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APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório técnico tem por finalidade apresentar o Caderno de Urbanismo do 

Museu da Cidade – Antiga Estação Ferroviária de Camaçari, estabelecendo condições para 

a execução e implantação do Projeto de Requalificação do Centro Antigo, localizado no 

Município de Camaçari/BA. Este d foi elaborado pela Prisma Consultoria e Engenharia Ltda, 

conforme contrato firmado entre a empresa e a Prefeitura Municipal de Camaçari/BA, e tem 

por objeto “prestação de serviços técnicos especializados na elaboração de estudos e projetos 

de infraestrutura urbana, projetos civis e captação de recursos federal e internacional no 

município de Camaçari, BA. n°.0126/2017”. Os produtos a serem entregues e que compõem 

este Caderno de Urbanismo, são:  

 Projeto de Calçadas e Acessibilidade – contendo as vias de circulação de 

pedestre, a reestruturação de passeio público com acessibilidade, áreas de 

estar, demais áreas pavimentadas, acessibilidade, áreas verdes, arborização 

e locação do mobiliário; 

 Projeto de Passagem em Nível para Pedestres (PNP): atendendo as 

recomendações da ANTT para melhorar as condições de acessibilidade e 

segurança dos pedestres, atendendo as normas de acessibilidade (NBR 

9050), implantando sinalização vertical complementar adequada segundo 

manual, e os dispositivos complementares auxiliares. 

 Projeto dos detalhes específicos e construtivos das passagens, calçadas, 

rampas, escadas, travessias, guarda-corpo, pavimento, entre outros. 
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INTRODUÇÃO 

O presente memorial tem como objetivo descrever as soluções adotadas no Projeto 

de Requalificação do Museu da Cidade – Estação Ferroviária, localizado no Centro Antigo da 

cidade. 

Camaçari é um município que viu sua população decuplicar dos 30.000 habitantes que 

tinha em 1970 para os 300.000 habitantes da atualidade. A chegada do Complexo 

Petroquímico e da indústria automobilística, entre outras empresas de grande porte, fizeram 

com que a sua Sede se tornasse uma multiplicidade de conjuntos habitacionais que gravitam 

em torno da pequena cidade pré-existente, cujas características mudaram muito pouco desde 

então: trata-se, ainda hoje, de uma cidade pobre e sem elementos urbanos que a valorizem 

e diferenciem. 

Visando qualificar a Cidade e elevar a autoestima de sua população, a atual 

Administração Municipal criou o projeto MUSEU DA CIDADE, a ser instalado com o 

aproveitamento de três edificações que são símbolos e referências da aglomeração urbana 

pré-existente à chegada do Polo Industrial que hoje hospeda. 

O Museu da Cidade é um projeto integrado que envolve três imóveis relacionados 

todos com a História da Cidade, a saber: 

 Antiga Estação Ferroviária, hoje desativada, destinada a ambiente de 
exposição; 

 Antiga sede da Prefeitura Municipal, em péssimo estado de conservação e 
interditada pela Defesa Civil, destinada ao Arquivo Público Municipal, à 
administração do Museu e ambientes de exposições, reuniões e pesquisas; 

 Antigo Cine-teatro, igualmente interditado pela Defesa Civil, destinada a 
eventos artísticos, reuniões e exposições. 

A localização, proximidade e integração física e funcional dos três imóveis pode ser 

percebida na imagem abaixo: 

 

Figura 1 - Complexo do Museu da Cidade. Fonte: Prisma   
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1. LOCALIZAÇÃO 

 Avenida Eixo Urbano Central 

 

Figura 2: Localização do Museu da Cidade – Antiga Estação Ferroviária – Camaçari/BA. 

Fonte: PRISMA, 2018. 

 

2. OBJETIVO  

 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto, tem a finalidade de 

caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a 

sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto e suas 

particularidades. Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos 

constituintes do projeto de urbanismo, com suas respectivas sequências executivas e 

especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, 

regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos. 
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3. CROQUI DE SITUAÇÃO DO PROJETO 

 

Figura 3 - Projeto de Requalificação do Museu da Cidade – Antiga Estação Ferroviária. Fonte: Prisma
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4. PROPOSIÇÕES DE PROJETO 

4.1. Justificativa do Projeto e Análise do Sítio atual 

Este projeto faz parte do Programa Municipal de Requalificação Urbana e Mobilidade, 

executado pela Prefeitura Municipal de Camaçari, através da Secretaria da Infraestrutura 

(Seinfra) e visa, entre outros importantes fatores, o fomento e o aquecimento da economia 

com a geração de novos empregos e rendas.  

