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Resumo
Em um momento de crescimento econômico como o observado nos últimos
anos e com o incremento de alguns fatores como a diminuição das taxas de juros,
facilidade de crédito imobiliário, abertura de capital de empresas do setor,
investimento estrangeiro motivado pela crise europeia apresenta-se como resultado
o chamado “boom Imobiliário” com grande aumento do número de construções
imobiliárias. Para poder atender a esta demanda de produção torna-se necessário
grande quantidade de recursos dos mais variados como materiais, equipamentos,
terrenos, mão de obra e etc. Os recursos físicos como materiais e equipamentos
necessários podem ser conseguidos em médio prazo com as indústrias se
adaptando ou ampliando suas atividades para atender a nova demanda. Os
recursos humanos, por sua vez são mais difíceis de conseguir a curto e médio
prazo, uma vez que os novos personagens que entram na construção civil, atraídos
pela oferta de emprego, necessitam de tempo para sua qualificação, que geralmente
acontece no próprio canteiro. Pretende-se com este trabalho sistematizar
procedimentos de execução de serviços de infraestrutura e superestrutura, na
construção de edifícios habitacionais, considerando as práticas adotadas por
algumas empresas do setor, a bibliografia relativa ao assunto disponível, as normas
técnicas aplicáveis e a experiência do autor. Tais procedimentos de execução e de
inspeção de serviços podem ser adotados quer na elaboração de referenciais
tecnológicos, buscando a melhoria da qualidade dos produtos, quer como
ferramenta de apoio na formação e qualificação da mão de obra do setor,
respondendo mais rapidamente às demandas impostas pela instabilidade econômica
do país.

Palavras-chave: procedimentos de execução, serviços de infraestrutura, fundações
para edifícios, estruturas de concreto, construção de edifícios.

Abstract
Systematization of procedures for implementation of services: Infrastructure
and reinforced concrete structure.
In a time of economic growth as observed in recent years, enhanced by
factors such as the decline in interest rates, secured credit facility, IPO sector
enterprises, foreign investment motivated by the European crisis has resulted in the
called " Real estate boom " with a large increase in the number of construction
projects . To meet this production demand a large amount of resources is necessary
as the most varied materials, equipment, land, labor and so on.
Physical resources such as materials and equipment required can be achieved in the
medium term with the industries adapting or expanding its their activities to meet the
new demand. Human resources in turn are more difficult to achieve in the short and
medium term once the new characters entering the building, attracted by job offer,
need time to be trained, which usually happens in the building site.
The aim of this research is to systematize procedures for implementation of
infrastructure and superstructure services in the construction of residential buildings,
considering the practices adopted by some companies, the available literature on the
subject, applicable technical standards and the experience of the author. Such
procedures can be adopted not only in the elaboration of codes of practice – seeking
to improve the quality of products, but also as a supporting tool in the training and
qualification of workers of the sector, reacting quickly before the economic instability
of the country.
Keywords: implementation procedures, infrastructure services, foundations for
buildings, concrete structures, construction of buildings.
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1 INTRODUÇÃO
A Indústria da construção civil tem se demonstrado de grande importância
para o desenvolvimento econômico e social brasileiro. Do ponto de vista econômico
destaca-se não só a sua participação no Produto Interno Bruto – PIB, mas também o
número de atividades e setores envolvidos durante o ciclo de produção de seus
produtos.
SECOVI (2006) relata que o Censo realizado em 2000 registrava a existência
de 4.298.980 apartamentos no Brasil, com uma estimativa de setenta mil a oitenta
mil condomínios e mais de quinze milhões de moradores. Este relatório descreve
que aproximadamente 20% da população da cidade de São Paulo, pouco mais de
dois milhões de pessoas, trabalham em edifícios comerciais. Cerca de quatrocentos
novos edifícios são erguidos anualmente na cidade de São Paulo.
Estes números referem-se ao ano de 2006, época que ainda não havia
ocorrido a grande aceleração da economia, especificamente do subsetor da
construção de edifícios, ocorrida a partir de 2009.
Do ponto de vista social a construção civil apresenta-se como uma grande
geradora de empregos formais, auxiliando na redução da Taxa de Desemprego total
no Brasil.
No entanto, observa-se que a economia do país demonstra-se instável ao
longo dos últimos anos (Figura 1), o que acaba por refletir na instabilidade dos
diversos setores. Este fenômeno interfere nas características de cada setor. Assim
em um momento de aceleração verifica-se para o setor da construção civil a
necessidade de grande montante de recursos financeiros, humanos, naturais e de
produtos industrializados, gerando uma situação de desequilíbrio até que a demanda
seja atendida de alguma forma e o equilíbrio seja restabelecido. Nem sempre a
demanda alcança um ponto de equilíbrio da maneira desejada. O setor da
construção civil caracteriza-se por serviços artesanais, com pouca industrialização
no canteiro de obras, o que exige mão de obra qualificada que, em sua grande
maioria, recebe treinamento no próprio canteiro de obras e necessita de longos
períodos para a formação profissional. De maneira análoga, a necessidade das
obras por recursos industrializados aumenta em momentos de aceleração setorial;
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contudo a demanda é atendida de acordo com a capacidade das indústrias
fornecedoras, apontando para mais um “gargalo” na produção. Assim, embora com
altas taxas de crescimento setorial para os últimos períodos, observou-se que em
muitos casos os resultados esperados não foram alcançados: os prazos de obras
não foram respeitados; os orçamentos foram superados e os requisitos da da
qualidade não foram atingidos, apresentando resultados insatisfatórios para muitas
empresas do setor como por exemplo o aumento do número de reclamações junto
ao Procon-SP (VASQUES,2013).
Figura 1: Variação do PIB brasileiro nos últimos dez anos – em %

Fonte: IBGE

Barros (2011) destaca que a partir da década de 1980 ocorreu um movimento
internacional de sistemas de gestão com foco na qualidade. No Brasil, no entanto,
vivia-se uma fase de desequilíbrio econômico, com poucos investimentos, taxas de
juros e índices de inflação elevadas.
Contudo, em meados da década de 1990, iniciou-se uma busca por
desenvolvimento tecnológico, através da racionalização da construção de edifícios
em uma parceria entre instituições de pesquisa e empresas privadas do setor.
Em 1990 o governo brasileiro lançou um programa de modernização de
diversos setores denominado Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade
(PBQP). Em 1991 entra em vigência o Código de Defesa do Consumidor (CDC),
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estabelecendo uma série de regras que implica diretamente na relação entre
consumidor e produtor. No final dessa década inicia-se a implantação do PBQP na
Indústria da Construção Civil, especialmente no setor habitacional, originando-se o
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H), que
objetivava de uma maneira geral a melhoria da qualidade, o aumento da
produtividade e a redução dos custos da construção.
Conforme o texto disposto no portal do Ministério das Cidades um dos
principais projetos do PBQP-H é o Sistema de Avaliação da Conformidade das
Empresas de Serviços e Obras (SiAC) que tem como objetivo avaliar a conformidade
do sistema de gestão da qualidade das empresas de serviços e obras, considerando
as suas características específicas de atuação e baseando-se na série de normas
ISO9000, buscando contribuir para a evolução dos patamares de qualidade do setor.
Na década de 2000 concretiza-se o aumento da preocupação mundial com as
questões ambientais em decorrência de fatores cada vez mais evidentes como o
aquecimento global, causado pelo aumento excessivo dos gases de efeito estufa, a
escassez de recursos naturais fundamentais para a manutenção da vida, o
crescimento exponencial da população mundial e de seus padrões de consumo.
Diante desta realidade a indústria da construção civil volta ao foco das discussões
principalmente por se tratar de atividade de grande influência nos aspectos e
impactos ambientais, quer pelo consumo de grandes montantes de recursos
naturais, quer pela interferência no bioma ou ainda pela geração de resíduos.
Em julho de 2002 o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) aprova
a resolução de número 307, na qual estabelece diretrizes, critérios e procedimentos
para gestão de resíduos da construção civil exigindo do setor respostas efetivas.
Neste contexto verifica-se a implantação de sistemas de gestão ambiental por
empresas do setor e entra em cena o tema “construção sustentável”. Valle (2006)
define desenvolvimento sustentável como a capacidade de atender às necessidades
da geração atual sem comprometer o direito de as futuras gerações atenderem a
suas próprias necessidades. Assim podemos entender que se refere a uma
construção sustentável aquela que apresenta estratégias para racionalização do
consumo de recursos naturais, diminuição na geração de resíduos e emissão de
gases além de utilizar técnicas e materiais que propiciem maior eficiência energética
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e melhoria da qualidade de vida de seus usuários. Com este conceito inicia-se a
partir deste período o lançamento de uma série de empreendimentos “verdes” com
certificados de construção sustentável.
A partir de julho de 2013 entrou em vigor a NBR 15575 -1 (2013)
Desempenho de edificações habitacionais: Requisitos gerais, cujo objetivo é
estabelecer requisitos e critérios de desempenho da edificação habitacional durante
sua vida útil contemplando aspectos de: desempenho estrutural, segurança ao fogo,
estanqueidade, desempenho acústico e térmico, segurança no uso e operação,
durabilidade entre outros. Esta Norma técnica define níveis mínimos, intermediários
e superiores de desempenho para as edificações habitacionais de acordo com os
critérios por ela estabelecidos.
Em meio a este momento histórico aliado à aceleração do crescimento do
setor da construção habitacional ocorrido nos últimos anos, encontra-se um cenário
caracterizado pela necessidade de novas técnicas e programas com utilização de
mão de obra especializada buscando responder as necessidades impostas pelo
consumidor atual. Por outro lado o setor sofre com a incapacidade de suprir todas as
suas necessidades de recursos físicos e mão de obra qualificada; entra em cena a
lei da oferta e procura o que acaba resultando em aumento nos custos relativos a
salários, com a atração de novos trabalhadores para o setor, com relativa ou
nenhuma experiência profissional.
Em artigo publicado na Revista Conjuntura da Construção, Barros
(2011) descreve a espiral e o carrossel do conhecimento. A autora aborda a falta de
manutenção e disseminação do conhecimento adquirido até o momento como ponto
de partida para novos desenvolvimentos, para que não haja a necessidade de se ter
que “inventar a roda” toda vez que se observa uma aceleração do crescimento
econômico do país.
Em momentos de forte demanda, como observado na construção civil durante
os últimos anos, é comum a entrada de novos personagens no cenário do setor. Se
por um lado esta situação apresenta pontos fortes para a economia, como a geração
de empregos formais, aumento do Produto Interno Bruto e do crescimento
econômico, por outro lado este cenário exige a tomada de ações que tornem o
crescimento sustentável. Neste contexto é imprescindível investir na capacitação ou
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qualificação da mão de obra, na logística de insumos, na adequação da produção de
recursos e etc.
Em relatório publicado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC) em setembro de 2012 cujo tema é relativo aos principais problemas
enfrentados pela construção civil, destacava-se a falta de trabalhadores qualificados
e a alta carga tributária como os maiores geradores de dificuldades para a indústria
da construção.
Em um primeiro momento o que se observou durante o chamado “boom
imobiliário no Brasil” foi uma perda da qualidade dos empreendimentos, entendendose qualidade como a capacidade dos produtos atenderem o fim a que foram
propostos, dentro do orçamento proposto e no prazo previsto. Os resultados obtidos
foram inúmeras construções com desempenho abaixo do previsto, com custos acima
do orçamento e prazos além do especificado em contrato (ROCHA, 2012).
Uma grande parcela desta ocorrência deveu-se à deficiência de mão de obra
qualificada para a execução de serviços, pela demora necessária para a formação
de novos profissionais e pela perda de cultura da construção que partiu dos
canteiros de obras com os antigos mestres de obras e engenheiros que deixaram o
setor nos anos de crise.
Cleto (2006) indica os chamados Referenciais Tecnológicos como uma
tentativa de minimizar as falhas construtivas e melhorar a qualidade e o
desempenho durante o processo de produção dos edifícios.
A mesma autora ainda cita a definição de Referencial Tecnológico encontrada
no Regimento do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços
e Obras da Construção Civil (SiAC) do Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H): “Documento não normativo constituído por um
conjunto de requisitos de caráter tecnológico e definidos pelo cliente ou por entidade
de classe, que recomenda práticas ou procedimentos para projeto, produção,
instalação, manutenção ou utilização de produto”.
Desta forma, a elaboração de Referenciais Tecnológicos que contenham
procedimentos construtivos consagrados pelo setor e em acordo com as normas
técnicas aplicáveis podem tornar-se uma ferramenta importante na disseminação do
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conhecimento adquirido e no auxílio da formação profissional dos trabalhadores do
setor, colaborando com a retomada da qualidade e a busca da melhoria contínua
dos processos de construção.
Pretende-se com este trabalho abordar assuntos referentes à execução de
serviços praticados por empresas do setor, aliados a requisitos estabelecidos pelas
normas técnicas brasileiras, propondo a elaboração de um procedimento unificado
capaz de auxiliar o setor da construção nos seus desafios atuais: de construir com a
qualidade requerida, com segurança, atendendo aos requisitos de desempenho
definidos e de forma sustentável.
1.1 Objetivo
Este trabalho tem por objetivo sistematizar procedimentos de execução e de
inspeção de serviços, considerando as práticas adotadas em algumas construtoras e
as normas técnicas brasileiras aplicáveis, de forma a contribuir para a padronização
dos processos e melhoria da qualidade na construção de edifícios habitacionais.

