, o circuito alimentador vai subterrâneo até o quadro geral, de 

onde derivam os disjuntores que alimentam os quadros de distribuição, utilizar a instalação pré-
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existente.  

*Medição de energia elétrica, será padrão Trifásico. 

Iluminação:  

*A iluminação será feita por: 

*Ponto de luz / força (c/tubul., cx. E fiaçao) ate 200w. 12 pontos 

*luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de led de 10w. 15 pontos 

*Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e 

base e40 para lâmpada de luz mista 500w. 30 unidades. 

 Conforme especificado na planilha orçamentária.  

*Quadro Geral será embutido, contendo chave geral, barramentos e disjuntores.  

*Quadro Geral de Distribuição será com barramento para 12 disjuntores 100A 

Materiais:  

*Os eletrodutos serão de PVC, fabricação TIGRE, FORTILIT ou equivalente. O menor 

diâmetro permitido será de 3/4".  

Fios e Cabos:  

*Nas instalações internas os fios serão de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 

0,6/1,0 kv, para circuitos terminais em tomadas. E cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais de iluminação.  

*Quadro de Distribuição será de chapa de aço galvanizado, de embutir, sem barramento, 

para 50 disjuntores, para alojar os disjuntores bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a 

ou equivalente  

*Cada circuito será protegido individualmente por um disjuntor, corrente nominal de 

10 até 50a ou equivalente.  

*Fita de Auto Fusão para alta tensão da Pirelli, 3M do Brasil ou equivalente.  

Execução:  

*A execução dos serviços deverá ser de acordo com o que prescreve a NBR 5410, para 

as tubulações elétricas.  

Tubulação caixas:  

*Será embutida.  

*Em contato com a terra terá por proteção uma camada de concreto.  

*As caixas de parede, deverão ser protegidas antes da concretagem, chapisco, 
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emboçamento e pintura, para evitar que sejam entupidas com nata de cimento e demais materiais.  

*Serão aterrados, o quadro de medição, o quadro geral e os quadros de distribuição com 

haste Copperweld e cordoalha de cobre nu.  

Fiação:  

*Através de eletrodutos;  

*Nos pisos e paredes após o revestimento final.  

*Depois de enxutos os tubos por meio de buchas de estopa.  

*Os eletrodutos serão lubrificados com talco para facilitar a fiação.  

*Não será permitido emendas de condutores no interior dos eletrodutos. 

Normas Técnicas: 

*NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão. 

*NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 

*NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.  

 

4.17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 
- SERVIÇOS GERAIS. 

 

*Este item deve seguir fielmente o projeto de SPDA fornecido pela prefeitura, bem 

como sua execução devem atender os requisitos de segurança e normas vigentes. 

*Os materiais e serviços estão presentes na planilha orçamentária e nas composições de 

custos unitários, para verificação do fornecimento e instalação dos materiais. 

 

4.18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
- EQUIPAMENTOS 

 

Estrutura metálica com tabela de basquete:  

*Par de tabelas de basquete em compensado naval de *1,80 x 1,20* m, com aro metal 

e rede (sem suporte de fixação). 

Estrutura metálica de traves de futsal:  

*Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 

3" com bequadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de 

polietileno fio 4 mm. 
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Estrutura metálica para rede de vôlei: 

*Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h = *255* 

cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas 

oficiais em fibra de vidro. 

 

- PROTEÇÃO VERTICAL 

CORRIMÃO EM PERFIS METÁLICOS E PINTURA. 

 

*Este item deve seguir fielmente o projeto fornecido pela prefeitura, bem como sua 

execução deve atender os requisitos de segurança e normas vigentes. 

*Os materiais e serviços estão presentes na planilha orçamentária e nas composições de 

custos unitários, para verificação do fornecimento e instalação dos materiais. 

 

4.19 SERVIÇOS FINAIS 
4.19.1 – LIMPEZA (AZULEJO, VIDRO, PISO CERÂMICO E LIMPEZA GERAL) 
 

*A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação; deverão apresentar 

funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações 

definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e força, telefone, gás 

etc.). 

*Todo o entulho deverá ser removido do terreno pela Empreiteira; entretanto, para 

efeito de orçamento, tal serviço deve considerar-se incluído na taxa de Benefícios e Despesas 

Indiretas (B.D.I.). 

*Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, os pisos de 

cerâmica, mármore, granilite, cimentado, bem como os revestimentos de azulejos, pastilhas, 

pedras e ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer 

vestígios de tintas, manchas e argamassa. 

*A aplicação de resinas e vernizes sintéticos em pisos de madeira só será permitida 

quando a madeira estiver seca. 

*Durante o desenvolvimento das obras, será obrigatória a proteção dos pisos de 

mármore e granilite recém-concluídos, com estopa e gesso, nos casos em que a duração da obra 

ou a passagem obrigatória de operários assim o exigirem. 



