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IITTEEMM 11 -- EESSPPEECCIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS TTÉÉCCNNIICCAASS 

 
As presentes especificações têm por objetivo fixar condições básicas e normas técnicas de 

materiais para a construção de Contenção e Píer em concreto armado a ser executado na orla da 

Vila de Nova Olinda em Augusto Corrêa/Pa. 

Estas especificações determinam e complementam as informações contidas nos projetos. 

Os materiais a serem empregados na obra, deverão estar rigorosamente de acordo com as 

especificações e métodos normativos da ABNT. 

 

1.1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS DE MATERIAIS 

 
 

1.1.1 Cimento Portland 

O cimento a ser empregado será o Portland comum e, deverá atender ao disposto na norma da 

ABNT. 

O teor de aluminato tricálcico, calculado pela fórmula de Bogue, deverá ser superior a 8%. 

O Contratante poderá verificar a integridade do cimento quando da entrega e solicitar um 

atestado quanto a sua qualidade. O cimento deverá ser entregue na construção devidamente 

embalado e será armazenado em local abrigado e empilhado de modo a não comprometer a sua 

qualidade, sendo que o número de sacos empilhados será de no máximo 10 (dez). 

O tempo máximo de estocagem será de dois meses, suposto o cimento ser de fabricação 

recente. 

 
1.1.2 Agregado miúdo 

Areia natural de diâmetro máximo 4,8 mm, lavada e sem a presença de substâncias 

prejudiciais ao desempenho do concreto. 

 
1.1.3 Agregado graúdo 

Será utilizado seixo rolado de diâmetro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm, devidamente 

limpo e sem a presença de partículas tipo argila ou substâncias orgânicas. 

 
1.1.4 Água 

A água a ser utilizada deverá ser limpa, livre de teores prejudiciais, de substâncias estranhas e 

outras impurezas que possam alterar a qualidade do concreto. 
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1.1.5 Aditivos para Concreto 

Serão utilizados aditivos plastificantes tipo plastiment da SIKA, ou similar, na confecção do 

concreto estrutural, devidamente dosado de acordo com as especificações do fabricante. 

Será proibido o emprego de aceleradores de pega e quaisquer outros aditivos que contenham 

cloreto de cálcio ou quaisquer outros halogênios. 

 

1.1.6 Armaduras para Concreto Armado 

 
O aço a ser empregado deverá estar dentro dos padrões prescritos pela ABNT. Sendo 

permitido uma extensão a outros padrões de qualidade como o CEB. 

O Corte e dobramento serão executados a frio conforme prescrito pela ABNT. 

As barras de aço serão amarradas por arame 18 ou por ponto de solda. 

 
CONTROLE 

 
Condições Gerais 

As armaduras para concreto armado serão as que satisfazem a ABNT. 

Barras com fissuras, bolhas, oxidação e corrosão serão rejeitadas. Se a quantidade de barras 

defeituosas for elevada, o fornecimento será suspenso. 

 

 
Tolerâncias 

O diâmetro médio para barras lisas de seção circular poderá ser medido por paquímetro. No 

caso de barras com seção irregular deverá ser considerado uma seção equivalente com peso 

específico de 7,85 kgf/dm3. 

O peso nominal é o que corresponde ao seu diâmetro nominal. 

O peso real das barras, com diâmetro nominal igual ou maior a 10 mm, será igual a seu peso 

nominal com tolerância de ± 6%. Para as barras com diâmetro inferior a 10 mm, a tolerância é de ± 

10%. Devem ser verificadas estas tolerâncias durante o fornecimento. 

 
Ensaios 

Antes da amostra ser encaminhado aos testes, será verificada sua autenticidade. Os ensaios 

consistirão em tração e dobramento conforme recomendação da ABNT. Os corpos de prova são 

segmentos de barra e em caso de apresentarem seção transversal com deformações será tomado uma 

seção transversal de uma barra com mesmo peso por metro linear. 

 
1.1.7 Forma e escoramento 
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As formas e os escoramentos obedecerão às indicações de projeto e possuirão rigidez que 

impeça deformação quando submetidas às cargas. 

As formas serão em madeira e deverão apresentar-se sem deformações, defeitos, 

irregularidades ou pontos frágeis. Podem ser também adotados revestimentos à prova d’água. 

 

Se a opção utilizada for madeira (mais comum), todas estas deverão ser estocadas abrigadas, 

de modo a evitar as molhagens e secagens alternadas que possam provocar empenamentos, 

rachaduras e outros defeitos. 

A estocagem não deverá ser feita diretamente sobre o terreno, sendo os apoios das peças 

afastadas no máximo de 1,50m, tomando-se também o cuidado com o empilhamento. 

 

1.1.8 Concreto 

Na confecção de concreto deve ser seguida a norma Brasileira NBR-6118, sendo exigida a 

dosagem racional do concreto e o adensamento por vibração. 

Para aplicação em lastros, camadas protetoras e outros fins secundários, poderá utilizado 

concreto com a dosagem de 200Kg de cimento por metro cúbico de concreto desde previamente 

autorizado pela fiscalização. 

Na confecção e lançamento de concreto estrutural deverão ser seguidas às regulamentações da 

Norma Brasileira NBR-6118, sendo o controle de trabalhabilidade realizado através de “slump test” 

e os de qualidade através dos métodos MB-3 e MB-12 da ABNT. 

O consumo mínimo de cimento para as peças que possuem concreto estrutural será de 400 

Kg/m³. 

A resistência mínima a 28 dias dos concretos a serem utilizados na estrutura será de Fck= 400 

Kg/cm². 

 

1.1.9 Aterro 

O aterro será constituído de material arenoso, sendo que a camada superior de aterro, com 

1,00 metro de espessura, deverá ser constituída por material silto-arenoso, de modo poder ser 

compactado adequadamente. 