1.2 Contexto
Este trabalho limita-se a procedimentos de serviços para a execução de
edificações habitacionais com estrutura de concreto armado reticulada.
Os procedimentos de execução analisados foram empregados em obras de
construção civil na cidade de São Paulo.
Considerando a edificação composta por vários sistemas (Figura 2), são
objeto deste trabalho os processos de execução e inspeção para os sistemas de
infraestrutura e superestrutura de concreto armado.
Na Infraestrutura serão considerados os procedimentos para os serviços de:
a.1) Locação de Obra;
a.2) Movimento de Terra;
a.3) Contenções (taludes, perfis metálicos, parede diafragma e tirantes);
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a.4) Fundações (Sapata direta, Tubulões a céu aberto, estaca Strauss, Estaca hélice
contínua, Estaca pré-moldada de concreto, Estacas Escavadas tipo barrete).
Na Superestrutura serão considerados os procedimentos para os serviços de:
b.1) Produção de fôrma de madeira;
b.2) Montagem de fôrmas de madeira (pilares, lajes e vigas);
b.3) Montagem de armaduras de aço;
b.4) Lançamento de concreto;
b.5) Desenforma da estrutura.
Serão abordados pela pesquisa os procedimentos necessários para a
execução e inspeção dos serviços especificados, excluindo procedimentos
complementares, como o desenvolvimento de projetos, recebimento, manuseio e
armazenamento de insumos.
Figura 2: Edifício e seus diversos Sistemas

Edifício
Sistema
Infraestrutura

Sistema
Estrutura

Sistema
Vedações
verticais

Sistema
Instalações
Prediais

Sistema

Sistema

Pisos

Cobertura

Fonte: Elaborado pelo Autor

1.3 Metodologia da Pesquisa
Esta pesquisa considerou:
a) Estudos iniciais com escolha do tema, introdução ao assunto, determinação do
objetivo e delimitação da pesquisa;
b) Pesquisa Conceitual sobre o tema fundamentada em:
•

Bibliografia Referenciada;
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•

Normas técnicas aplicáveis;

•

Experiência de vinte e cinco anos do autor atuando na construção de edifícios
habitacionais.

c) Consolidação Conceitual e determinação das diretrizes para a elaboração dos
procedimentos de execução de serviços.
d) Estudo de Campo: visitas a quatro canteiros de obras, de três empresas
construtoras, observando-se os procedimentos de execução de serviços por elas
praticados.
e) Verificação de documentos (Procedimentos de Execução e Inspeção de Serviços)
disponibilizados por cinco empresas construtoras pesquisadas.
f) Análise do material proveniente do estudo de campo e dos documentos
disponibilizados, observando pontos convergentes e divergentes e as boas práticas
empregadas nos procedimentos de execução e inspeção dos serviços das empresas
construtoras pesquisadas.
g) Elaboração de proposta de Procedimentos de execução e inspeção de serviços,
considerando a consolidação conceitual, a análise do material coletado junto às
empresas pesquisadas e a experiência do autor no assunto, definindo para cada
serviço os critérios e requisitos para a execução, verificação e aceitação.
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Figura 3: Estrutura da metodologia da Pesquisa
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Fonte: Elaborado pelo Autor

1.4 Caracterização das Empresas Pesquisadas
Foram visitadas cinco empresas e quatro canteiros de obras como apresenta
o Quadro 1 e o Quadro 2. Das cinco empresas pesquisadas quatro possuíam
Sistema de Gestão da Qualidade implementado e disponibilizaram alguns
documentos como Procedimentos de Execução e Inspeção referentes aos serviços
por elas controlados. Três empresas permitiram visitas ao canteiro de obras sendo
que no caso de uma das empresas foram visitados dois canteiros de obras
diferentes.
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Quadro 1: Caracterização das empresas construtoras analisadas
CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS CONSTRUTORAS ANALISADAS
TEMPO
NOME DA
LOCAL DE
DE
EMPRESA
ATUAÇÃO
ATUAÇÃO

NÚMERO DE
NÚMERO DE
EMPREENDIMENTOS OBRAS
EM EXECUÇÃO
VISITADAS

SISTEMA DE
GESTÃO DE
QUALIDADE

Empresa 1

24 anos

São Paulo

5

2

Possui

Empresa 2

8 anos

São Paulo

2

0

Possui

Empresa 3

40 anos

São Paulo

8

0

Possui

Empresa 4

12 anos

São Paulo

5

1

Possui

Empresa 5

59 anos

São Paulo

8

1

Não Possui

Fonte: Elaborado pelo Autor

Quadro 2: Características das obras pesquisadas

Características das obras pesquisadas
Área
construída
Obra
(m²)
Pesquisada
Obra 1

19000

Número
de torres
1

Número de Número de
pavimentos Subsolos
23

Tipo de
Fundação

Tipo de
estrutura

3

Sapata
direta

Concreto
armado
Concreto
armado

8000

1

10

2

Estaca
Hélice
contínua

12000

1

25

2

Estaca
Hélice
contínua

Concreto
armado

14000

2

10

2

Tubulão a
céu aberto

Concreto
armado

Obra 2

Obra 3
Obra 4
Fonte: Elaborado pelo Autor
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2 PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Souza et al. (1995) preconiza que a qualidade de uma obra é resultante da
qualidade na execução de cada serviço que compõe cada subsistema integrante do
sistema obra.
O registro formal dos procedimentos de cada serviço executado por uma
determinada empresa é uma maneira de buscar a padronização da qualidade de
seus produtos em obras variadas e com equipes técnicas diferentes.
Os procedimentos de execução de serviços devem ser documentos
orientativos, claros, inteligíveis e sucintos. Segundo Souza; Mekbekian (1996) devese abordar as características julgadas mais importantes para a execução e inspeção
do serviço, tendo em vista o bom desempenho do produto, de acordo com as
especificações definidas previamente em contratos e projetos.
Os procedimentos de execução de serviços devem contemplar as práticas
consagradas e a experiência dos técnicos envolvidos, aliados à bibliografia técnica
disponível, adequando-os às normas técnicas pertinentes. É interessante a
elaboração de formulário padrão específico, pois facilita a compreensão do
documento e estabelece uma estrutura para o desenvolvimento de novos
procedimentos que vão sendo elaborados gradativamente de acordo com as
necessidades do usuário.
Zorzi (2002) relata que os procedimentos de execução de serviços podem
apresentar melhores resultados quando desenvolvidos por equipe técnica da
empresa construtora e que possua representatividade e influência sobre a equipe
operacional.
Cleto (2006) recomenda que sejam feitas revisões e atualizações periódicas
nos procedimentos, garantindo a sua adequabilidade às inovações tecnológicas
desde que atendam aos padrões mínimos de requisitos e critérios de desempenho
exigidos.
Pode-se concluir que os procedimentos de execução de serviços são uma
importante ferramenta na busca da qualidade e na busca da melhoria continua e que
deve ser empregado através do ciclo PDCA (Figura 4).
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Figura 4: Ciclo PDCA
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Fonte: Elaborado pelo Autor

Quanto à estrutura dos procedimentos de execução de serviços Souza (1995)
propõe um modelo organizado em:
•

Identificação do serviço.

•

Objetivo do Procedimento: descrever a finalidade do procedimento.

•

Documentos de Referência: descrever os documentos aplicáveis ao
procedimento.

•

Materiais, equipamentos e ferramentas.

•

Método Executivo: Apresentar todos os cuidados necessários para a
execução do serviço.
Para a inspeção dos serviços o mesmo autor propõe como estrutura do

procedimento:
•

Identificação do serviço;

•

Item de verificação;

•

Metodologia e critério de avaliação.
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Zorzi (2002) apresenta uma estrutura semelhante à apresentada por Souza
(1996), porém a considera como conteúdo mínimo para que procedimentos de
execução de serviços possam dar o retorno esperado.
Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações e Geotecnia
- ABEF (2004) descreve em seu Manual de Especificações de Produto e
Procedimentos como itens de seus procedimentos uma estrutura também muito
próxima da proposta por Souza (1996) incluindo os itens definições e equipes. No
item definições trata da conceituação de termos técnicos utilizados no documento.
No item equipes é proposto no Manual a equipe mínima necessária para a execução
dos serviços sem levar em conta critérios de planejamento físico e produtividade.
Da organização dos dados observados nos procedimentos de execução e
inspeção de serviços das empresas analisadas, foi elaborado o Quadro 3 onde se
pretende apresentar como se estrutura os procedimentos em cada uma destas
empresas. A Figura 5 apresenta a estrutura observada nas empresas, considerando
somente as empresas que possuem procedimentos formais no Sistema de Gestão
da Qualidade.
Quadro 3: Estrutura dos procedimentos de execução de serviço nas construtoras
pesquisadas
Estrutura do Procedimento de Execução de Serviços
Empresa
Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

-

Empresa 1

Documentos de
referência

Materiais e
Equipamentos

Preservação e
meio ambiente

Método
Executivo inclui
as condições
para início dos
serviços

Empresa 2

Materiais e
Equipamentos

Condições de
Inicio

Método
Executivo

-

-

-

-

-

Empresa 3

Método
Executivo inclui
Documentos de
as condições
referencia
para início dos
serviços

Empresa 4

Objetivo

Documentos de
referência

Materiais e
equipamentos

Condições para
início dos
serviços

Método
Executivo

Empresa 5

-

-

-

-

-

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Figura 5: Estrutura dos procedimentos de execução de serviço considerando somente as
empresas que possuem procedimentos formalizados
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Fonte: Elaborado pelo Autor

Da análise da estrutura dos documentos observados verificou-se que estes
não definiam em sua estrutura as responsabilidades para a execução e inspeção
dos serviços em itens específicos, vez ou outra esta responsabilidade aparece
descrita no próprio método executivo dentro do procedimento de execução, porém
nos procedimentos de inspeção isto não acontece. Isto se deve ao fato de que as
empresas que possuem Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) implementados
geralmente possuem em seus procedimentos uma matriz de responsabilidades onde
estão relacionadas as funções e as responsabilidades dentro do Sistema.
Entende-se que definir as responsabilidades para as atividades inseridas nos
procedimentos de execução e inspeção de serviços é muito relevante, pois expõe de
maneira clara quem faz, quando faz, como faz e o que deve ser feito determinando;
por exemplo: quem deve aplicar e receber o treinamento, quem deve executar a
inspeção para início e conclusão dos serviços, quando e como isto deve ser feito.
Contudo, deve ser levada em conta a estrutura organizacional que varia de empresa
para empresa. É importante ressaltar que inspeções de serviços devem ser
executadas por profissional qualificado para tal função.

29

Verificou-se também que somente a empresa 1 apresenta na estrutura de
seus procedimentos um item relacionado a aspectos ambientais.
Para três empresas os itens ferramentas, equipamentos e materiais fazem
parte da estrutura do procedimento e correspondem a um único item, enquanto uma
das empresas não inclui este item no seu procedimento. Observou-se, entretanto,
que nestas três empresas os procedimentos apresentavam-se em formato de check
list e com especificações genéricas, sem descrever especificações técnicas
necessárias para a aquisição adequada do recurso, particularmente dos materiais.
Como por exemplo: na descrição de materiais para o procedimento de concretagem
apresentava-se o insumo material como apenas: concreto. Este poderia ser melhor
especificado, dando mais informações para os responsáveis pela aquisição e
recebimento deste insumo. Assim poderia apresentar para este material a
característica como: abatimento (slump), resistência característica fck, relação água
/cimento máxima, módulo de elasticidade conforme estabelecido no projeto
estrutural especifico. Estas especificações constam no projeto e são fundamentais
para a aquisição e recebimento do insumo adequadamente.
Duas empresas separam o item condições para início dos serviços do item
método executivo e outras duas classificam este como um subitem do método
executivo.
A separação das condições de início dos serviços do método executivo pode
ser interessante uma vez que trata de etapas diferentes do processo, facilitando a
apresentação dentro da estrutura do procedimento.
Para os procedimentos de inspeção dos serviços foi verificado que as
estruturas dos documentos de todas as empresas pesquisadas eram bastante
semelhantes e apresentavam-se organizados em:
a) Descrição do item de verificação do serviço;
b) Descrição do método e das condições de verificação;
c) Determinação dos critérios de tolerância para aceitação dos serviços;
d) Resultado da Inspeção.
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Uma outra ferramenta que pode ser adotada é a ferramenta das “sete
perguntas” ou (5W e 2H 1 ). Com a utilização desta ferramenta para auxiliar na
organização da definição de uma estrutura base para a elaboração dos
procedimentos de execução de serviços chegou-se ao apresentado no quadro 4.
Quadro 4: Método 5W e 2H utilizado na definição da estrutura dos Procedimentos

What

Why

Who

When

Where

How

Oque/
Qual?

Porque
?

Quem?

Quando
?

How
much

Onde?

Como?

Quanto?

Quem
Executa?
O que
Porque do
Quem
será
documento
treina?
executado
.
Quem
?
supervision
a?

Quando se
executa?

Local de
execução?

Como
executar?

Quanto preciso
para executar?

Itens
propostos
da relação
entre a
Aplicação
ea
Pesquisa

Identificaç
ão

Objetivo

Responsabi
lidades

Fluxogram
a do
processo e
Condições
para início
dos
serviços

Condições
de
aplicação

Aplicação

O que
será
controlado
?

Por que
será
controlado
?

Quem
executa a
inspeção?
Quem
aprova?

Quando se
faz a
inspeção?

Delimitação
?

Itens
propostos
da relação
entre a
Aplicação
ea
Pesquisa

Itens de
Aprovar ou Responsabi
verificação
rejeitar
lidades

Condições
de
verificação.

Delimitação Metodologia
.
.

Aplicação
Procedimentos
de Execução

Procedimentos
de Inspeção

Documento
s de
Materiais,
referência e Equipamentos e
Método
Ferramentas.
executivo
Como se
faz a
inspeção?

Quanto pode
variar?