A intenção de requalificar do Museu da Cidade – Estação Ferroviária deve-se ao fato 

dele estar localizado na zona central da cidade e de grande atrair a população para essa 

região visto que possui muito atrativos no entorno. Com isso será mais um atrativo para cidade 

e um ponto turístico. Atualmente encontra-se sem infraestrutura básica e apresenta diversos 

problemas de pavimentação e acessibilidade. 

Figura 4 – Passagem em nível de pedestre sem 

acessibilidade 

Figura 5 - – Passagem em nível de pedestre sem 

acessibilidade e rampas fora das normas 

Figura 6 – Plataforma da estação deteriorada  Figura 7 – Estação na atualidade abandonado e 

pichado 

4.2. Intervenções na Requalificação do Museu 

As principais intervenções propostas neste projeto podem ser divididas em três 

conjuntos: 

1. Acessibilidade - Melhoria e criação das condições de acessibilidade com a 

implantação de calçadas e acessos (rampas, escadas);  

2. Passagem em Nível – em conformidade com as recomendações da ANTT; 

3. Mobiliário – Indicado o local dos elementos de mobiliário urbano; 

4. Vegetação e arborização – Promover sombreamento e tratamento paisagístico 

adequado a região.  
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As proposições de 3 a 4 – mobiliário e vegetação serão apenas indicado os locais e 

não especificado os tipos de mobiliário e de vegetação. 

5. CALÇADA E PISOS 

5.1. Calçadas 

Na área de poligonal de intervenção do projeto (em ambos os lados da Avenida do 

Eixo Urbano Central) foram propostas calçadas largas e acessíveis, atendendo as normas de 

acessibilidade NBR 16.537/2016 e NBR 9050/2015. Na área central do Museu - Estação 

(tanto para os dois lados de passagem/travessia) foram respeitadas as larguras e 

recomendações preconizadas pela ANTT. Seguindo o raciocino das larguras utilizadas nas 

áreas externas a plataforma principal do Museu – Estação, nesta área foi direcionado o fluxo 

do pedestre para o acesso principal da Edificação baseando-se nas normas de acessibilidade. 

1. Para as calçadas externas, que margeiam a Avenida do Eixo Urbano Central foi 

previsto dois tipos de pavimentação, sendo o início e fim de cada tipo de pavimento 

limitadas por “Belvederes” – são espaços de estar que avançam sobre o talude do leito 

férreo, criando alguns ambientes de estar especialmente junto a algumas árvores 

existentes, evitando que a calçada estreite junto ao leito da linha férrea. 

Os tipos de pavimentação propostos nestes dois trechos foram:  

a) Piso de concreto moldado in loco, com contrapiso, esp.: 6cm, acabamento 

convencional, Fck=20Mpa e inclinação de 1%. A limpeza deste piso pode ser 

feita com jato de água e sabão duro; este piso proporciona ao mesmo tempo, 

facilidade de tráfego e superfície antiderrapante. A paginação do piso da 

calçada em concreto deverá prever juntas serradas a cada 1,50 m. 

 

Figura 8 – Camadas do piso de concreto. Fonte: Prisma 

b) Piso de concreto intertravado, 10x20, esp.: 6cm, nas cores grafite e amarelo, 

assentado com paginação tipo escama. 
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Figura 9 - Seção do bloco intertravado. Fonte: Prisma 

 

Figura 10 - Tipo de paginação de piso do bloco intertravado. Fonte: Prisma 

2. As rampas e escada de acessos ao Museu da Cidade – Antiga Estação Férrea – foram 

propostas em piso de concreto semi-polido moldado in loco (ver figura 08), com 

contrapiso, esp.: 6cm, acabamento convencional, Fck=20Mpa e inclinação de 1%. Os 

detalhes construtivos encontram-se especificados nas pranchas de projeto, assim 

como, as diferentes inclinações das rampas (respeitando a NBR 9050), a fixação e 

assentamento do guarda-corpo e corrimão e o tipo de material utilizado. 

3. As 04 (quatro) Passagens em Nível de Pedestres – PNPs foram elaboradas segundo 

recomendações da ANTT. O tipo de pavimento recomendado nesta passagem foi em 

revestimento betuminoso usinado a quente, esp.; 4cm. 