  
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                      COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO                                   
 

AV. CASTELO BRANCO, 821, CENTRO – FONE: (93) 3514-1181 - BRASIL NOVO-PARÁ –  Governo “União, Força e Trabalho” 
E-MAIL:gab.pmbn21@gmail.com  

96 

*A proteção mínima consistirá da aplicação de 1 demão de cera incolor. 

Procedimentos usuais 

1.     Material cerâmico 

a)     A Limpeza de todas as  superfícies revestidas ou pavimentadas com material 

cerâmico deverá  ser feita com água e sabão ou com o emprego de outros materiais de  remoção, 

recomendadas pelos fabricantes dos materiais de  revestimento ou pavimentação. 

b)     Só deverão  ser empregadas soluções de  soda cáustica, potassa ou ácido clorídrico, numa 

proporção de uma parte de ácido, para 3 a  6 partes de água, quando o material cerâmico, lavado 

com água e sabão não ficar completamente limpo. 

c)     Após a adaptação de soluções químicas nos pisos cerâmico ou revestidos do mesmo 

material, os mesmos deverão ser lavados com adequado e abundante aplicação de água limpa. 

2. Marmorite ou Granilite 

a)     Depois de feito o último polimento com esmeril adequado as superfícies deverão 

ser lavadas ,  secas e  enceradas com duas demãos de cera branca comum e 

posteriormente lustradas até ser atingido, o  brilho  total. 

b) O polimento de rodapés e peitoris deverá, ser  feito  manualmente.. 

c)     Não, deverão ser aplicados agentes químicos 

3. De Mármores e Granito Polidos 

a) após a correção de quaisquer defeitos de polimento, as superfícies deverão ter 

tratamento idêntico aos revestimentos de marmorite ou granilite. 

4. De Cimentados Lisos ou Ásperos 

a)  as superfícies deverão ser limpas e lavadas com solução de ácido muriático na 

proporção de uma parte de ácido para cinco partes d’água 

5. Ferragens e Metais 

a) os metais cromados ou niquelados serão limpos com emprego de removedores 

adequados 

Para recuperação do brilho natural; deverão. Após a aplicação dos removedores, ser 

limpos à flanela. 

6. Vidros 

a) A limpeza de manchas e respingos de tintas deverá ser feitas com removedor 

adequado e palha de aço fina, tomando—se as precauções necessárias a fim de não danificar as 
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partes pintadas das esquadrias e caixilhos. 

7. De aparelhos: 

a) Sanitários 

A limpeza será feita com lavagens dos aparelhos sanitários, assim como peças de 

acabamentos, com água e sabão, não sendo permitido o uso de água com soluções de ácidos. 

b) Aparelhos de Iluminação 

Na limpeza dos aparelhos de iluminação deverão ser usados palha de aço fina, solução 

fraca de soda cáustica ou de potassa, e finalmente, água e sabão. 

8.     Ferragens de Esquadrias e Caixilhos 

a) Todas as ferragens de esquadrias e caixilhos, tais como fechaduras, fechos, 

cremones, dobradiças, trilhos, carretilhas e outros materiais, deverão ser completamente limpos 

e livres de marcas e resíduos de construção, sendo devidamente lubrificados as suas partes 

móveis de mecânicas, devendo apresentar os movimentos completamente livres. 

Arremates Finais 

Serão procedidos todos os serviços destinados aos arremates finais da obra, para a 

sua entrega em perfeito estado tais como pinturas e decorações revestimentos diversos e 

pavimentações. 

Para cada item construtivo será empregada a técnica, adequada discriminada para os 

diversos estágios de construção. 

Testes de Funcionamento 

a)     serão procedidos testes para verificação de funcionamento normal de instalações 

diversas, aparelhos sanitários e iluminação e força, assim como tubulações de gás, vapor, 

oxigênio e outras especiais. 

Desmontagem de Instalações Provisórias 

*Serão procedidos todos os trabalha necessários às desmontagens de instalações 

provisórias que foram utilizadas na obra, com desmontagem das torres e andaimes, desmontagem 

de tapumes, barracões, depósitos, etc. 

*As instalações provisórias de luz e força, assim como as de gás, telefone e sanitárias 

de obra, serão desmontadas; 

*Será providenciada   a arrumação do material possível. Para posterior utilização tais 

como empilhamento de tábuas convenientemente despregadas e livres de ferragens, classificação 
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de tubulações, remanescentes, arrumação do equipamento fixo desmontado, igualmente quanto, 

à disposição em local adequado para remoção de todas as ferramentas equipamentos auxiliares. 

*Serão devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos assim como 

as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios. 

*Será igualmente procedida a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a 

completamente livre e desimpedida e todos os resíduos de construção. 