Critérios de
tolerância

Fonte: Elaborado pelo Autor

Propõe-se para esta pesquisa uma estrutura de procedimentos de execução
distribuída em:
Procedimento de Execução de Serviços (PES);
a) Identificação do serviço;
b) Objetivo: Neste item deve ser descrita de forma sintética a intenção e as
condições de aplicação do documento;

Ferramenta das sete perguntas ou 5W e 2H funciona como uma lista de verificação que é
utilizada para auxiliar na definição de planos de ações. Os 5 W são as perguntas em inglês
What (O que?), Why (Por que?), Who (Quem?), When (Quando), Where (Onde?) E os 2 H
são as perguntas em inglês How (Como?) e How much (Quanto?).
1
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c) Responsabilidades: Define quem executa, quem treina e quem supervisiona os
serviços;
d) Documentos de referência: são relacionados os documentos necessários para a
boa execução do serviço como, por exemplo, os projetos que devem estar
concluídos e à disposição da equipe antes do início da execução do serviço;
Quando se tratar de projetos, é imprescindível que estes estejam adequados às
necessidades de cada produto e obedeçam a NBR 12722 (1992): Discriminação de
serviços para construção de edifícios, que estabelece os serviços técnicos
necessários para a elaboração de planejamento e projetos de edificações, além de
contemplar todas as normas técnicas aplicáveis a cada disciplina especificamente.
e) Fluxograma do processo: representa sintética e graficamente o procedimento.
f) Ferramentas, equipamentos e materiais: especifica os equipamentos,
ferramentas e materiais necessários à execução do serviço, alvo do procedimento
adotado. Estes recursos devem ser compatíveis com a tecnologia atual empregada
pelo setor da construção habitacional nacional. Podem ser apresentados em forma
de checklist, facilitando a rotina de aquisição e conferência de estoques, visando
garantir o início e a continuidade dos serviços. Não é abordado nesta pesquisa os
procedimentos de especificação, recebimento, transporte e armazenamento de
materiais, que são parte integrante do Sistema de Gestão da Qualidade de algumas
empresas;
g) Condições para início dos serviços: Este item refere-se às condições básicas
para o início do serviço, incluindo a conclusão de serviços antecessores que liberam
e permitem a execução dos serviços em questão. Na análise do autor é um item de
grande importância, pois na vivência deste em execução de obras de edifícios, tem
constatado perdas devido a retrabalhos para a execução dos chamados “arremates”,
onde uma equipe de trabalho necessita voltar a um trabalho já realizado
parcialmente devido a não conclusão ou complemento do serviço antecessor.
h) Processo ou método executivo. Neste item são apresentados os aspectos
essenciais para a execução do serviço. Esta parte do documento deve ser clara,
inteligível, objetiva, facialmente adaptável e didática, pois servirá de manual de
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treinamento e referência fundamental para a execução dos serviços como observa
Souza e Mekbekian (1996).
i) Preservação do meio ambiente, Segurança e Higiene do Trabalho: aborda
alguns cuidados dentro da atividade que visam mitigar alguns impactos ambientais
considerados relevantes no seu exercício, visando auxiliar as empresas que não
ainda não possuem um Sistema de Gestão Ambiental implementado, ao analisar e
tratar os aspectos e impactos ambientais relacionados as suas atividades, porém
sem a pretensão de se aprofundar no assunto.
Procedimentos de Inspeção de Serviços (PIS):
Para a inspeção de serviço Souza et. al (1995), sugere uma estrutura em que
para cada serviço sejam identificados os requisitos e critérios de avaliação e
aceitação baseados na experiência técnica, histórico da empresa e as normas
técnicas aplicáveis. O mesmo autor sugere que este procedimento esteja
relacionado com o procedimento de execução de serviço correspondente quando
este existir. Assim, são relacionados neste item os requisitos e critérios para
controle, verificação e aceitação dos serviços.
a) Identificação do serviço;
b) Condições de verificação: Determina quando e onde será executada a
inspeção.
c) Itens de verificação: Determina o que será inspecionado.
d) Metodologia e critérios de tolerância: Abordam como deve ser efetuada a
inspeção, quais equipamentos serão utilizados e quais os critérios de aceitação dos
serviços.
e) Responsabilidades: Define quem deve executar a inspeção.
f) Resultado da Inspeção: É o registro da inspeção, onde se descreve qual o
resultado da inspeção.
É importante desatacar que os procedimentos de execução de serviço, assim
como os demais documentos de gestão, devem ser periodicamente avaliados e
revisados frente às novas tecnologias, servindo como base de partida, garantindo
que o conhecimento adquirido até um determinado momento não seja descartado.
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Em resumo, pode-se dizer que se trata de um processo de melhoria contínua que
muito tem a contribuir as empresas e a indústria da construção habitacional.
Seguindo a sequência executiva dos serviços na construção de edifícios
habitacionais e conforme estruturação proposta na metodologia desta pesquisa, são
descritos a seguir a caracterização dos serviços, e posteriormente, com base no
material coletado, será proposto um procedimento de execução de serviços
observando os critérios e requisitos necessários para a sua correta aplicação e que
possam ser utilizados como referencial tecnológico pelos agentes envolvidos na
construção de edifícios.
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3 CONCEITUAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PESQUISADOS

3.1 Locação de obra

A locação da obra consiste no posicionamento no terreno onde será
implantada a obra dos elementos identificados em projeto. Trata-se de uma
atividade de extrema importância, pois é o ponto de partida de uma construção
(Figura 6).
Figura 6: Locação da obra 1

Fonte: Autor

Barros; Melhado (2006) lembram que existem diferentes métodos de locação
que podem variar de acordo com o tipo de construção ou sua dimensão. A
demarcação pode ser realizada totalmente com o auxílio de aparelhos topográficos
para obras de grande extensão, ou por processo tradicional com nível de mangueira,
régua, fio de prumo e trena para edifícios de pequena extensão.
Seja qual for o método de locação de obra a ser adotado, a transferência para
o terreno é feita através de um gabarito auxiliar que geralmente consiste em tábuas
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niveladas e alinhadas, fixadas em piquetes de madeira que contornam a futura
edificação, denominado “tábua corrida” ou “tabela”.
Para que se possa efetuar a locação é preciso definir um ponto de referência,
fixo, que pode ser um ponto determinado pelo topógrafo, um muro lateral de divisa, o
alinhamento da rua, um poste no passeio etc.
Também é necessário conhecer a referência de nível (RN) que deve ser
determinada e adotada para a elaboração de todos os projetos.

3.1.1 Análise dos dados coletados
Das empresas analisadas, constatou-se que quatro delas possuíam um
procedimento de execução de serviço estabelecido para a locação de obra como
pode ser observado no Quadro 5. Entretanto, a empresa que não possuía
procedimento formalizado também apresentava uma metodologia para a execução
do serviço baseada na experiência do mestre de obras e dados de projeto.
Uma das empresas apresenta um esquema genérico de montagem de
gabarito, enquanto as demais fixam parâmetros para a construção deste elemento.
Quanto à responsabilidade da marcação, verificou-se uma divergência de
respostas. Algumas empresas delegam parte desta atividade a uma equipe de
topografia e outras recomendam esta prática, mas não estabelecem isto como regra
geral. Outras ainda não definem esta atividade, o que sugere que a marcação pode
ser feita no local, de maneira tradicional, pela equipe da obra e sob a supervisão de
um responsável.
Devido à quantidade de retrabalhos atribuídos a falhas nesta etapa da
construção, é aconselhável que se defina um responsável pela marcação dos eixos
no gabarito e outro responsável pela conferência, geralmente o mestre de obras e o
engenheiro, respectivamente.
Vale salientar que dos canteiros de obras visitados todos apresentaram falhas
no processo de locação da obra como apresenta o Quadro 6. A causa principal é a
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fixação do arame do eixo em marcação errada, o que sugere a necessidade de
maior atenção e cuidado na identificação destes no gabarito.
O Quadro 5 apresenta um comparativo para os procedimentos do serviço de
montagem de gabarito durante a etapa de locação de obra considerando as
empresas construtoras que possuíam procedimentos padronizados.
Quadro 5: Comparativo para os procedimentos de locação de obra – Montagem de
Gabarito nas empresas construtoras pesquisadas.

Montagem de Gabarito

Empresa 1

Itens de
conferência na
montagem do
gabarito
Esquadro nos 4
cantos e nível da
tabeira

Distância
Máxima entre
pontaletes (m)

Altura do gabarito
(m)

Afastamento do
perímetro da
edificação (m)

2

Não especifica

Não especifica

2

1 ≤ altura ≤ 1,5

>1

Nível da tabeira

2

1 ≤ altura ≤ 1,5

>1

Nível da tabeira

2

1 ≤ altura ≤ 1,4

> 1,5

Esquadro nos 4
cantos e nível da
tabeira

Não especifica

Não especifica

Não especifica

Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4
Não especifica
Empresa 5
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Quadro 6: Falhas durante o processo de locação nas obras visitadas

Obra
Falha de
Visitada locação

Causa

Consequência

Ação Corretiva

Sim

Posicionamento do arame
de locação em marcação
errada no gabarito

O arranque do
pilar ficou fora da
posição no bloco
de apoio.

Demolir e refazer o
bloco reposicionando o
arranque.

Obra 2

Sim

Posicionamento do arame
de locação em marcação
errada no gabarito

Execução de estaca
fora de posição.

Criação de viga de
equilíbrio para
estabilização do
conjunto.

Obra 3

Sim

Erro de marcação do
elemento no gabarito de
madeira.

Estaca
ligeiramente fora
de posição.

Aumento na dimensão e
reforço nas armaduras
de aço do bloco.

Obra 4

Sim

Movimentação do piquete
de locação devido ao
tráfego de caminhões.

Estaca
ligeiramente fora
de posição.

Não foi necessária
intervenção.

Obra 1

Fonte: Elaborado pelo Autor

Outro aspecto observado é quanto aos requisitos e critérios de aceitação dos
serviços de locação que variam de critérios e índices de empresa para empresa
como revela o Quadro 7.
Quadro 7: Requisitos e critérios de aceitação considerando as empresas pesquisadas
Conferência
Conferência
do esquadro
das
3 x 4 x 5 (m)
medidas do
do gabarito
terreno

Nível da
tabeira

Locação dos
eixos na
tabeira

Locação
dos
piquetes

Sim

Nos cantos
Não define
tolerância de
tolerância
± 5,0 mm

Desvio de
1,0 cm em
5,0 m

± 5,0 mm

± 5,0 mm

Sim

Nos cantos
Não define
tolerância de
tolerância
± 3,0 mm

Desvio de
1,0 cm em
10,0 m

± 5,0 mm

± 5,0 mm

Sim

1% da maior
medida do
triangulo
retângulo

Desvio ±
3,0 mm

Desvio
máximo de
10 mm

± 2,0 mm

± 2,0 mm

Empresa 4

Sim

Nos cantos
tolerância
zero

Não define
tolerância

Controla
mas não
define
tolerância

± 3,0 mm

± 3,0 mm

Empresa 5

Não
especifica

Não
especifica

Não
especifica

Não
especifica

Não
especifica

Não
especifica

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Fonte: Elaborado pelo Autor

Nível de
referência
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Para as empresas pesquisadas os critérios de verificação e aceitação da
montagem do gabarito acontecem através de inspeção visual, conferência do
esquadro nos cantos através das medidas do triangulo retângulo* e por conferência
do nível da tabeira.
Uma das empresas prevê a conferência das medidas do terreno após a
definição dos eixos, recorrendo à equipe de topografia.
Todas as empresas conferem o nível de referência transportado para o
gabarito, sendo que uma delas define uma tolerância de 3,0 mm.
As empresas controlam o nivelamento da tabeira, porém utilizando critérios de
tolerância particulares.
Para a locação dos elementos estruturais no gabarito observou-se uma
variação nos critérios de aceitação oscilando entre 2,0 mm e 5,0 mm o que também
é determinado particularmente pelas empresas.
A NBR 14931 (2004) define as tolerâncias para a execução de estruturas de
concreto conforme os Quadros 8 e 9, podendo ser adotadas tolerâncias mais
rigorosas pelas obras em virtudes de circunstâncias especiais.
Quadro 8: Tolerâncias dimensionais para as seções transversais de elementos estruturais
lineares e para a espessura de elementos estruturais de superfície.
Dimensão (a)
cm
a ≤ 60
60 ≤ a ≤ 120
120 ≤ a ≤ 250
a > 250
Fonte: ABNT NBR 14931 (2004)

Tolerância (t)
mm
±5
±7
± 10
± 0,4% da dimensão

Onde, “a” é a dimensão expressa em centímetros da seção transversal de
elementos estruturais lineares ou a espessura de elementos estruturais de superfície
e “t” é a tolerância dimensional expressa em milímetros.
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Quadro 9: Tolerâncias dimensionais para o comprimento dos elementos estruturais
lineares.

Dimensão (l)
m
l≤3
3≤l≤5
5 ≤ l ≤ 15
l > 15
Fonte: ABNT NBR 14931 (2004)

Tolerância (t)
mm
±5
± 10
± 15
± 20

Onde, “l” é o comprimento expresso em metros de elementos estruturais
lineares e “t” é a tolerância dimensional expressa em milímetros.
A NBR 6118 (2007) fixa ± 5,0 mm como tolerância dimensional máxima para
peças estruturais de concreto armado.
A NBR 14931 (2004) determina para fins de liberação de gastalhos de pilares
de um pavimento, a tolerância para posição dos eixos de cada pilar em relação ao
projeto de ± 5 mm. A norma ainda define que a tolerância individual de desaprumo
ou desalinhamento de elementos estruturais lineares deve ser menor oi igual a l/500,
ou 5 mm, onde “l” é o comprimento do elemento estrutural.
Pode-se concluir que, apesar da variação de critérios identificada entre as
empresas pesquisadas, as tolerâncias definidas pelas empresas encontram-se de
acordo com as normas técnicas ABNT NBR 14931:2004 e ABNT NBR 6118:2007.