 

Figura 11 - Seção do pavimento da PNP. Fonte: Prisma 

4. Entre as PNPs com a circulação do pedestre o revestimento de piso utilizado foi de 

concreto intertravado, 10x20, esp.: 6cm, na cor grafite assentado com paginação tipo 

escama.  
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5. Para a plataforma principal do Museu da Cidade – Antiga Estação Ferroviária, foram 

utilizados dois tipos de revestimento de piso: Intertravado e o concreto. 

 

Figura 12 - Piso na plataforma do Museu da Cidade. Fonte: Prisma 

a) Piso de concreto intertravado, 10x20, esp.: 6cm, na cor amarelo, assentado a 

50cm da borda da plataforma, com paginação tipo escama. 

b) Piso de concreto intertravado, 10x20, esp.: 6cm, na cor grafite, assentado entre 

o piso intertravado na cor amarelo, também com paginação tipo escama. 

c) Piso de concreto, com contrapiso, esp.: 6cm, acabamento convencional, 

Fck=20Mpa e inclinação de 1%, delimitando faixa livre de circulação do 

pedestre e direcionado o transeunte até a edificação principal. A limpeza deste 

piso pode ser feita com jato de água e sabão duro; este piso proporciona ao 

mesmo tempo, facilidade de tráfego e superfície antiderrapante. A paginação 

do piso da calçada em concreto deverá prever juntas serradas a cada 1,50 m. 

5.2. Acessibilidade 

Por sentido a palavra Acessibilidade segundo a Lei n° 13.146/2015 define-se como: 

”Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de 

espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e 

comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e 

instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona 

urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida”. 



 

 

Prefeitura Municipal de Camaçari/BA 

Museu da Cidade – Antiga Estação Ferroviária – Município de Camaçari - Caderno Executivo de Urbanismo 

11 
 

 

Ou seja, a acessibilidade trazer conforto, confiabilidade, simplicidade, segurança e 

acessibilidade universal a todos os usuários da via, através de elementos orientativos, visuais, 

sensoriais, etc.  

1. Calçadas 

As duas calçadas laterais que margeiam a Avenida Eixo Urbano Central foram 

divididas em duas faixas de usos.  

a) Faixa de Serviço (serve para acomodar mobiliário, canteiros, arvores, 

postes, ou sinalização); 

b) Faixa Livre de Circulação (é a parte livre da calçada ou do leito 

carroçável destinada à circulação de pedestres. Deve ser contínuo 

entre lotes, sem degraus, e livre de qualquer obstáculo como carros 

estacionados, contentores de lixo, materiais de obra, entre outros). 

 

 

Figura 13 - Acessibilidade nas calçadas. Fonte: Prisma 

A inclinação transversal da faixa livre das calçadas foi prevista para não ser superior a 

3 %, pois um passeio muito inclinado dificulta especialmente o deslocamento das pessoas em 

cadeira de rodas. Eventuais ajustes de soleira devem ser executados sempre dentro dos lotes. 

Em relação a inclinação longitudinal da faixa livre das calçadas previu-se que ela acompanhe 

a inclinação do leito carroçável adjacente. É imprescindível que o passeio seja contínuo, sem 

degraus, para garantir o acesso a pessoas em cadeira de rodas, idosos, pessoas com 

carrinhos de bebê, andadores, entre outros 

Nas calçadas centrais que fazem ligação entre as passagens de pedestres foram 

previstas faixas de livre circulação sem a locação de interferências de redes e/ou mobiliários 

urbanos, respeitando apenas as inclinações transversal e longitudinal. 
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Figura 14 – Faixa livre de circulação entre as PNPs. Fonte: Prisma 

 

Figura 15 - 3D da Passagem em Nível para Pedestres - PNPs. Fonte: Prisma. 

2. Piso Tátil 

A orientação direcional e alerta das pessoas com deficiência visual deve ser feita 

preferencialmente através de elementos edificados, tais como fachadas, muros, grades, 

muretas, floreiras ou guias de concreto com no mínimo 5cm de altura, sem ressaltos ou 

obstáculos. 

Quando houverem descontinuidades nas fachadas, tais como entradas de garagens, 

galerias, recuo de uma edificação e espaços abertos como postos de gasolina, deve ser 

instalado o piso tátil direcional do alinhamento para dentro destas descontinuidades. O piso 

Ligação entre 
as PNPs 
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será rastreado pela pessoa com deficiência visual através da bengala longa ou da visão 

residual, e servirá como guia até a fachada contínua seguinte. 