Critérios de Medição 

*As quantidades obtidas, pelos critérios de medição já estabelecidos, para pisos 

e revestimentos de limpeza, bem como para vidros e aparelhas sanitários, serão simplesmente 

adotadas para os serviços de “limpezas”. 

*A quantidade de metros quadrados adotada para vidros subentende, nesse caso, a 

limpeza nas duas faces dos mesmos. 

 

4.19.2 PLACA INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO 

 

*A placa de inauguração com medidas de 40 x 60 cm deverá ser instalada em local 

visível, de fácil acesso, com Altura de instalação de 1,50 m no mínimo. Deverá ser instalada em 

local livre de intempéries. 

5 LICITAÇÃO 

 As obras e serviços, objeto deste projeto básico de engenharia deverá ser executada 

por meio de Licitação Pública, obedecendo rigorosamente a Lei n° 8.666/93 e suas alterações, 

visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponíveis. 

Brasil Novo, ABRIL de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nome: Cleivison Bianchi Nolasco 
Profissão: Arquiteto & Urbanista 
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: CLEIVISON BIANCHI NOLASCO CPF: 909.XXX.XXX-91
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A1874039

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILNOVO CNPJ: 34.XXX.XXX/0001-00
Nº Registro: PJ48683-1

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11860133I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 12/04/2022 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 14/04/2022 Forma de Participação: INDIVIDUAL
Tipologia: Público

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$108,69 Pago em: 13/04/2022

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA DE BRASIL NOVO CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/0001-00
Tipo: Pessoa jurídica de direito público Data de Início: 12/04/2022
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término:

31/12/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 68148000 Nº: SN
Logradouro: COMERCIO Complemento:
Bairro: BRASIL NOVO Cidade: BRASIL NOVO
UF: PA Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Foi realizado o  Levantamento arquitetônico -  2.400,57 m²;Projeto arquitetônico -  2.400,57 m²; Projeto de instalações
hidrossanitários prediais -  2.400,57 m²; Projeto de instalações prediais de águas pluviais -  2.400,57 m²;
Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão -  2.400,57 m²; Projeto urbanístico -  250,00 m² Memorial
descritivo ;Caderno de especificações ou de encargos Orçamento Cronograma da “CONSTRUÇÃO DO GINASIO
POLIESPORTIVO” No Município de Brasil Novo para realização de convenio junto a  Secretaria Adjunta de recursos
especiais (SEPLAD) do governo do Estado do  Pará. 

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
18/04/2022 às 11:09:56 por: siccau, ip 10.128.0.1.

Página 2/2www.caubr.gov.br

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 2400.57
Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquitetônico Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 2400.57
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 2400.57
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 2400.57
Atividade: 1.5.2 - Projeto de instalações prediais de águas pluviais Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 2400.57
Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 250
Atividade: 1.8.3 - Projeto urbanístico Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 2400.57
Atividade: 1.10.1 - Memorial descritivo Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 2400.57
Atividade: 1.10.2 - Caderno de especificações ou de encargos Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 2400.57
Atividade: 1.10.3 - Orçamento Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 2400.57
Atividade: 1.10.4 - Cronograma Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI11860133I00CT001 PREFEITURA DE BRASIL NOVO INICIAL 12/04/2022

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE
Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista CLEIVISON BIANCHI NOLASCO,
registro CAU nº 00A1874039, na data  e hora: 12/04/2022 13:54:31, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode. 

http://www.caubr.gov.br/


Página 1/2www.caubr.gov.br

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: CLEIVISON BIANCHI NOLASCO CPF: 909.XXX.XXX-91
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A1874039

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILNOVO CNPJ: 34.XXX.XXX/0001-00
Nº Registro: PJ48683-1

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11860283I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 12/04/2022 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 14/04/2022 Forma de Participação: INDIVIDUAL
Tipologia: Público

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$108,69 Pago em: 13/04/2022

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA DE BRASIL NOVO CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/0001-00
Tipo: Pessoa jurídica de direito público Data de Início: 12/04/2022
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término:

31/12/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 68148000 Nº: SN
Logradouro: RUA DO COMERCIO Complemento:
Bairro: BRASIL NOVO Cidade: BRASIL NOVO
UF: PA Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

FIASCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS “CONSTRUÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO” No Município de Brasil
Novo para realização de convenio junto a  Secretaria Adjunta de recursos especiais (SEPLAD) do governo do Estado do
 Pará. 

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: GESTÃO Quantidade: 2400.57

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
18/04/2022 às 11:08:51 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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Atividade: 3.6 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI11860283I00CT001 PREFEITURA DE BRASIL NOVO INICIAL 12/04/2022

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE
Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista CLEIVISON BIANCHI NOLASCO,
registro CAU nº 00A1874039, na data  e hora: 12/04/2022 14:02:58, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode. 

http://www.caubr.gov.br/