3.1.2 Procedimentos de execução dos serviços de Locação de Obra
a) Objetivo:
Fornecer diretrizes para a execução de gabarito para locação de obra e execução de
locação de obra de edificações.
b) Responsabilidades:
 Engenheiro: Contratar o serviço de topografia. Executar o treinamento de toda a
equipe neste procedimento. Inspecionar e liberar os serviços de locação conforme
estabelece o item h deste procedimento (Quadro10).
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 Mestre de obras: Responsável pela execução dos serviços e pelas inspeções
conforme apresenta o item h deste procedimento (Quadro10).
 Equipe de carpintaria: Executar a montagem do gabarito e auxiliar o mestre de
obras na locação. Deve receber o treinamento do procedimento de execução do
serviço de locação.
 Equipe de topografia: Executar a locação dos eixos de referência e nível de
referência no canteiro para elaboração do gabarito. Em alguns casos, podem efetuar
também a locação de todos os elementos estruturais.
c) Documentos de referência:
•

Projeto de fundações;

•

Projeto de locação das fundações com eixos de referência e medidas dos
elementos com cotas acumuladas;

•

Levantamento topográfico;

•

Esquema geral para montagem de gabarito;

•

NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção.

d) Fluxograma do processo:
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Figura 7: Fluxograma do processo de locação de obras

Fonte: Elaborado pelo Autor

e) Ferramentas, equipamentos e materiais:
•

Martelo;

•

Serra circular ou manual;

•

Mangueira de nível ou nível laser;

•

Pá;

•

Enxada;

•

Prumo de centro;
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•

Prumo de face;

•

Linha de nylon;

•

Arame recozido n.º 18;

•

Marreta de 5 Kg;

•

Cavadeira manual;

•

Betoneira;

•

Carrinho de mão;

•

Esquadro metálico;

•

Trena de aço aferida (5,0 m e 30,0 m);

•

Pontalete de madeira 7,5 cm x 7,5 cm;

•

Tábua de madeira 2,5 cm x 20,0 cm;

•

Sarrafo de madeira 2,5 cm x 10,0 cm;

•

Cimento CP- 32;

•

Areia média lavada;

•

Brita 1;

•

Prego 18 x 27, 17 x 21 e 15 x 15;

•

Tinta látex branco neve;

•

Rolo de espuma para pintura com cabo;

•

Pincel de ½ “;

•

Tinta esmalte sintético vermelho;

•

Tinta esmalte sintético preto;

•

Tinta esmalte sintético verde.

f) Condições para início dos serviços:
•

Os eixos ortogonais e o nível de referência devem estar identificados pela
topografia;

•

O terreno deve estar limpo;

•

Sempre que possível o terreno deve estar escavado na cota de execução
das fundações;

•

Projetos e documentos de referência disponíveis na obra;

•

Ferramentas, equipamentos e materiais necessários devem estar na obra;

•

Canteiro com condições de Higiene e Segurança conforme NR18.
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g) Método executivo:
 Execução do gabarito:
Considerando os eixos ortogonais fornecidos pela topografia, conferir com o
auxílio de uma trena metálica aferida, as medidas do terreno com o projeto de
locação. Qualquer divergência encontrada nesta conferência deve ser informada ao
projetista estrutural responsável pela locação dos pilares para que este efetue a
análise e determinação da necessidade de ações corretivas.
Uma vez confirmadas as medidas do terreno, esticar linhas demarcando as
faces externas da projeção da obra.
Externamente as linhas que definem a face da obra à distância de 1,0 m a 1,5
m, cravar piquetes auxiliares e esticar arames, definindo o perímetro que
representará o gabarito.
Marcar a posição dos pontaletes que servirão de base para o gabarito a partir
do cruzamento dos arames nos cantos. Em seguida demarcar a posição dos demais
pontaletes. A distância máxima entre dois pontaletes consecutivos não deve
ultrapassar 2,0 m.
Na posição dos locais demarcados para os pontaletes devem ser abertos
buracos com o auxílio de cavadeira na profundidade de aproximadamente 40 cm.
Cravar os pontaletes nos buracos.
Nivelar a face superior das tábuas de 2,5 cm x 20,0 cm com uma altura
variando entre 1,0m a 1,5m da cota de arrasamento das fundações e em seguida
fixar as tábuas nos pontaletes.
Cortar as sobras de pontalete sobre a tábua nivelada.
Por sobre esta tábua fixa-se a tabeira do gabarito que é composto por um
sarrafo de 2,5 cm x 10,0 cm.
Os lados adjacentes do gabarito devem apresentar um desnível de 20,0 a
30,0 cm para evitar que os arames ortogonais se toquem no momento da locação
dos elementos no terreno como apresenta a figura 8.
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Figura 8: Detalhe de canto em gabarito com desnível das tábuas adjacentes.

Fonte: Autor

Verificar os esquadros de todos os cantos por triangulação (princípio do
triangulo retângulo – 3m x 4m x 5m), travar o gabarito com mãos francesas e
reforçar alguns pontaletes com o auxílio de sarrafos pregados entre eles
horizontalmente.
Lançar concreto magro, na base dos pontaletes.
É recomendável cravar um “testemunho” (pequena estaca de madeira ou
concreto), posicionada no terreno através dos eixos de referência, com o objetivo de
verificar durante a execução do processo se houve ou não deslocamento do
gabarito.
Pintar as tábuas e pontaletes. É aconselhável que se utilize tinta na cor
branca, pois facilita a identificação das marcações dos eixos como ilustra a figura 9.
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Figura 9: Detalhe de gabarito de madeira para locação de obra.

Fonte: Autor

Quando o gabarito estiver próximo a taludes, os pontaletes devem ser
escorados com sarrafos. Atenção com a terra que pode encostar-se às tabuas e
deslocar o gabarito.
 Locação da obra
Marcar na parte superior da tábua os eixos ortogonais e em seguida os eixos
dos pilares, conforme estabelecido no projeto.
Conferir a marcação dos eixos identificando-os com tinta e dois pregos 18 x
27 um de cada lado do eixo para que a linha (ou arame) corra entre eles.
Quando necessário marcar os eixos dos elementos de fundação, e de
elementos estruturais intermediários (blocos de apoio e vigas baldrames) deve-se
proceder da mesma forma atentando-se a utilização de outra cor para sua
identificação (Figura 10).

46

Figura 10: Conferência da marcação de elemento em gabarito.

Fonte: Autor

Quando for necessário marcar além do eixo a face de elementos estruturais
estas devem ser identificadas com a mesma cor do eixo, porém com pregos
menores 15 x 15.
Thomaz (2002) estabelece um procedimento de locação de obra onde sugere
a utilização de um padrão de cores para identificação dos elementos no gabarito
conforme quadro 10.
Quadro 10: Proposta de cores para identificação de elementos estruturais em gabaritos de
locação de obra.
Elemento estrutural
Pilares
Fundações (Estacas, sapatas,
etc.).
Centro de Gravidade do grupo de
estacas
Fonte: Thomaz (2002)

Cor de
identificação
Preto
Vermelho
Verde
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Definida a forma de identificação é importante que estas informações sejam
comunicadas para toda a equipe envolvida no serviço de locação.
Thomaz (2002) também aconselha que se marque o nível de referência a
cada 3 ou 4 pontaletes. Esta medida auxiliará na determinação das cotas de
arrasamento dos elementos de fundação, na cota de apoio dos blocos intermediários
e etc.
Após a marcação e identificação dos eixos dos elementos no gabarito iniciase a locação ou posicionamento dos elementos no terreno.
Esticar um arame em cada eixo do elemento estrutural a ser locado. O
cruzamento dos arames de cada eixo definirá a posição do elemento estrutural no
terreno.
Descer o prumo de centro no cruzamento dos arames e posicionar um
piquete no solo com prego fixado bem abaixo da ponta do prumo de centro (Figura
11).
Figura 11: Locação de estaca no terreno

Fonte: Autor
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Para elementos com seção circular, triangular ou retangular, pode-se descer
um prumo em cada lateral para a definição da posição das faces do elemento.
Cravar os piquetes nos pontos definidos pelo prumo e locar as formas e gastalhos.
No caso de haver movimentação de equipamentos pesados (bate estacas
máquinas e caminhões) cravar os piquetes com um rebaixo em relação ao terreno e
marcar o local do piquete com cal ou areia.
Sempre que ocorrer qualquer dúvida em relação à locação do piquete esta
deverá ser refeita.
No caso de terreno em desnível deve-se proceder mais de um gabarito
escalonado em degraus (Figura 12), porém em cada plano o gabarito deve ser
nivelado.

Figura 12: Gabarito escalonado devido a desnível do terreno.

Fonte: Autor

Na opinião deste autor, deve se evitar a execução de mais de um gabarito
para a projeção de uma única torre, pois esta prática pode potencializar erros de
locação dos elementos.
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No caso de terreno com formato não ortogonal sugere-se a execução do
gabarito paralelo a edificação como mencionado anteriormente e cabe a topografia
fornecer os eixos ortogonais em acordo com o estabelecido no projeto da torre.
Quando necessário é possível estabelecer a criação de eixos auxiliares relacionados
aos eixos principais visando facilitar a marcação dos elementos estruturais no
gabarito.
O gabarito não deve ser usado como passarela ou para qualquer outra
atividade se não para a locação dos elementos estruturais necessários para a
construção do edifício.
h) Requisitos de Controle e critérios de aceitação:
Os requisitos de controle e critérios de aceitação estabelecidos para os serviços de
Locação de obra apresentam-se conforme o Quadro 11.
Quadro 11: Procedimento de Inspeção do Serviço de Locação.
Condições

Itens de

Metodologia e critério

de

verificação

de inspeção

Tolerância Responsável

verificação
Montagem

Condições para

Terreno limpo, eixos

do Gabarito.

início de serviço.

ortogonais e nível de

Visual

Engenheiro.

± 5,0 mm

Mestre de

referência identificado
pela topografia.
Montagem

Medidas do

Conferir com o auxílio

do Gabarito.

terreno

de trena metálica as

obras ou

medidas dos recuos

engenheiro.

em relação ao eixo e
as medidas do terreno.
± 5,0 mm

Mestre de

Montagem

Definição do nível

Conferir com

do Gabarito.

de referência.

mangueira de nível ou

obras ou

nível laser o nível de

engenheiro.

referência indicado no
gabarito.
Montagem

Fixação,

Com o auxílio de linha

Desvio

Mestre de

do Gabarito.

travamento,

de nylon e nível de

máximo

obras ou

alinhamento e

mangueira ou laser,

de ±10,0

engenheiro.
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nível do gabarito.

conferir o alinhamento

mm para

e o nível da tabeira do

cada 5 m.

gabarito.
Montagem

Esquadro do

Através do método da

± 0,1 %

Mestre de

do gabarito

Gabarito.

triangulação, conferir o

da maior

obras ou

esquadro dos quatro

medida do engenheiro.

cantos do gabarito.

triangulo
retângulo.

Locação

Locação dos

Através de trena

elementos no

conferir a marcação

Gabarito.

dos eixos dos

± 5,0 mm

Engenheiro

± 5,0 mm

Engenheiro.

elementos no gabarito.
Locação

Locação dos

Com o auxílio de

elementos

arames e prumo de

estruturais

centro conferir o
posicionamento dos
elementos estruturais.

Fonte: Elaborado pelo Autor

3.2 Serviços de movimento de terra e contenções
Barros; Melhado (2002) definem os serviços de movimento de terra como
sendo um conjunto de operações de escavação, carga, transporte, descarga,
compactação e acabamentos executados com o objetivo de transformar um terreno
do seu estado natural para uma nova conformação topográfica desejada.
Na construção de edifícios habitacionais em áreas urbanas, os serviços de
movimento de terra geralmente compreendem escavações onde serão construídos
pavimentos de subsolo, frequentemente destinados a garagens ou depósitos.
Cardoso (2002) recorda que as escavações em áreas urbanas exigem
contenções de segurança, por se tratar o solo de um material heterogêneo que pode
apresentar um comportamento muito instável em decorrência de pequenos fatores:
Por exemplo, um solo argiloso pode perder totalmente suas propriedades coesivas
quando saturado de água advinda da chuva.
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Os serviços de movimento de terra com os devidos sistemas de contenções
são de grande importância para a execução das obras devido à necessidade de
alteração do perfil topográfico do terreno para a implantação da obra sem expor a
própria obra e todos os seus vizinhos às condições de risco de instabilidade e
segurança.
A NBR 9061 (1985) determina que a sequência executiva de escavação deva
seguir integralmente o plano de escavação previsto no projeto, logo se conclui pela
necessidade de um projeto específico de movimento de terra.
A NBR 9061 (1985) foi cancelada pela ABNT, porém foi utilizada como
referência nesta pesquisa, por ser julgada por este autor uma fonte de informações
relevantes para os serviços de escavação.
Para justificar a utilização desta norma como referência nesta pesquisa, vale
informar que a mesma continua sendo citada nominalmente em importantes
documentos como no item 18.6.6 da NR18 – CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE
TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO do Ministério do Trabalho. Em
consulta efetuada por este autor em Maio de 2014 junto à ABNT, foi confirmado o
cancelamento desta norma e também a não existência de uma norma substituta
para os serviços de escavação a céu aberto. Este fato tem gerado bastante
polêmica no meio técnico, sobretudo quanto aos critérios estabelecidos pela ABNT
para efetuar o cancelamento de normas técnicas como comenta GRANDISKI (2014).
Portanto, por conter recomendações fundamentais para a segurança na execução
dos serviços de escavação a céu aberto a NBR 9061 (1985) será utilizada como
importante referência nesta pesquisa.
Já a NBR 8044 (1983), fixa as condições exigíveis a serem observadas nos
estudos e serviços necessários ao desenvolvimento de projetos geotécnicos,
especialmente os integrantes de obras de engenharia civil onde a interação entre o
elemento estrutural e o terreno é de alta relevância ao desempenho da construção.
Para o município de São Paulo o Decreto n.º 41.633, de 23 de janeiro de
2002, regulamenta a Lei n.º 11.380, de 17 de junho de 1993, que dispõe sobre a
execução de obras em terrenos erodidos e erodíveis e sobre a exigência do alvará
para movimento de terra.
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Este decreto define que para a obtenção do Alvará de aprovação e execução
do movimento de terra em obras de construção civil, o proprietário do imóvel deverá
apresentar uma relação de documentos que pode servir como subsídio para a
contratação e recebimento de projetos de movimento de terra:
a) Título de propriedade ou concessão de direito real de uso do terreno;
b) Notificação-recibo do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU;
c) Memorial descritivo contendo a discriminação do tipo de solo existente, os
volumes de corte e aterro, os volumes de terra necessários como empréstimo ou a
ser retirada, a indicação das medidas de proteção superficial do terreno, a indicação
dos terrenos para empréstimos ou bota-fora, quando houver entrada ou saída de
terra da obra, e o plano de manejo de solos, quando couber;
d) Levantamento Planialtimétrico do terreno que serviu de base para o projeto,
apresentado de acordo com o disposto no item 3. A.6 do Decreto nº 32.329, de 23
de setembro de 1992, destacando os divisores de águas, as nascentes e as linhas
de drenagem, quando existirem;
e) Peças gráficas de projeto em escala conveniente, com desenho Planialtimétrico,
com plantas e seções contendo todos os elementos geométricos para a
caracterização da situação existente e da obra proposta, inclusive do sistema de
drenagem e proteção superficial;
f) Indicação das medidas e instalações provisórias de drenagem, prevenção de
erosão e retenção de sólidos durante a execução da obra;
g) Indicação do autor do projeto e do dirigente técnico da obra, devidamente
habilitados com as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnicos - ART.
A Figura 13 ilustra o serviço de movimento de terra observado na obra 1.
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Figura 13: Serviços de movimento de terra para a construção de edifício na cidade de São
Paulo – Obra 1

Fonte: Autor

3.2.1 Fatores que influenciam o projeto do movimento de terra
a) Investigações geotécnico-geológicas do terreno;
b) Cota de fundo da escavação;
c) Edificações vizinhas e redes de utilidades públicas;
d) Concepção da sequência executiva do edifício;
e) Projeto de Canteiro;
f) Águas subterrâneas;
a) Investigações geotécnico-geológicas do terreno
As investigações geotécnico-geológicas têm como objetivo a caracterização
do terreno com o fim de subsidiar a escolha da fundação, da contenção e a
elaboração dos respectivos projetos.
HACHICH et al. (1996) descrevem que uma investigação geológica deve ao
mínimo considerar:
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•

Visita ao local para conhecimento do terreno, da vizinhança e de
condicionantes geológicas e geográficas do local.