O piso tátil deve ter contraste de textura e cor em relação ao pavimento da calçada, 

para ser percebido facilmente por pessoas com deficiência visual parcial ou total. O padrão 

definido e utilizado em Camaçari/BA será um piso tátil de tamanho 40 x 40cm e cor vermelho, 

que garante maior contraste com as cores grafite e palha do piso intertravado; e do piso de 

concreto na faixa livre de circulação. Existem dois tipos de piso tátil, com funções diferentes: 

direcionar ou alertar. Na imagem a seguir: 01 – piso tátil (direcional/alerta) instalado no piso 

intertravado na cor palha; 02 - piso tátil alerta instalado no piso intertravado na cor grafite; 03 

– piso tátil (direcional/alerta) instalado no piso de concreto; 
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Piso tátil direcional 

Este é o piso que direciona as pessoas que possuem algum impedimento de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial - PcD1. Ele é formado por feixes 

salientes retangulares em paralelo que, como sugere o próprio nome, indica a direção a ser 

seguida, e é instalado formando uma faixa que acompanha o sentido do deslocamento e tem 

a largura variando entre 25cm a 60cm. 

Piso tátil alerta 

É usado para sinalizar situações que envolvem risco de segurança; é composto por 

meias calotinhas que levam um nome bem estranho (tronco-cônicos). Esse tipo de piso é 

usado para alertar os PcD quando eles passam com a bengala ou notam a textura diferente 

do piso com a sola do sapato, já sabendo que terão um obstáculo à frente: seja uma travessia, 

um poste, uma árvore ou um telefone público. 

 

 

Piso tátil direcional 

utilizado – 40x40, 

cimentício, esp.: 2,5cm, 

na cor vermelho; 

 

Piso tátil de alerta 

utilizado – 40x40, 

cimentício, esp.: 2,5cm, 

na cor vermelho; 

Figura 16 - Tipo de pisos táteis 

 

6. ASSENTAMENTO DOS PISOS 

6.1. Piso de Concreto Pré Moldado in loco 

O revestimento em concreto será pre moldado no local, semi polido, com contrapiso e 

espessura de 6 cm. A paginação do piso da calçada em concreto será em juntas serradas a 

cada 1,50 m, com inclinação de 1%.  

Especificação técnica: 

 resistência à compressão: mínima de fck 20 Mpa  

 modulação: estampagem em módulos de 1,20 m.  

 espessura: .6 cm. p/ pedestre, 12 cm. p/ veiculos leves e conforme projeto p/ 

veículos pesados 

                                                 

1 LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015 - Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência  

(Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
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 acabamento superficial: diversidade de texturas e cores  

 armadura: telas de aço soldadas • base: terra compactada c/ camada 

separadora de brita 

Manutenção  

 limpeza: Jato de água e sabão neutro  

 remoção: o piso é cortado de acordo com a modulação e refeito in loco com os 

mesmos produtos e estampas do existente. 

Desempenho 

 durabilidade: elevada, desde que respeitadas as características do produto, 

modo de instalação e de manutenção  

 drenagem: superficial  

 conforto de rolamento: a superfície deve proporcionar, ao mesmo tempo, 

facilidade de tráfego e superfície antiderrapante. 

 liberação ao tráfego: 24 h p/ tráfego leve de pedestres a 48 h. p/ tráfego de 

veículos leves. 

6.2. Piso de Bloco Intertravado 

Pavimento de blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre colchão de areia, 

travados através de contenção lateral e por atrito entre as peças. 

Especificação técnica: 

 Resistência à compressão: ≥ 35 MPa.  

 Espessura: 6 cm, 8 cm ou 10 cm – (definida em projeto). 

 Para calçadas: usualmente 6 cm.  

 Acabamento superficial: diversidade de cores e formatos.  

 Tipo de base: para calçadas utiliza-se brita graduada simples compactada. 

 Armadura: não utiliza. 

Manutenção  

 Limpeza: jato de água e sabão neutro.  

 Conserto: fácil remoção e reaproveitamento das peças. l a t e - raiz e drenagem 

superficial 

Desempenho 
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 Durabilidade: Elevada, desde que respeitadas as características do produto, 

modo de instalação e de manutenção. 

 Conforto de Rolamento: Adequado. 

 Antiderrapante: Adequado.  

 Drenagem: Pode ser projetado para esta finalidade.  

 Tempo para liberação ao tráfego: imediato. 