 
1.2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS DOS SERVIÇOS 

 
 

1.2.1 - Serviços Preliminares 

Compreendem a instalação do canteiro de serviços, contendo todas as facilidades inerentes à 

realização da obra, devendo constar: 

➢ Escritório da obra, com dependências sanitárias; 

➢ Almoxarifado; 
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➢ Depósito de cimento; 

➢ Central de carpintaria, devidamente equipado; 

➢ Central para corte e confecção de armaduras; 

➢ Refeitório, etc. 
 

 

 

1.2.2 - Locação da obra 

Os serviços de locação e topografia da obra serão de responsabilidade do Construtor, sendo os 

níveis e cotas gerados pelo mesmo. 

Para o serviço de Locação serão utilizados aparelhos teodolitos de precisão que assegurem 

perfeita marcação e alinhamento. 

 

1.2.3 - Escavações 

Deverão ser executadas escavações com objetivo de embutimento da infra-estrutura do muro, 

sendo necessários ferramentas específicas para determinado fim, levando em conta o prescrito em 

projeto. 

 
1.2.4 - Concreto Ciclópico 

Deverá ser executado parede do muro de contenção em concreto ciclópico com dimensões 

definidas em projeto, sendo utilizados pelo menos 30% de pedra de mão como matriz, devendo ser 

devidamente dosado com objetivo de suprir as necessidades a que se destina a estrutura. 

 

1.2.5 - Concreto para estrutura 

Dosagem 

A obtenção do concreto se realizará por meio de uma mistura envolvendo cimento Portland, 

agregados e água. 

Visando obter um concreto para objetivos estruturais, deverá ser realizado o permanente 

controle dos materiais empregados visando garantir a resistência característica de projeto e um 

produto denso, pouco permeável e durável. 

Deverá ser levado em conta nesta etapa outros aspectos que possam ocasionar uma rápida 

deterioração da estrutura. 

A verificação quanto ao traço a ser adotado será realizada “em peso”. 

Se a dosagem se realizar em volume, serão empregados recipiente de reduzida deformação 

(caixotes de madeira ou metal). 

A quantidade de água deverá ser aferida de modo a não se permitir erro no volume inferiores 

a 3% daquele citado na dosagem. 
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Preparo 

O concreto poderá ser preparado na obra ou transportado até o local onde se realizará a obra. 

 

A mistura do concreto será realizada em betoneira, cujas características deverão ser 

previamente verificadas pelo Contratante. Somente em casos excepcionais se permitirá a mistura 

manual, sendo que nesta se adicionará, no mínimo, 10% de cimento além da dosagem estabelecida 

para a mistura mecânica. 

A dosagem de água não deverá ser aumentada em qualquer circunstância e um valor da 

relação água/cimento será estabelecido previamente. 

A seqüência de lançamento no tambor será: água de amassamento, parte do agregado graúdo, 

cimento, areia, água complementar e o restante do agregado graúdo. 

O tempo de mistura será contado a partir do instante em que todos os componentes da mistura 

já tiverem sido colocados. De acordo com a betoneira o tempo mínimo será: 

a) para betoneiras basculantes: 2 minutos 

b) para betoneiras de eixo vertical: 1minuto 

c) para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minuto 

Quando se tratar de dosagem volumétrica uma quantidade inteira de sacos de cimento será 

previamente separada. Os sacos com cimento parcialmente utilizados e aqueles com partes 

endurecidas serão rejeitados. 

Se a mistura se realizar em central de concreto os procedimentos acima mencionados deverão 

ser mantidos. 

A quantidade de concreto será dimensionada para uso imediato não se permitindo posterior 

utilização de sobras para outra mistura. 

 
 

Lançamento 

O concreto será lançado mediante a autorização prévia do Contratante, onde este verificará 

possíveis erros quanto a armadura, madeiramento e existência de resíduos. 

A altura máxima para lançamento do concreto será de 02 (dois) metros assim como a 

acumulação da mistura em um ponto não serão permitidos. 

Poderão ser usadas calhas, tubos ou canaletas para auxílio no lançamento do concreto. 

 

Adensamento do Concreto 

O concreto será adensado dentro das formas usando-se para isso vibradores cuja a 

especificação deverá ser aprovada pelo Contratante. 

Serão utilizados vibradores de imersão com os diâmetros da agulha vibratória adequado às 

dimensões da peça, assim como ao espaçamento e à densidade da armadura. 

A consistência do concreto equivalerá às condições empregadas pelo adensamento de modo a 
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proporcionar uma boa trabalhabilidade. 

 

Concretagem 

Obedecerão às recomendações da ABNT. 

As juntas de concretagem deverão ser estabelecidas de acordo com projeto. 

Não serão permitidas concretagem em dias de chuva, salvo se houver proteções adequadas na 

preparação e lançamento do concreto, de modo a garantir a dosagem correta. 

 
 

1.2.6 – Fundações 

 
Estacas Pré-moldadas de concreto armado seção 30x30cm 

 

Serão utilizadas estacas pré-moldadas para execução da infra-estrutura através de fundações 

profundas do tipo estacas pré-moldadas em concreto armado seção 30x30cm, cravadas a percussão 

através de bate-estacas com 1,5t de capacidade do martelo cravadas com auxílio de flutuante 

 

Escavações 

 

As escavações no terreno poderão ser processadas de maneira manual, até a cota prevista em 

projeto, sendo que após deverá ser executado lastro em concreto magro para regularização. 

 
 

1.2.10 – Casos omissos 

Deverão ser resolvidos junto à fiscalização. 

 

 
Augusto Corrêa / PA, 25 de fevereiro de 2022. 
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