•

Execução de sondagem de simples reconhecimento.

•

Na

impossibilidade

da

execução

das

sondagens

de

simples

reconhecimento devido à presença de matacões, entulho ou rocha,
execução de sondagens rotativas com a orientação de profissionais
especializados.
Para edifícios habitacionais em áreas urbanas geralmente utiliza-se a
sondagem de simples reconhecimento pelo método de percussão “Standard
Penetration Test” SPT, por ser rápido econômico e aplicável à maioria dos solos.
(BARROS ; MELHADO, 2006).
A NBR 6484 (2001) prescreve o método de execução de sondagem de
simples reconhecimento com SPT, cujo fim é o fornecer informações como:
•

A determinação dos tipos de solo em suas respectivas profundidades de
ocorrência;

•

A posição do nível de água (N.A.).

•

Os índices de resistência à penetração (N) a cada metro;
A Figura 14 ilustra um perfil de terreno obtido através de sondagem de

simples reconhecimento parte de um relatório de sondagem SPT de uma das obras
visitadas elaborado pela empresa ENGESOLOS engenharia de solos e fundações
Ltda.
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Figura 14: Perfil de terreno obtido através de sondagem SPT.

Fonte: ENGESOLOS engenharia de solos e fundações Ltda.

A NBR 8036 (1983) visa estabelecer o número, a locação e a profundidade
das sondagens destinadas à elaboração de projetos geotécnicos para a construção
de edifícios. O quadro12 mostra a relação entre a área de projeção em planta de um
edifício a ser construído e o número mínimo de sondagens de simples
reconhecimento conforme a norma referida. Como informação complementar vale
ressaltar que a distância máxima entre sondagens não deve ultrapassar 100m.
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Quadro 12: Relação entre a área de projeção da edificação e o número de sondagens.

Área de projeção em planta do

Número de Sondagens

edifício
Até 200 m²

2

Entre 200 m² e 400 m²

3

400 m² e 600 m²

4

600 m² e 800 m²

5

800 m² e 1000 m²

6

1000 m² e 1200 m²

7

1200 m² e 1600 m²

8

1600 m² e 2000 m²

9

2000 m² e 2400 m²

10

Acima de 2400 m²

De acordo com o plano de
construção

Fonte: ABNT NBR 8036 (1983)

A NBR 7250 (1982) determina parâmetros para identificação e descrição de
amostra de solos obtida em sondagens de simples reconhecimento.
Embora amplamente utilizado no meio técnico este ensaio apresenta
dificuldade de interpretação racional e dificulta a extrapolação de resultados.
A formação algumas vezes precária das equipes de sondagem favorecem
vícios de execução, sendo muito importante, na visão deste autor, a contratação de
empresas especializadas e que mantenham um histórico de bom relacionamento
com o responsável pelo projeto de fundações.
As informações obtidas nas investigações geotécnicas e geológicas do
terreno são fundamentais para a definição do plano de execução do movimento de
terra e dos cuidados que se fizerem necessários para a contenção do solo.
b) Cota de fundo da escavação
Entende-se por cota de fundo da escavação a maior profundidade a ser
escavada em um terreno durante uma operação de movimento de terra.
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Isto não significa necessariamente que esta cota seja a mais profunda
durante a construção uma vez que, por questões técnicas ou de segurança, pode
ser necessário que a obra execute mais de uma etapa de escavação, com uma cota
de fundo para cada uma delas. Isto é muito comum quando em obras com
escavações profundas se faz necessário à instalação de tirantes, onde para cada
nível de tirantes se estabelece uma cota de fundo de escavação.
Contudo, ao se definir o nível do pavimento mais baixo, o tipo de fundação
adotado para a edificação e a forma de transmissão de esforços da estrutura para a
fundação acaba por se estabelecer pelo consultor de fundações, a cota final do
fundo de escavação a ser adotado durante os serviços de terraplenagem.
c) Edificações vizinhas e redes de utilidades públicas
A NBR 9061 (1985) no item 4.3 alertava como fator indispensável para o
desenvolvimento de um plano de movimento de terra o levantamento topográfico do
terreno, o levantamento das edificações vizinhas e das redes de utilidades públicas
que podem ser influenciadas pela escavação. A norma ainda estabelecia que os
levantamentos deviam abranger uma faixa em relação às bordas de no mínimo duas
vezes a maior profundidade a ser escavada. Isto significa que para uma escavação
de profundidade máxima de nove metros deve ser investigada uma faixa de no
mínimo dezoito metros de distância das bordas da escavação. Com isto é possível
delimitar a área e as edificações que necessitam ser investigadas.
O levantamento das edificações vizinhas compreende informações sobre o
tipo de fundação adotada, as cotas de apoio das fundações, distâncias destas à
borda da escavação, presença de elementos construtivos de alta relevância para o
estudo do movimento de terra como piscinas, reservatórios, muros de divisa, além
de especificar o estado de conservação das edificações.
Shimizu (2002) salienta que caso não exista estruturas de contenção na
vizinhança este deve ser o ponto de partida para o início dos estudos de contenção.
Antes do início das atividades no canteiro é importante que seja executado o
relatório técnico de inspeção nas construções vizinhas à edificação a ser construída.
O relatório deverá conter:
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•

Croqui de localização;

•

Relatório fotográfico com data e indicações de ocorrências;

•

Relatório descritivo das condições gerais dos imóveis;

•

Comprovante de registro em Cartório.

d) Concepção e sequência executiva do edifício.
Hachich et al. (1996) observa que um processo de concepção constitui numa
sequência de passos, em que cada passo procura melhorar o anterior atingindo uma
solução hipotética ótima. Assim no início do processo tem-se apenas um problema,
durante o processo apresentam-se algumas alternativas e no final do processo
procede-se a solução escolhida.
A concepção da sequência executiva de um edifício está diretamente
relacionada ao processo construtivo adotado para a construção. Por exemplo, a
escolha de certo tipo de fundação, que é executada na cota original do terreno
implica em executá-la antes da escavação, como no caso de estacas barretes e
paredes diafragmas. Para o caso de estacas do tipo hélice contínua ou sapata
direta, geralmente se executa a escavação e em seguida as fundações.
Mas a própria sequência do serviço específico deve ser planejada com o
objetivo de garantir à sua boa execução e minimizar as interferências entre outros
subsistemas da construção. Assim, pode-se definir iniciar a escavação pelo fundo do
terreno e concluir na frente junto ao portão de acesso à obra, ou proceder ao
contrário quando se necessita efetuar a contenção com tirantes no acesso à obra.
O profissional responsável pelo projeto de contenção e fundação do edifício e
o responsável técnico pela construção devem reunir-se em um processo de
concepção até a determinação da sequência executiva considerada ideal.
e) Projeto de canteiro
Segundo Ferreira (1998) o canteiro de obra tem como objetivo, propiciar a
infraestrutura necessária para a produção do edifício, com os recursos disponíveis,
no momento necessário para a sua utilização, podendo ser mais eficaz em função
do projeto do produto e da produção, e da forma de gerenciamento empresarial e
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operacional, influindo na produtividade da utilização dos recursos, em função da sua
organização e do seu arranjo físico.
O projeto do canteiro deve conter dados referentes a:
•

Plano de escavação e contenção levando em conta informações coletadas na
investigação geológica e no projeto de fundações;

•

Segurança patrimonial (tapumes, portões, elementos de segurança);

•

Áreas destinadas à estocagem de insumos básicos;

•

Áreas de vivência e administração (escritório, vestiário, sanitários, refeitórios,
almoxarifado, etc.);

•

Áreas para circulação e transporte vertical e horizontal;

•

Interferência

junto

aos

órgãos

públicos

para

carga,

descarga

e

estacionamento de caminhões;
•

Adequação as exigências do projeto de compensação ambiental;

•

Atendimento as normas técnicas e legislação local vigente.

•

Adequação às mudanças de canteiro necessárias em função das fases da
obra.
Um bom canteiro deve ser projetado para atender múltiplos objetivos como

destaca Ferreira (1998, apud TOMMELEIN et al., 1992)
•

Operações seguras e eficientes;

•

Boa moral dos trabalhadores;

•

Minimizar distâncias e tempo para movimentação de pessoal e material;

•

Aumentar tempo produtivo;

•

Evitar a obstrução da movimentação de material e equipamentos.
Souza (2000) conclui que mais que definir o arranjo físico do canteiro, a

discussão do projeto do canteiro passo a passo significa desenvolver um amplo
debate sobre a própria obra que se vai executar, analisando e avaliando os projetos
de produto e de processo.
f) Águas subterrâneas
A localização do nível de água do terreno é muito importante para o projeto de
movimento de terra, sobretudo quando este se encontrar acima dos níveis das

60

escavações impondo condições particulares de execução como o rebaixamento do
nível d’água e sua influência nas construções vizinhas, além da necessidade de
soluções especiais de contenção como, por exemplo, a utilização de paredes
diafragmas.

3.2.2 Estabilidade das escavações
A NBR 9061 (1985) estabelecia que as condições de estabilidade das
paredes de escavações devem ser garantidas durante a sua existência
contemplando todas as fases de execução, levando-se em consideração a perda
parcial de coesão pela formação de fendas ou rachaduras por ressecamento dos
solos argilosos.
A estabilidade das escavações é determinada pelo ângulo de talude natural
que varia conforme as características do solo.
A NBR 9061 (1985) definia talude como uma superfície inclinada do terreno
natural, de uma escavação ou de um aterro conforme ilustra a Figura15.

Figura 15: Talude e sua terminologia.

Fonte: HACHICH et al. (1996)
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Outro conceito importante para a estabilidade das escavações é o “ângulo de
talude natural que é o maior ângulo de inclinação para um determinado tipo de solo
exposto ao tempo, obtido sem ruptura do equilíbrio do maciço. ” (Cardoso, 2002).
A Figura 16 apresenta valores indicativos de ângulo de talude natural para
diversos tipos de solo.
Figura 16: ângulo de talude natural para diferentes tipos de solos.

Fonte: Cardoso (2002)

O ângulo de talude natural sugere o ângulo limite a partir do qual as
escavações devem ser contidas para evitar acidentes como os escorregamentos de
terra, expondo a obra, a vizinhança e os trabalhadores a situação de risco.
Cardoso (2002) apresenta algumas classificações quanto ao tipo de
contenção:
Pela transitoriedade da contenção:
•

Contenção provisória: aquela que pode ser removida depois de cessada a
sua necessidade. Geralmente utilizada na abertura de valas que serão
aterradas

após

a

execução

dos

serviços,

sendo

a

contenção

preferencialmente reutilizável. Enquadram-se como exemplo deste tipo de
contenção os processos de Contenção de madeira;
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•

Contenção definitiva: são aquelas que ficam incorporadas à construção e por
isso acabam por cumprir dupla função: a de conter o terreno escavado e a de
servir como vedação vertical da parte enterrada. São exemplos de contenção
definitiva: parede diafragma, estacas justapostas de concreto e os perfis
metálicos com pranchas de madeira ou concreto.

Pelo funcionamento estrutural da contenção:
•

Contenção flexível: permite certa movimentação restringindo a sua utilização
onde esta característica não exponha condições de risco;

•

Contenção rígida: de um modo geral, pode-se classificar as contenções
definitivas como contenção rígida, sendo estas bastante utilizadas na
construção de edifícios devido à necessidade de estabilidade geral do
conjunto.

Pela forma de obtenção do equilíbrio:
•

Contenções escoradas: enquadram-se nesta classificação as contenções que
necessitam de outros elementos que garantam o equilíbrio do conjunto, como
a utilização de estroncas metálicas ou de madeira entre paredes opostas, ou
a utilização de tirantes em contenções nas quais não é possível a utilização
de estroncas;

•

Contenção não escorada: quando a própria contenção é capaz de conter os
esforços horizontais, como no caso de alguns tipos de muro de arrimo.

3.2.3 Formas de contenção mais utilizadas em edificações
a) Contenções com perfis metálicos e pranchas de madeira
As contenções com perfis metálicos cravados e pranchas horizontais de
madeira são amplamente utilizadas em escavações profundas na construção de
edifícios habitacionais, por apresentar bons resultados com baixos investimentos, se
comparados com outros elementos de contenção como as estacas justapostas, por
exemplo.
O processo consiste na cravação de perfis metálicos com secção transversal
em forma de “I” ou “H” cravados com bate estacas, como no caso de estacas pré-
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fabricadas. Os perfis são cravados no perímetro externo à edificação e espaçados
entre si a distância aproximada de 1,50 m. A altura do perfil normalmente se dá pela
soma da altura da escavação mais o comprimento que este deve estar enterrado no
solo. No cálculo do perfil deve-se considerar que durante a fase de execução este
funcionará como uma viga em balanço com uma extremidade livre e a outra
engastada no solo. A altura necessária para engastar o perfil no solo é denominada
“ficha” e normalmente é determinada no canteiro de obras após a cravação do
primeiro perfil metálico, onde se confirma a compatibilidade entre o que foi previsto
pela sondagem com a situação real verificada através da dificuldade da cravação. O
ponto de parada do perfil geralmente se dá quando este atinge a “nega”. A nega é
uma medida de referência obtida quando em uma determinada faixa de solo, já
conhecida pela sondagem, se consegue penetrar após dez golpes do martelo do
bate-estaca uma distância considerada adequada pelo consultor de fundações.
Contudo, como regra geral, o que se observa é que a “ficha” nunca é menor do que
três metros.
Após a cravação de uma série de perfis alinhados se inicia a escavação junto
aos perfis até a cota definida pelo consultor de fundações. Por se tratar de uma
contenção flexível, suscetível à deformação do perfil e do solo, alguns cuidados
devem ser tomados. Um dos cuidados refere-se à altura livre escavada, que é a
máxima altura a ser escavada sem a necessidade de escorar o perfil para evitar a
deformação. Esta altura é definida em função: do tipo de perfil, do tipo de solo, da
presença ou não de água no solo, da sobrecarga existente sobre o terreno e etc.
Normalmente para condições normais de trabalho, sem sobrecarga e sem a
presença de água adota-se para os perfis tipo “I 10” ou “W 250” a altura livre média
aproximada de 2,50 m.
Após a escavação dos perfis até a altura livre permitida inicia-se a instalação
dos elementos horizontais que geralmente são pranchas de madeira e tem como
função, auxiliar na distribuição das forças e contenção do maciço entre dois perfis
como ilustra a Figura 17. Os elementos horizontais também podem ser executados
em peças pré-moldadas de concreto ou ainda chapas de aço.
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Figura 17: Contenção perimetral com perfil metálico com prancha de madeira.