6.3. Rampas e Escadas de Acesso. 

Foram dispostos novos acessos atendendo as orientações estabelecidas na NBR 

9050/2015 e NBR 16.537/2016. Para garantir acessibilidade universal, foram definidos limites 

máximos de inclinação, desníveis a serem vencidos e o número máximo de segmentos por 

rampa. As inclinações das rampas foram calculadas através da equação:  

I = h x 100 / c 

Onde i é a inclinação, expressa em porcentagem (%); h é a altura do desnível; c 

é o comprimento da projeção horizontal. 

Por recomendação, as rampas devem ter inclinação de acordo com os limites 

estabelecidos. Para inclinação entre 6,25 % e 8,33 %, é recomendado criar áreas de 

descanso, patamares a cada 50 m de percurso. 

A figura 17 a seguir apresenta as 07 (sete) rampas e as 03 (três) escadas que a 

poligonal do Museu da Cidade – Antiga Estação Férrea contemplam. 

 

Figura 17 - Mapa chave com as rampas e acessos. Fonte: Prisma 

6.3.1. Conjunto de Rampa e Escada 02 e 07 

O conjunto de Rampa e Escada 02 que dá acesso pela direita para a plataforma do 

Museu da Cidade e o Conjunto de Rampa e Escada 07 que dá acesso pela esquerda serão 

executados in loco e terão guarda corpos ao longo de todos os trajetos com alturas de 1,10m 

confeccionados em aço galvanizado e acabamento escovado. Foi proposto largura mínima 

para as rampas de 1,50m, e largura mínima de 2,40m nas escadas. 

Direita 

Esquerda 

Av.Eixo Urbano Central 
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Figura 18 - Perspectiva e planta baixa da rampa e escada 02 – acesso pela direta. Fonte: Prisma 
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Figura 19 - Perspectiva e planta baixa da rampa e escada 07 - acesso pela esquerda na plataforma. Fonte: 
Prisma 

 

Figura 20 - 3D da Rampa com a Escada. Fonte: Prisma. 

6.3.2. Conjunto de Rampa 01, 03, 04, 05, 06 e Escada 03 

As rampas 01, 03, 04 e 05 iniciam-se nas passagens de pedestres em nível – PNPs e 

terminam nos “Belvederes”2 proporcionando ambientes de estar e convivência aos pedestres. 

Estas rampas serão executadas in loco e terão guarda corpos ao longo de todos os 

trajetos com alturas de 1,10m confeccionados em aço galvanizado e acabamento escovado, 

                                                 

2 Belvederes são espaços de estar que avançam sobre o talude do leito férreo, criando alguns ambientes de estar 

especialmente junto a algumas árvores existentes, evitando que a calçada estreite junto ao leito da linha férrea. 
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além de possuírem largura mínima de 1,50m, respeitando as normas de acessibilidade em 

seus patamares, em relação as inclinações máximas permitidas. 

 

 

Figura 21 - Planta e corte da rampa 01. Fonte: Prisma. 

 

 

 

Figura 22 - Planta e corte da rampa 03. Fonte: Prisma. 

 

 

Figura 23 - Planta e corte da rampa 04. Fonte: Prisma. 
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Figura 24 - Planta e corte da rampa 05. Fonte: Prisma. 

 

 

Figura 25 - Planta e corte da rampa 06. Fonte: Prisma 

6.3.3. Guarda-Corpo e Corrimão 

Os guarda-corpos das rampas e escadas serão em seção tubular em aço 

galvanizado com acabamento escovado, com altura de 1,10 metros do piso, e fixado no piso 

e paredes por meio de parafusos em flanges (escadas), parafusos e flanges (rampas). Os 

corrimãos das escadas e guarda-corpos terão altura de 0,90cm, com as mesmas 

especificações do guarda-corpo. 
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Figura 26 - Detalhe guarda-corpo e corrimão. Fonte: Prisma. 

6.3.4. Método de Execução das Rampas e Escadas - Movimento de Terra e Contenções 

a) Escavação Mecanizada – Material 1ª Categoria 

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito nesta 

especificação, todas as prescrições da NBR 6122.  
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As escavações serão todas realizadas em material de 1ª categoria.  

Entende-se como material de 1ª categoria todo o depósito solto ou moderadamente 

coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou 

sem componentes orgânicos, formados por agregação natural, que possam ser escavados 

com ferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-

se-á também 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, 

isoladamente, diâmetro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade que 

apresente, e, em geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 

3ª categoria.  

Antes de iniciar os serviços de escavação, deverá efetuar levantamento da área da 

obra que servirá como base para os levantamentos dos quantitativos efetivamente realizados. 