Fonte: Autor

Estes elementos são colocados um a um e não devem existir vazios entre
eles e o solo. Quando ocorrer a existência de espaços vazios devido à escavação
excessiva do solo estes deverão ser preenchidos com argamassa de cimento e areia
ou outro material definido pelo consultor de fundações.
Quando no processo de execução da escavação é necessário atingir grandes
profundidades sem a presença de taludes provisórios, será preciso a cada trecho de
altura livre, pré-definida pelo consultor de fundações, promover o escoramento
provisório, já que futuramente a própria laje da construção será responsável por esta
função.
Os escoramentos podem ser efetuados através de mão francesa (escora
inclinada), estroncas de madeira ou metálica travando os perfis contra outros
elementos estruturais resistentes, ou ainda através de tirantes.
Na grande maioria dos casos os perfis metálicos com pranchas horizontais de
madeira são incorporados à estrutura de contenção definitiva dos edifícios, as
chamadas cortinas de concreto. A madeira age como fôrma de fundo, o perfil
metálico como elemento estrutural não só capaz de resistir aos esforços horizontais
do terreno como também capaz de resistir aos esforços verticais provenientes da
estrutura periférica ao edifício.
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b) Contenção com estacas justapostas
A contenção obtida através da execução de estacas de concreto armado
justapostas moldadas no local é uma solução simples e econômica, pois pode ser
executada da superfície do terreno, sem a necessidade de desconfinar o solo
adjacente e sem produzir vibrações.
Hachich et al. (1996), informam que este tipo de contenção tem sido bastante
utilizado em locais onde o solo a ser contido é constituído por argilas médias, rijas e
duras ou solos, acima do N. A. (nível d’água) que apresentem certa coesão,
permitindo espaçar as estacas com o objetivo de compensar o maior consumo de
concreto e aço intrínseco ao processo.
A execução de estacas como contenção exige a ocupação de parte do
terreno para a implantação das estacas e para a sua execução, este fato, pode ser
em alguns casos, um fator limitante deste tipo de contenção.
Hachich et al. (1996), também alerta que quando o solo a ser contido for
constituído por camadas de areias, argilas moles ou siltes fofos, situados abaixo do
N. A., a implantação deste sistema só é possível com a adoção de sistemas de
rebaixamento do lençol freático. Este também pode ser considerado um fator
determinante na análise da escolha do tipo de contenção a ser utilizado.
Quando por conta do tipo de solo não for possível executar as estacas, podese utilizar o conceito substituindo as estacas por tubulões a céu aberto. Os tubulões
podem ser utilizados quando no solo for constatada a presença de matacões.
c) Parede diafragma
A execução de contenções através de paredes diafragmas assim como no
caso das estacas justapostas, consiste na escavação e execução de estacas de
concreto armado, porém estas de forma retangular. Esta técnica é caracterizada
pela utilização de lama bentonítica preenchendo a vala escavada com a função de
estabilizar as paredes dos painéis evitando o desmoronamento devido ao empuxo
de terra durante o processo de escavação e concretagem.
A sequência típica de execução de paredes diafragma inclui os serviços de:
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a) Construção da mureta guia.
b) Escavação da parede diafragma.
c) Contenção da escavação através da utilização de lama bentonítica.
d) Colocação das armaduras de aço e concretagem.
A mureta guia é formada por duas vigas paralelas e lineares executadas em
concreto armado que servem como guia para orientação da escavação da parede
diafragma.
O equipamento utilizado para a escavação da parede é chamado Clam Shell
e é movimentada por cabos através de um guindaste.
Na fase inicial a escavação ocorre facilmente devido ao design e ao peso
próprio do equipamento, contudo com o aumento da profundidade verifica-se a
instabilidade vertical do solo junto às paredes que podem entrar em colapso. A
adição de lama bentonítica, que é um material que possui propriedades tixotrópicas,
isto significa que passa do estado de gel para o estado líquido, após ligeira agitação,
contribui para estabilizar o perímetro escavado aderindo à superfície do terreno e
criando uma película denominada cake que apresenta grande viscosidade e que
resulta na retenção vertical do solo.
Atualmente é possível substituir a utilização da lama bentonítica por polímeros
sintéticos, este com a vantagem de ser considerado como material biodegradável.
Após se atingir a profundidade especificada em projeto e com a lama
auxiliando na contenção do escavado, introduz-se a armadura de aço através com a
ajuda de equipamento mecânico (máquinas de apoio).
A concretagem se dá de baixo para cima através da aplicação de concreto
por um tubo tremonha que conduz o concreto até o fundo da escavação.
Durante o lançamento do concreto a lama bentonítica, por apresentar
densidade menor que a do concreto, é empurrada para cima e para fora da vala e é
recolhida através de bombas de recalque e mangueiras para um reservatório
específico, passando por um tanque de decantação que tem a finalidade de
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descontaminar esta da presença de areias, argilas e siltes e permitindo a sua
reutilização.
Por seu formato retangular e pela instalação de chapas metálicas nas
extremidades antes da concretagem é possível moldar as estacas com encaixes tipo
macho e fêmea permitindo um melhor ajuste entre elas do que o obtido nas estacas
justapostas. Esta característica confere maior estanqueidade ao paramento
minimizando o fluxo de água para o interior da escavação.
As dimensões mais utilizadas em obras de edificação são de comprimento
entre 2,50m e 3,20m e largura variando entre 30,0 cm e 40,0cm de acordo com a
especificação do projeto, podendo chegar até a 1,20 m em determinados casos.
Esta técnica de contenção permite a execução da superfície de uma parede
contínua de concreto ao longo do terreno sem desconfinar o terreno e sem provocar
grandes vibrações. Também pode ser adotada para grande variedade de solos,
acima ou abaixo do N. A. e é muito utilizada para obras de escavações mais
profundas. Podem ser associadas a diversos tipos de escoramento como, por
exemplo, aos tirantes.
Uma grande vantagem desta técnica é quando da implantação de obras com
subsolos abaixo do N. A., pelo fato de as paredes, ao penetrarem uma camada de
solo de baixa permeabilidade situada abaixo dos subsolos, alivia as pressões
efetivas na superfície da escavação permitindo para estas situações a substituição
de uma laje de subpressão por uma laje simples e um sistema de drenagem.
(HACHICH et al, 1996).
Para a execução das paredes diafragma é necessário a utilização de
equipamentos pesados como guindastes, reservatórios, conchas escavadoras (clam
Shell) limitando esta técnica para locais onde haja espaço disponível adequado à
sua execução.
d) Escoramento e atiramentos
Para a construção de edifícios com mais de um subsolo é necessário que a
escavação atinja grandes profundidades, isto exige certos cuidados com a parede
de contenção.
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Uma opção é a execução de muro de arrimo que, para grandes profundidades
resulta em paredes de grandes dimensões, o que acaba por restringir o uso desta
solução, uma vez que necessita de grande consumo de material e consumo de
espaço físico, o que nem sempre é viável, sobretudo na construção de edifícios em
centros urbanos.
Uma alternativa para escavação em grandes profundidades é a utilização de
escoramentos em pontos específicos da parede de contenção diminuindo os
esforços solicitantes e, consequentemente suas dimensões.
Os escoramentos podem ser executados através de escoras (metálicas, de
madeira ou concreto). Na construção de edifícios geralmente as estroncas são
colocadas entre a parede e uma estrutura já construída, o que significa que uma
parte da escavação só poderá ser concluída após a instalação do escoramento e
este após a execução de uma parte da construção. O escoramento geralmente é
substituído posteriormente pela estrutura definitiva.
Também podem ser instaladas escoras entre as paredes opostas da
escavação, isto é um pratica muito comum na execução de valas de trabalho. No
entanto, para que isto ocorra na construção de edifícios, que geralmente necessita
de escavações de maior amplitude é preciso que se tenham disponíveis escoras
com dimensões suficientes para vencer as distâncias e os esforços a que serão
solicitadas.
Uma maneira de diminuir os esforços nas paredes de contenção de
escavações profundas na construção de edifícios é a substituição das escoras por
tirantes, estes fornecendo a vantagem de poderem ser executados durante a etapa
de escavação permitindo a remoção total de terra da área a ser escavada, sem a
necessidade de construções provisórias ou a interferência de escoramentos.
Por ser uma solução tecnológica tem um custo elevado, porém com a
vantagem de poder diminuir o prazo da obra, refletindo também nos custos, o que
tem resultado na utilização cada vez maior dos tirantes na construção de edifícios
com mais de um subsolo.
O processo de contenção de paredes com tirantes inicia-se com a perfuração
em determinado ponto da parede e do solo a ser contido, este furo possui
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comprimento determinado em projeto e nunca menor que a superfície crítica de
ruptura do solo. A parte mais profunda do furo apresenta diâmetro maior que o
restante do furo e recebe o nome de bulbo do tirante.
Em seguida é inserido no furo os cabos ou cordoalhas de aço e preenche-se
o furo com concreto ou argamassa de alta resistência formando uma ancoragem
passiva que segundo Cardoso (2002) funcionará como um anzol quando na
extremidade livre do cabo junto ao paramento se aplicará uma força de protensão
aplicada através de um macaco hidráulico atuando na parede de contenção
auxiliando na estabilidade da estrutura diminuindo os esforços atuantes. Os tirantes
podem sofrer mais que uma injeção de argamassa após a sua instalação com o
objetivo de conseguir maiores resistências, porém todo este processo deve ser
monitorado, uma vez que estas injeções em certas ocasiões são feitas com grandes
pressões podendo causar danos a instalações, redes e edificações vizinhas.
A NBR 9061 (1985) também esclarecia que quando tirantes fossem invadir
terrenos de terceiros a execução só poderia ser iniciada após autorização expressa
por parte dos proprietários ou responsáveis do terreno a ser invadido. A Legislação
do Município de São Paulo, através da RESOLUÇÃO N.º 101(2006) declara que a
obtenção de anuência dos vizinhos não é exigida durante a aprovação de projetos,
de execução e respectiva expedição do Certificado de Conclusão das edificações.
Com o cancelamento da NBR 9061 (1985) e de acordo com a legislação atual
do município de São Paulo, não fica definida a exigência de autorização expressa
dos vizinhos para a execução dos tirantes provisórios.
Os tirantes podem ser utilizados em diversos níveis sendo possível com isso
atingir grandes profundidades durante a execução de edifícios como representa as
Figura 18 e Figura 19.
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Figura 18: Perfuração durante a execução da segunda linha de tirantes em escavação.

Fonte: Autor

Figura 19: Tirantes executados e proteção da crita do talude com argamassa de cimento e
areia.

Fonte: Autor
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3.2.4 Análise dos dados coletados para procedimentos de movimento de terra
Após a verificação dos procedimentos das empresas pesquisadas foi
evidenciado que somente em duas empresas havia procedimentos de inspeção do
serviço de movimento de terra. Para estas duas empresas foram encontrados
procedimentos de inspeção para os serviços de contenção conforme pode ser
observado no Quadro13. Na empresa 2 e na empresa 3 havia um procedimento
para compactação de aterro. Na empresa 1 havia também procedimento de
execução de drenagem em pisos.
Quadro 13: Procedimento para os serviços de Movimento de Terra e contenções para as
empresas pesquisadas

Procedimento de Inspeção de serviço
Movimento
de terra

Tirantes

Empresa 1

Possui

Possui

Possui

Possui

Empresa 2

Não possui

Não possui

Não possui

Não possui

Empresa 3

Não possui

Não possui

Não possui

Não possui

Empresa 4

Possui

Possui

Possui

Possui

Não possui

Não possui

Não possui

Não possui

Empresa 5
Fonte: Autor

.

Perfil
metálico

Contenções
Parede
diafragma

No quadro 14 são identificados os procedimentos de movimento de terra e

contenções executadas nas obras pesquisadas. A obra 1 possui volume de
escavação maior que as demais, isto se deve em parte por esta apresentar uma
área superficial maior que as demais, mas também pelo fato desta obra possuir
maior número de subsolos resultando em escavação mais profunda e mais baixa
que o nível de água (N.A.) o que resultou na utilização da contenção por parede
diafragma. As demais obras apresentaram escavações de menor profundidade sem
alcançar o N.A. As obras 2 e 3 chegaram a uma profundidade bem próxima ao nível
de água o que as levou a necessidade da execução de drenagem superficial na cota
de fundo da escavação.
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Quadro 14: Procedimentos de execução de serviços de movimento de terra e contenções
utilizadas nas obras pesquisadas.

Procedimentos executados nas obras pesquisadas
Obras
Pesquisadas

Movimento
de terra
Drenagem
(m³)

Obra 1
Obra 2
Obra 3
Obra 4
Fonte: Autor

23000
8000
12000
14000

Sim
Sim
Sim
Não

Perfil
metálico
Sim
Sim
Sim
Sim

Contenções
Parede
diafragma
Sim
Não
Não
Não

Tirantes
Sim
Sim
Sim
Não

Com base na experiência de mais de vinte anos deste autor na execução de
edifícios residenciais na cidade de São Paulo, é muito comum a execução de
edifícios com um ou mais subsolos. Isto significa que na grande maioria dos casos,
as obras de edificações apresentam a necessidade de executar serviços de
escavação e contenção, sendo de grande auxílio para o setor a descrição de
procedimentos de execução que auxiliem na execução ou no gerenciamento destes
serviços.

3.2.5 Procedimentos de execução de serviços de cravação de perfis metálicos
a) Objetivo
Padronizar o processo de execução de contenção através da cravação de
perfis metálicos.
b) Responsabilidades
Engenheiro de Fundações: Fornecer o projeto específico com detalhes dos
perfis metálicos, comprimento previsto para a cravação, locação dos perfis no
terreno etc.. Estabelecer a sequência executiva dos serviços em conjunto com a
empresa executora e o Engenheiro da obra. Determinar a nega necessária a ser
atingida na cravação. Verificar os relatórios de execução da empresa executora para
aceitação dos serviços.
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Equipe da empresa executora: Fornecer equipamentos e mão de obra
qualificada para a execução dos serviços conforme descreve o procedimento
específico e obedecendo as normas pertinentes.
Engenheiro da obra: Conferir e liberar a locação dos perfis. Acompanhar a
execução dos serviços conforme procedimento específico. Programar materiais,
equipamentos e mão de obra de apoio para a execução dos serviços. Efetuar a
inspeção segundo os critérios estabelecidos no quadro 16.
Mestre de obra: Executar a locação dos perfis. Acompanhar a execução dos
serviços de cravação de perfil metálico conforme o procedimento específico.
Verificar o comportamento das construções vizinhas durante a execução dos
serviços. Inspecionar os serviços de acordo com os critérios estabelecidos no
quadro 16.
c) Documentos de Referência
•

Projeto de Fundações;

•

Projeto de Estruturas de concreto armado;

•

Relatório com informações das construções vizinhas (Cota de nível das
construções, tipo de fundação, presenças de piscinas ou reservatórios junto à
divisa e etc.);

•

Projeto de Instalações elétricas;

•

Relatório de Sondagens;

•

Levantamento Planialtimétrico;

•

Projeto de arquitetura;

•

PCMAT da obra.

d) Fluxograma do processo
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Figura 20: Fluxograma do processo de cravação de perfil metálico.