As escavações além de 1,50m de profundidade serão taludadas ou protegidas com 

dispositivos adequados de contenção. Quando se tratar de escavações permanentes deverão 

seguir os projetos pertinentes. Se necessário, os taludes deverão der protegidos das 

escavações contra os efeitos de erosão interna e superficial. A execução das escavações 

implicará responsabilidade integral pela sua resistência e estabilidade. 

b) Escavação Mecanizada de Vala – Material 1ª Categoria – até 2m 

Para a realização de serviços localizados ou lineares, como a implantação de novas 

redes de utilidades enterradas, inclusive caixas e PV’s, prevê-se a necessidade de escavação 

de vala em solo. Esse serviço deverá ser realizado por retroescavadeira, com concha de 

dimensão compatível com os trabalhos.  

Este serviço compreende as escavações mecanizadas de valas em profundidade 

não superior a 2,0m. Deverá ser avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. Deverá ser 

respeitada a NBR-9061. Se necessário, deverão ser esgotadas as águas que percolarem ou 

adentrarem nas escavações. 

c) Escavação Manual de Vala – Material 1ª Categoria 

Para serviços específicos, haverá a necessidade de se realizar escavação manual 

em solo, em profundidade não superior a 2,0m. Para fins desse serviço, a profundidade é 

entendida como a distância vertical entre o fundo da escavação e o nível do terreno a partir 

do qual se começou a escavar manualmente.  
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Deverá ser avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. Deverá ser respeitada 

a NBR-9061. Se necessário, deverão ser esgotadas as águas que percolarem ou adentrarem 

nas escavações. 

d) Reaterro e Compactação Manual de Valas 

Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de 

escavação de valas.  

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulação, deverá ser 

executado manualmente com solo isento de pedregulhos em camada única, até 10cm acima 

da geratriz superior do tubo, compactado moderadamente, completando-se o serviço através 

de compactador tipo sapo até o nível do terreno natural. Não deverá ser executado reaterro 

com solo contendo material orgânico. 

e) Reaterro compactado mecanicamente 

Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de 

escavação de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulação, 

deverá ser executado manualmente. Nos demais casos é obrigatório executar o reaterro 

compactado mecanicamente. Não deverá ser executado reaterro com solo contendo material 

orgânico. 

f) Nivelamento e Compactação do Terreno 

Consiste no nivelamento e compactação de todo o terreno que sofrerá intervenção, 

a fim de deixar a base pronta para os serviços a serem posteriormente executados.  

O nivelamento se dará, sempre que possível, com o próprio material retirado durante 

as escavações que se fizerem necessárias durante a obra. 

6.3.5. Estruturas de Concreto Armado 

a) Geral 

Os serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado serão 

executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, 

deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente, entre 

outras:  

 NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;  
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 NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto 

armado;  

 NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação;  

 NBR-5739 Concreto – Ensaio de corpos de prova cilíndricos;  

 NBR-6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;  

 NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios.  

As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos estruturais 

deverão obedecer ao projeto executivo, não sendo permitidas mudanças em suas posições, 

a não ser com autorização do Responsável Técnico pela obra.  

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.  

Quando da execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas providências 

e um rigoroso controle para que as peças tenham um acabamento homogêneo, com juntas 

de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas. 

O Responsável Técnico pela obra, durante e após a execução das fundações, 

contenções e estruturas, é o responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, às 

edificações vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionários ou terceiros. 

b) Fôrmas e Escoramentos 

As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras 

que regem a matéria.  

O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de fôrma a evitar 

possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do 

concreto fresco. As fôrmas serão dotadas das contra flechas necessárias conforme 

especificadas no projeto estrutural, e com a paginação das fôrmas conforme as orientações 

do projeto arquitetônico.  

Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de 

modo a evitar eventuais fugas de pasta. Em peças com altura superior a 2,0m, principalmente 

as estreitas, será necessária a abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para 

facilitar a limpeza.  
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As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de 

amassamento do concreto. Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, 

serão aplicados na superfície da fôrma antes da colocação da armadura.  

Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais provocados 

no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida. 

Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse modo, qualquer 

movimento das fôrmas no momento da concretagem. É preferível o emprego de andaimes 

metálicos.  

As fôrmas deverão ser preparadas tal que fique assegurada sua resistência aos 

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

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

Na retirada das fôrmas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim de impedir 

que sejam danificadas as superfícies de concreto. 

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

utilização de massa corrida, serão de compensado laminado com revestimento plástico, 

metálico ou fibra de vidro.  

É vedado o emprego de óleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso 

de outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloração do 

concreto aparente.  

A variação na precisão das dimensões deverá ser de no máximo 5,0mm (cinco 

milímetros).  

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados e 

corrigidos permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto.  

A retirada das fôrmas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos 

recomendados:  

 faces laterais: 3 dias;  

 faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e 

convenientemente espaçados;  

 faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.  
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A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e progressiva, 

particularmente para peças em balanço, o que impedirá o aparecimento de fissuras em 

decorrência de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverão ser tomados nos casos de 

emprego de "concreto de alto desempenho" (fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa 

resistência inicial.  

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes deverá obedecer ao prazo de 

21 dias. 

c) Armaduras 

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para 

isso a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser 

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

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

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

do concreto.  

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

por um processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, entre outros.  

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as 

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

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

nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre 

a colocação da fôrma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto, esta 

nata deverá ser removida. 

d) Concreto 

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

atendam a NBR-5732 e NBR-5737. 

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

materiais de qualidade rigorosamente uniforme.  

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

permitir, e de uma só partida de fornecimento.  
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Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência 

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

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

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

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

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

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

As juntas de trabalho decorrentes das interrupções de lançamento, especialmente 

em paredes armadas, serão aparentes, executadas em etapas, conforme indicações nos 

projetos.  

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

tubulações e outros elementos exigidos pelos demais projetos. A cura do concreto deverá ser 

efetuada durante, no mínimo, 7 (sete) dias, após a concretagem.  

Não deverá ser utilizado concreto remisturado. O concreto deverá ser 

convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se evitar as falhas de 

concretagem e a segregação da nata de cimento.  

O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão. Os equipamentos a 

serem utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os tamanhos das 

peças a serem concretadas.  

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

estrutural, haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração 

das vigas ou outros elementos atravessados. 

Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre 

outros, serão empregados fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0mm ou tela soldada própria 

para este tipo de amarração distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados 

no concreto por intermédio de cola epóxi ou chumbador. 

e) Aditivo  

Não deverão ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substância 

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

amostra para comprovações de composição e desempenho.  
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Só poderão ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por 

laboratório nacional especializado e idôneo. 

f) Dosagem 

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental 

(racional), na fôrma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais 

disponíveis, um concreto que satisfaça às exigências do projeto estrutural.  

Todas as dosagens de concreto serão caracterizadas pelos seguintes elementos:  

 Resistência de dosagem aos 28 dias (fck28);  

 Dimensão máxima característica (diâmetro máximo) do agregado em função 

das dimensões das peças a serem concretadas;  

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

7223;  

 Composição granulométrica dos agregados;  

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

 Controle de qualidade a que será submetido o concreto;  

 Adensamento a que será submetido o concreto;  

 Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de 

inchamento e umidade).  

 A fixação da resistência de dosagem será estabelecida em função da 

resistência característica do concreto (fck) estabelecida no projeto  

g) Controle Tecnológico 

O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da 

trabalhabilidade, das características dos constituintes e da resistência mecânica. 

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

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

Deverá ser adotado controle sistemático de todo concreto estrutural empregado na 

obra. A totalidade de concreto será dividida em lotes. Um lote não terá mais de 20m³ de 

concreto, corresponderá no máximo a 200m² de construção e o seu tempo de execução não 
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excederá a 2 semanas. No edifício, o lote não compreenderá mais de um andar. Quando 

houver grande volume de concreto, o lote poderá atingir 50m³, mas o tempo de execução não 

excederá a uma semana. A amostragem, o valor estimado da resistência característica à 

compressão e o índice de amostragem a ser adotado serão conformes ao preconizado na 

NBR-6118. 

h) Transporte  

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

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

ou evaporação. 

Poderão ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhão-betoneira 

ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mão com roda de pneu, jericas, 

caçambas, pás mecânicas, entre outros, não sendo permitido, em hipótese alguma, o uso de 

carrinhos com roda de ferro ou borracha maciça.  

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

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

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

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

lançamento, que é de 1,5 horas, contadas a partir do início da mistura na central.  

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

lançamento direto nas fôrmas. Não sendo possível, serão adotadas precauções para 

manuseio do concreto em depósitos intermediários.  

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

movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado. No caso de utilização de 

carrinhos ou jericas, buscar-se-ão condições de percurso suave, tais como rampas, aclives e 

declives, inclusive estrados. 

i) Lançamento  

O concreto deverá ser lançado de altura superior a 2,0m para evitar segregação. Em 

quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis as calhas, o 

concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.  