Fonte: Autor

e) Ferramentas, equipamentos e materiais.
•

Bate estacas;

•

Trena metálica;

•

Fio de nylon ou arame galvanizado;

•

Nível de mão;

•

Régua de alumínio;

•

Prumo de face de 1,0 Kg;

•

Conjunto de solda Oxigênio e Acetileno;

75

•

Perfil metálico conforme especificações do projeto;

•

Caixas retangulares de sarrafo de madeira – gabarito para perfil metálico;

•

Piquetes de madeira;

•

Pincel de uma polegada para esmalte;

•

Tinta esmalte colorida.

f) Condições para início dos serviços
•

O terreno deve estar limpo e regularizado.

•

Determinar um local para armazenamento dos perfis, considerando o plano
de execução da obra.

•

Os eixos e o nível de referência devem estar marcados pela topografia.

•

Checar a interferência de fundações remanescentes das demolições que
possam dificultar o processo de cravação dos perfis metálicos.

•

Recomenda-se que a declividade dos patamares de trabalho em terrenos em
declives ou aclives não ultrapasse a 12 %.

•

Os locais de acesso, descarga e montagem dos equipamentos e materiais
devem estar definidos.

•

Verificar a necessidade de autorização para interdição total ou parcial das
vias de acesso para o recebimento dos equipamentos.

•

Confirmar se o tipo de solo possui suporte suficiente para a movimentação
dos equipamentos ou se é necessário melhorá-lo com a adição de entulho,
brita ou conforme indicações do consultor de fundações.

•

Promover o planejamento dos cortes e emendas de modo a obter o melhor
aproveitamento dos materiais. As sobras dos pedaços menores dos cortes
dos perfis podem ser utilizadas para as talas necessárias nas emendas. O
restante do material que sobrar deve ser destinado a reutilização ou
reciclagem.

g) Método Executivo
Definir em conjunto com o consultor de fundações por onde se deve iniciar a
cravação dos perfis metálicos e qual será a sequência executiva, levando em
consideração a desmobilização dos equipamentos e a interferência com outros
serviços.
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Com base nos eixos definidos pela topografia e no projeto de fundações,
iniciar a locação dos perfis posicionando uma linha de nylon no eixo longitudinal dos
perfis.
Em seguida com a utilização de trena metálica e do projeto de fundações,
marcar o local do eixo de cada perfil cravando um piquete de identificação. Este
procedimento de ser repetido em cada alinhamento onde serão cravados os perfis
metálicos.
Para o correto posicionamento das caixas gabarito dos perfis pode-se utilizar
o seguinte procedimento:
a) Estica uma linha paralela ao eixo longitudinal do perfil com a medida de metade
da caixa gabarito, garantindo assim o alinhamento correto das caixas.
b) Marcar o ponto médio em cada face do gabarito e com a utilização da linha
paralela ao eixo e de um esquadro metálico posicionar a caixinha no local,
fixando-a no local através de piquetes de madeira (Figura 21).
c) O posicionamento é definido conforme o projeto, no entanto, não esquecer que
junto às divisas o alinhamento deve ser deslocado 5,0 cm para dentro da
construção, garantindo a passagem do pilão do bate estaca junto às construções
vizinhas.
Figura 21: Locação de perfis metálicos.

Fonte: Autor
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Quando o projeto especificar a utilização de mais de um tipo de perfil metálico
é importante que os gabaritos sejam marcados de modo que seja fácil identificar o
tipo de perfil a ser utilizado, como por exemplo, a utilização de cores diferentes.
O consultor de fundações deve estar presente no momento da cravação do
primeiro perfil metálico. Este procedimento é importante, pois é o momento de
atestar as condições consideradas no projeto e definir possíveis ajustes se
necessários.
Posicionar o bate estaca junto ao gabarito do perfil a ser cravado. Em seguida
procede-se o nivelamento da base do equipamento.

Figura 22: Bates estacas durante a cravação de perfis

Fonte: Autor

Levantar o perfil com o bate estaca e cabos de aço, posicionando-o sobre o
respectivo gabarito conforme Figura 22.
Verificar o prumo da estaca metálica colocando o prumo de face em duas
faces adjacentes até garantir o correto posicionamento. A NBR 6122 (1996)
estabelece para estacas um desaprumo máximo de 1,0 %.
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Após o posicionamento do perfil metálico inicia-se a cravação através de
golpes do pilão do bate estaca sobre a estaca. Dependendo do peso do pilão este
deve ser levantado a certa altura. Em geral utiliza-se bate estacas com pilão ou
martelo de 1000 kg que devem ser levantados a uma altura de 1,0 m o que está
de acordo com a NBR 6122 (1996).
A cravação do perfil deve seguir até que seja atingida a cota estabelecida
pelo consultor de fundações. Neste momento deve ser anotada a “nega” atingida
para que seja avaliada pelo consultor.
Segundo a NBR 6122 (1996) e a penetração permanente de uma estaca
causada pela aplicação de um golpe de pilão com certo peso a certa distância.
Em geral medida por uma série de dez golpes.
Em certos casos é necessário que as estacas metálicas tenham profundidade
de penetração maior que 12,0 m sendo necessária para estes casos a adição de
suplementos ou emendas.
A norma de execução de fundações obriga a utilização de talas de aço
soldadas ou parafusadas nas emendas ou suplementos, sendo que este
procedimento deve ser projetado segundo a norma NBR 8800 (2008) como
detalha a Figura 23.
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Figura 23: Emendas em perfil metálico

Fonte: SOARES R.C. et al. 2006.

Após a cravação de cada perfil metálico deve ser preenchido um relatório
específico, onde devem constar algumas informações como: identificação da
estaca, profundidade de penetração, número de emendas ou suplementos, nega
da estaca e outras observações que o consultor de fundações considerar
relevante como ilustra o Quadro15.
Quadro 15: Modelo de relatório de acompanhamento de cravação de estacas
BOLETIM DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS METÁLICAS
Obra:
Empresa Contratada
Peso do Martelo:
Dat
a

N.º da
Quantidad
Comprimento (m)
Quantidad
estac
e de
Levantad Cravad Sobr Suplement e de cortes
a
emendas
o
o
a
o

Neg
a
Observações
(mm
)

Fonte: Godoy (1986)

Em caso de camadas superficiais muito resistentes a penetração do perfil o
consultor de fundação poderá solicitar procedimentos complementares como, por
exemplo, a execução de pré-furos para facilitar a passagem dos perfis por estas
camadas.
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Os gabaritos de madeira podem ser executados com sobra de sarrafos de
outras obras.
h) Procedimentos de inspeção para os serviços de contenção por perfil
metálico
Os requisitos de controle e critérios de aceitação estabelecidos para os
serviços de cravação de perfil metálico apresentam-se conforme o Quadro 16:
Quadro 16: Procedimento de Inspeção de serviços de Cravação de Perfil metálico.
Condições de

Item de

Metodologia e critério de

Verificação

Verificação

inspeção

Locação do

Locação

perfil.

Verificar com a utilização de

Tolerância
± 5,0 mm

trena metálica e prumo de

Responsável
Engenheiro ou
mestre.

centro a posição do perfil.
Cravação do

Dimensão do

Conferir com o auxílio de trena

≥ dimensões

perfil.

perfil.

se as dimensões do perfil estão

de projeto

Engenheiro ou
mestre

de acordo com o especificado
em projeto.
Cravação do

Prumo do

Posicionando um prumo de face

Desaprumo

Engenheiro ou

perfil.

perfil

em duas faces adjacentes do

máximo

mestre.

metálico.

perfil metálico, verificar o prumo.

1,0%.

Cravação do

Cota de

Inspecionar visualmente a cota

-

perfil.

arrasamento

de arrasamento e a integridade

e integridade

do perfil ao final da cravação.

Engenheiro ou
mestre.

da estaca.
Cravação do

Suplementos

Verificar se a execução dos

perfil.

.

suplementos está de acordo

-

Engenheiro ou
mestre.

com as especificações de
projeto.
Cravação do

Cota de

Identificar em relatório

perfil.

apoio.

específico a cota de apoio da

-

Engenheiro ou
mestre.

ponta da estaca.
Cravação do

Verificação

Verificar através de marcação

Definida pelo

Engenheiro ou

perfil.

da nega da

no perfil, o deslocamento

consultor.

mestre.

estaca.

vertical deste após dez golpes.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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3.2.6 Procedimentos de execução de serviços de Movimento de terra
a) Objetivo
Padronizar o processo de movimento de terra e proteção de taludes durante a
construção de edifícios.

b) Responsabilidades
 Equipe de Topografia: Definir o nível de referência e o levantamento
topográfico antes e após a escavação;
 Empresa de Terraplenagem: Fornecer equipamentos e mão de obra
qualificada para a execução dos serviços;
 Engenheiro: Treinar os envolvidos no procedimento específico. Acompanhar e
controlar os serviços de acordo com o procedimento específico. Inspecionar
os serviços com o auxílio do Mestre de obras conforme os critérios de
aceitação estabelecidos no Quadro 17;
 Mestre de obras: Acompanhar a execução dos serviços. Inspecionar os
serviços de acordo com as especificações do Quadro 17.

c) Documentos de referência
•

Projeto de Fundações;

•

Projeto de Movimento de Terra (Incluindo drenagem de água pluvial);

•

Projeto de canteiro;

•

Relatório das Sondagens;

•

NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção;

•

Levantamento Planialtimétrico.

d) Fluxograma do processo
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Figura 24: Fluxograma do processo de Movimento de terra em edificações.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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e) Ferramentas, equipamentos e materiais
•

Equipamento de escavação;

•

Martelo de aço com cabo de madeira;

•

Serra circular manual ou de bancada com disco de aço carbono para cortes
de madeira;

•

Mangueira de nível cristal de 10 ou 12 mm ou nível laser;

•

Nível manual;

•

Pá de bico com cabo de madeira;

•

Enxada de 30 cm com cabo de madeira;

•

Prumo de face 500 gr;

•

Linha de Nylon para construção 0,80mm x 100m;

•

Arame recozido BWG 18;

•

Cavadeira articulada com cabo de madeira;

•

Régua de alumínio;

•

Betoneira;

•

Carrinho de mão;

•

Esquadro metálico;

•

Trena de aço 5,0m ou 8,0m e 30,0m;

•

Sarrafo de madeira 2,5 cm x 10,0 cm;

•

Cimento CPII E-32;

•

Pincel de uma polegada para esmalte;

•

Areia média lavada;

•

Pedra britada tamanho 1 (Brita 1);

•

Prego de aço com cabeça 17 x 21;

•

Prego de aço com cabeça 15 x 15;

•

Tinta esmalte sintético cor;

f) Condições para início dos serviços
•

Conclusão das demolições de construções remanescentes;

•

Execução do transplante arbóreo conforme Termo de Compensação
Ambiental – TCA;
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•

Quando houver contenções verticais através de perfis metálicos ou parede
diafragma estas precisam estar executadas no setor da escavação;

•

Levantamento das edificações vizinhas e das redes de utilidades públicas que
podem ser influenciadas pela escavação;

•

Nível de referência identificado pela topografia;

•

Topografia do terreno na condição original (antes da escavação);

•

Documentos de referência, materiais e equipamentos disponíveis;

•

Execução de lava rodas. (Dispositivo construído onde se executa a limpeza
das rodas dos caminhões para evitar que sujem as vias públicas);

•

Quando houver contenções por linhas de tirantes, os mesmos devem ser
concluídos no setor para continuação da escavação.

g) Método executivo
O momento da execução das atividades de movimento de terra deve ser
estudado e definido no planejamento da obra, sabe-se, no entanto que este serviço
pode acontecer em mais de uma etapa em diferentes momentos da obra.
Alguns tipos de fundação podem ser realizados antes das escavações, para
outros como no caso de fundações diretas é conveniente que primeiro se execute a
remoção de terra até a cota de apoio definida pelo consultor de fundações.
A NR-18 estabelece que a área de trabalho onde irá se desenvolver o
movimento de terra, deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou
escorados solidamente árvores, equipamentos, materiais e objetos de qualquer
natureza, quando estes oferecerem qualquer risco durante a execução de serviços.
Os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância
superior à metade da profundidade, medida a partir da borda do talude da
escavação, para garantir a segurança dos operários envolvidos na tarefa.
Os acessos de trabalhadores, veículos e equipamentos às áreas de
escavação devem ter sinalização de advertência permanente.
Os operadores dos equipamentos de escavação e transporte devem ser
qualificados.
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Escorar muros, edificações vizinhas e estruturas que possam ser afetadas
pela escavação, conforme projeto específico de contenções ou seguindo as
orientações do consultor de fundações.
A execução de taludes durante a escavação mecânica devem seguir as
inclinações, cotas de nível e tamanho de berma definidas no projeto de fundações e
contenções. Para a conferência e execução de taludes recomenda-se a utilização de
gabarito de madeira. Para um talude de 1:1, por exemplo, deve ser elaborado um
gabarito de sarrafo de madeira conforme Figura 25.