Nas peças com altura superior a 2,0m, com concentração de ferragem e de difícil 

lançamento, além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma uma 
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camada de argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto que 

vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação de "nichos de pedras".  

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

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

seja levado pela água de infiltração. 

j) Adensamento 

O adensamento manual só deverá ser permitido em camadas não maiores a 20cm 

de altura.  

O adensamento será cuidadoso, de fôrma que o concreto ocupe todos os recantos 

da fôrma.  

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

vazios ao seu redor nem dificultar a aderência com o concreto. 

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

apenas a suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície 

do concreto.  

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

camadas a serem vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a ¾ do 

comprimento da agulha.  

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

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

vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num único 

ponto ou em pontos distantes.  

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

vibrador de imersão.  

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

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

de buracos que se encherão somente de pasta. Na vibração por camadas, far-se-á com que 

a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligação duas a duas.  

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

réguas, entre outros). 
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k) Juntas de Concretagem  

Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas. Em 

qualquer caso, a junta então formada denomina-se fria, se não for possível retomar a 

concretagem antes do início da pega do concreto já lançado.  

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento. As 

juntas serão localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento.  

Quando não houver especificação em contrário, as juntas em vigas serão feitas, 

preferencialmente, em posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas verticais). Tal 

posição será assegurada através de fôrma de madeira, devidamente fixada.  

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é 

possível fazer-se fôrmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de 

armação e não do concreto, evitando a formação da nata de cimento na superfície, que se 

verifica em juntas inclinadas.  

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem deverá ser interrompida logo após 

a face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.  

Antes da aplicação do concreto deve ser feita a remoção cuidadosa de detritos.  

Antes de reiniciar o lançamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de 

cimento (vitrificada) e feita limpeza da superfície da junta com a retirada de material solto. 

Pode ser retirada a nata superficial com a aplicação de jato de água sob forte pressão logo 

após o fim da pega. Em outras situações, para se obter a aderência desejada entre a camada 

remanescente e o concreto a ser lançado, é necessário o jateamento de abrasivos ou o 

apicoamento da superfície da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente o 

agregado graúdo.  

As juntas permitirão a perfeita aderência entre o concreto já endurecido e o que vai 

ser lançado, devendo, portanto, a superfície das juntas receber tratamento com escova de 

aço, jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a formação de redentes, 

ranhuras ou saliências. Tal procedimento será efetuado após o início de pega e quando a 

peça apresentar resistência compatível com o trabalho a ser executado.  

Quando da retomada da concretagem, a superfície da junta concretada 

anteriormente será preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de 

cimento, graxa ou quaisquer outros prejudiciais à aderência, e procedendo-se a saturação 
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com jatos de água, deixando a superfície com aparência de "saturado superfície seca", 

conseguida com a remoção do excesso de água superficial.  

Especial cuidado será dado ao adensamento junto à "interface" entre o concreto já 

endurecido e o recém-lançado, a fim de se garantir a perfeita ligação das partes. 

l) Cura do Concreto  

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

deverá iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o 

fim da pega continuará por período mínimo de 7 dias.  

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada 

de pó de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5,0cm de 

espessura.  

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

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

 Admitem-se os seguintes tipos de cura:  

 Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto;  

 Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;  

 Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;  

 Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre 

superfícies expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto 

e a subsequente retração térmica;  

 Películas de cura química.  

m) Limpeza e Tratamento Final do Concreto 

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

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

oxálico ou com tricloroetileno; 

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

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

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

cristais de hiposulfito de sódio;  

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

será tomado com argamassa de cimento, no traço que lhe confira estanqueidade e 

resistência, bem como coloração semelhante a do concreto circundante;  

As rebarbas e saliências maiores, que acaso ocorram, serão eliminadas. 

n) Impermeabilização – Serviços Preliminares 

Deverá ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construção (tanto em concreto 

quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.  

As superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas, ásperas e 

desempenadas.  

Deverão ser aplicadas a brocha ou vassourão, uma demão de penetração (bem 

diluída) e duas de cobertura, após a completa secagem da anterior.  

Os respaldos de fundação, a menos de orientação contrária da fiscalização, deverão 

ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as 

sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais. 

o) Pintura das Rampas e Escadas  

As rampas e as escadas serão pintadas em tinta látex acrílica na cor cinza. 