Figura 25: Detalhe de gabarito de madeira para execução e conferência de taludes

Fonte: Autor

Escavações c/ mais de 1,25 m de profundidade devem dispor de escadas ou
rampas junto aos postos de trabalho como contempla NR-18.
A altura máxima para escavação em regiões com perfis metálicos é de 2,5m,
conforme a prática geral, desde que os perfis estejam preenchidos horizontalmente
com pranchas de madeira ou concreto. As pranchas de madeira ou concreto na sua
superfície posterior (região de contato com o talude) não podem apresentar vazios,
devendo ser preenchida quando necessário com o próprio material do solo ou
argamassa de cimento e areia traço 1:6 em volume. Esta informação é válida
quando o nível do piso da edificação vizinha se encontrar abaixo da cota de
escavação, como no caso de edificações vizinhas com subsolo. Para os demais
casos a cota de escavação junto aos perfis metálicos deve ser fornecida pelo
consultor de fundações que poderá adicionar procedimentos complementares como
a submuração de fundações diretas em edificações vizinhas (Figura 26). Ao final do
prancheamento, na face superior, deve ser executada argamassa de cimento ou rufo
metálico para impedir a penetração de água no local.
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Quando por indicação do consultor de fundações se fizer necessário à
execução de submuração, esta deverá ser efetuada em alvenaria de tijolinho comum
com espessura de um tijolo com especial atenção a fixação da alvenaria que deve
ser executada também com tijolinho comum inclinado a 45°.
Os taludes devem ser protegidos com chapiscos de cimento e areia em traço
1:4 em volume (e devem conter captação para água de chuva), ou por pintura
betuminosa para taludes, ou ainda em casos emergenciais com cobertura provisória
de lona plástica.
A berma ou crista do talude deve possuir largura igual ou superior a 1,0 m,
quando a medida não for fornecida em projeto.
Para a proteção da berma deve ser utilizada argamassa de cimento e areia (traço
1:6 em volume) com espessura mínima de 2,0 cm, com inclinação para dentro do
canteiro.
Pode ser executada uma captação de água junto à crista do talude no final da
berma, evitando que águas pluviais escoem sobre o talude.
Quando for necessária a abertura de partes do talude para execução das fundações
(cachimbo), estes deverão ser escorados e depois da execução dos serviços devese reconstituir o talude o que pode ser efetuado com sacos de ráfia preenchidos com
o mesmo solo ou conforme a indicação do consultor de fundações.
Em solos com presença de água deve-se monitorar a integridade das bases
do talude e quando necessário recompor ou reforçar as bases utilizando sacos de
ráfia preenchidos com solo.
Ao se atingir a cota de fundo da escavação procede-se a verificação para
garantir o nivelamento de toda a extensão do terreno.
Quando o projeto de movimento de terra não contemplar a forma de captação
e destinação da água pluvial o engenheiro da obra em conjunto com o consultor de
fundações deve dimensionar e executar um poço de captação e a forma de
destinação da água para a rede coletora, prevendo, quando necessário, sistemas de
decantação e filtragem.
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Figura 26: Esquema para escavação

Fonte: Apoio Projeto de Fundações Ltda.

Os caminhões utilizados para o transporte de terra devem possuir lonas para
a cobertura da caçamba, impedindo a queda do material transportado durante o
trafego por vias públicas.
O Material removido deve ser depositado em aterro licenciado para este fim.
Pode-se controlar a emissão de gases e particulados dos caminhões através
da utilização da escala de Ringelmann.
Efetuar a limpeza de rodas dos caminhões (lava rodas) para evitar que estes
sujem as vias próximas ao entorno da obra.
Executar diques de contenção para depósito de combustível a serem
utilizados nos equipamentos de escavação, para garantir que possíveis vazamentos
não venham a contaminar o solo.
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Se durante a escavação for encontrado algum poço ou fossa sanitária inativa
mais profundo que a cota do fundo da escavação, será necessário promover a
limpeza do poço e depois efetuar o preenchimento com terra isenta de material
orgânico. (YAZIGI, 1999).
h) Procedimento de Inspeção para os serviços de Movimento de terra
Os requisitos de controle e critérios de aceitação para os serviços de
movimento de terra estão estabelecidos conforme o Quadro 17:
Quadro 17: Procedimento de Inspeção de serviços de movimento de terra.
Condições

de

Item

de

Metodologia e critério

Tolerância

Responsável

± 5,0 cm

Mestre

de
ou

verificação

verificação

de inspeção

Escavação

Cota de fundo da

Conferir com mangueira

escavação

de nível ou topógrafo a

obras

cota

engenheiro.

de

fundo

escavação

da

conforme

especificada em projeto.
Inclinação dos

Conferir com gabarito de

taludes

Visual

Mestre

de

madeira a inclinação dos

obras

ou

taludes conforme projeto

engenheiro.

de contenções.
Controle do
volume

Através de levantamento

-

topográfico ou por

Topografo

ou

conferente

levantamento volumétrico

designado pelo

dos caminhões e

engenheiro.

quantidades de viagens
efetuadas (quando não for
contratada topografia).
Sistema

de

Prancheamento

contenção

Verificar a execução do

Visual

prancheamento conforme

Mestre

de

obras

ou

engenheiro.

sequencia definida pelo
consultor. Verificar o
preenchimento por detrás
das pranchas.
Proteção dos

Inspecionar visualmente a

taludes

execução da proteção dos
taludes conforme
recomendação do projeto

Visual

Mestre

de

obras

ou

engenheiro.
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ou do consultor.
Estabilidade das

Verificar se o sistema de

Conforme

construções

contenção está conforme

o projeto.

vizinhas

Engenheiro.

o projeto.

Meio ambiente e

Verificar se os resíduos

Visual

Engenheiro,

Segurança do

estão sendo destinados

mestre

trabalho.

em aterros legalizados e

administrativo.

ou

adequados para o tipo de
material escavado.
Verificar a limpeza das
rodas do caminhão e a
cobertura da caçamba
com lona antes da saída
do canteiro.
Verificar as medidas
proteções contra queda
em altura.
Verificar a organização e
limpeza do canteiro.

Fonte: Elaborado pelo Autor

3.2.7 Procedimento de serviços de gerenciamento da execução de Parede
diafragma.
a) Objetivo
Estabelecer diretrizes para o gerenciamento de execução de paredes
diafragmas.
b) Responsabilidades
 Engenheiro de Fundações: Fornecer o projeto específico com detalhes
necessários para boa execução do serviço. Estabelecer a sequência executiva dos
serviços em conjunto com a empresa executora e o Engenheiro da obra. Verificar os
relatórios de execução da empresa executora para aceitação dos serviços.
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 Equipe da empresa executora: Fornecer equipamentos e mão de obra
qualificada para a execução dos serviços conforme descreve o procedimento
específico.
 Engenheiro da obra: Acompanhar a execução dos serviços conforme
procedimento específico. Programar materiais, equipamentos e mão de obra de
apoio para a execução dos serviços. Efetuar a inspeção segundo os critérios
estabelecidos no Quadro 19.
 Mestre de obra: Efetuar a locação e a execução da mureta guia. Acompanhar o
desenvolvimento dos serviços de execução da parede diafragma conforme o
procedimento específico. Verificar o comportamento das construções vizinhas
durante a operação. Inspecionar os serviços de acordo com o Quadro 19
(Procedimento de Inspeção de serviço de execução de parede diafragma).
c) Documentos de referência.
•

NBR 6122:1996 – Projeto e execução de fundações – Procedimentos

•

NBR 6118: 2003 – Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos

•

Projeto de fundações;

•

Projeto de Estruturas;

•

Relatório das Sondagens;

•

Levantamento Planialtimétrico;

•

Laudo de vistoria de vizinhos;

•

Seguro de risco de engenharia.

•

NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção.

d) Fluxograma do Processo
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Figura 27: Fluxograma do processo de execução de parede diafragma.

Fonte: Elaborado pelo Autor

e) Ferramentas e equipamentos e materiais
•

Pá;

•

Enxada;

•

Picareta;

•

Carrinho de mão;

•

Trena de aço de 8m e 30 m;

•

Serra circular ou de bancada;

•

Serra poli corte com disco para corte de aço;
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•

Conjunto moto vibradores para concreto;

•

Diafragamadora (clamshell e guindaste) conjunto guindaste e equipamento de
escavação;

•

Guindaste auxiliar;

•

Central de lama (misturador e reservatórios);

•

Bombas de alta vazão apropriadas para lamas densas;

•

Conjunto de chapa junta;

•

Limpador de junta;

•

Funil de concretagem e tubo tremonha;

•

Desarenador;

•

Laboratório de campo;

•

Coletor de amostra de lama;

•

Cabo de medida;

•

Mini escavadeira;

•

Aço CA-50 (diâmetros conforme projeto);

•

Arame recozido;

•

Água;

•

Concreto usinado conforme especificado em projeto;

•

Fôrmas de madeira;

•

Prego com cabeça 18 x 27 e 17 x21;

•

Lama Bentonítica – Bentonita em sacos (Pode ser substituído por polímeros);

•

Espaçador plástico;

•

EPI.

f) Condições para início dos serviços:
1ª Fase: Execução de muretas guias:
Para a execução das paredes diafragmas é necessário que sejam
confeccionadas muretas guias de concreto armado que servem para garantir a
posição correta da escavadeira durante o processo de escavação. Para isto é
necessário que a obra já possua:
•

Locais definidos para estoques: fôrmas de madeira, aço CA-50, cimento,
areia e pedra e etc.;
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•

Locação topográfica da mureta;

•

Mini escavadeira para acompanhar a escavação e remoção de terra
proveniente da execução das muretas;

•

Detalhes construtivos da mureta especificados pelo consultor de fundações;

•

Documentos de referência, materiais, ferramentas e equipamentos
disponíveis.

•

Nível de referência e eixos de referência fornecidos pela topografia.

g) Método Executivo das muretas guias.
O engenheiro da obra em conjunto com o responsável pela execução dos
serviços e o engenheiro consultor de fundações devem definir a sequência de
execução levando em conta as interfaces dos serviços. Esta equipe também deverá
desenvolver o layout do canteiro durante esta fase da obra.
Locar com o auxílio dos eixos de referência fornecidos pelo topógrafo o
alinhamento da mureta guia.
Após a locação da posição da mureta ao longo do terreno escava-se o terreno
com o auxílio de equipamento mecânico (retroescavadeira ou mini- escavadeira).
Proceder a montagem das fôrmas de madeira para a concretagem das
muretas, podendo utilizar a lateral do terreno como lateral das fôrmas.
Cuidados devem ser tomados para que o vão interno entre as paredes sejam
os especificados pelo projeto uma vez que devem permitir a passagem da
ferramenta de escavação na fase posterior. Em geral este vão é a espessura da
parede acrescida de no mínimo 3,0 cm para paredes de até 50,0 cm e de 5,0 cm
para paredes com mais de 50,0 cm de espessura. A Figura 28 apresenta um detalhe
para a execução de muretas guias.
Colocar a armadura nos moldes conforme especificado em projeto e
posteriormente executar a concretagem adensando o concreto com a ajuda de
vibradores de imersão.
Após a concretagem e desenforma das muretas guias, estas são estroncadas
internamente com pontaletes, uma face contra a outra e posteriormente devem ser
aterradas novamente. Este procedimento serve para a manutenção da integridade
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do vão interno das muretas, uma vez que estas delimitarão a posição da parede
diafragma.

Figura 28: Detalhe genérico de mureta guia

Fonte: Nelson Godoy Engenharia e Fundações S/S Ltda.

f.1) Condições para início dos serviços:
2ª Fase: Execução da parede diafragma.
•

Mureta guia executada na região de início dos serviços;

•

Layout do canteiro definido;

•

Contrato de fornecimento de concreto usinado;

•

Sequência de execução dos serviços definida em conjunto com o consultor de
fundações;

•

Verificar as condições da lama bentonítica;

•

Materiais, ferramentas e equipamentos disponíveis no canteiro.

g.1) Método executivo da parede diafragma:
2ª Fase: Execução da parede diafragma.
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Após o posicionamento do equipamento de escavação no local especificado
pela mureta guia procede-se o início da escavação do painel até que seja atingido o
nível do lençol freático.
A partir deste momento continua se executando a escavação só que com a
adição da lama bentonítica ou polímero sintético (Figura 29).
A escavação segue até que a cota de ponta definida pelo projeto de
fundações seja alcançada. A medição da profundidade da parede é realizada
através de um cabo de medida que é mergulhado dentro da vala. É aconselhável
que este equipamento de medição seja aferido com trena calibrada ou que a
empresa executora forneça o laudo de aferição do equipamento antes de ser
utilizado.
Na impossibilidade de concretar um painel no mesmo dia do início da
escavação com lama bentonítica, a escavação deve ser paralisada no mínimo 3,0 m
acima da cota da ponta e o serviço de escavação deve ser reiniciado no dia da
concretagem.
Figura 29: Detalhe de escavação de parede diafragma.

Fonte: Autor

Após a conferência do nível do fundo da escavação (cota da ponta) é
executada a descontaminação da lama que deve estar adequada aos parâmetros de
qualidade estabelecida conforme tabela 2, ou ser substituída por lama nova.
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Em seguida é instalada a chapa de ponta ou chapa junta e a armadura de aço
especificada em projeto. Estas devem possuir alças para que sejam apoiadas na
mureta guia. Por se tratar de armaduras pesadas, é manuseado através da
utilização de equipamento mecânico, geralmente um guindaste de apoio.
Instalar tubo tremonha e funil para o início do lançamento do concreto. A
concretagem deve ser contínua evitando-se juntas frias.
A empresa executora contratada deverá fornecer relatório de execução que
conste as informações e ocorrências da execução de cada painel. Este relatório
deve ser verificado e liberado pelo consultor de fundações como um dos critérios
necessários para o recebimento dos serviços.
O Relatório de acompanhamento de Execução de Paredes Diafragma deve
conter informações tais como:
•

Nome da Obra;

•

Data de execução do painel;

•

Identificação do painel;

•

Cota do fundo da vala;

•

Cota de arrasamento;

•

Volume escavado;

•

Volume concretado;

•

Dimensões do painel;

•

Campo onde demonstre o nível de subida de concreto real e o previsto após a
descarga de cada betoneira.

•

A empresa executora deverá apresentar relatório contendo as características
da lama antes e após a desarenação.
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Quadro 18: Parâmetros para lama bentonítica

Parâmetros

Valores

Equipamento para ensaio

Densidade

1,025 g/cm³ a 1,10

Densímetro

g/cm³
Viscosidade

30s a 90s

Funil Marsh

PH

7 a 11

Papel de PH

Cake

1,0 mm a 2,0 mm

Filter press

Teor de areia

Até 3 %

Baroid sand content ou
similar

Fonte: NBR 6122 (1996)

A NBR 6122 (1996) estabelece em nota que a espessura do cake deve ser
determinada ao menos uma vez por partida de bentonita, enquanto os demais
parâmetros (Quadro 18) devem ser determinados em amostras retiradas do fundo
de cada estaca, antes de se iniciar a concretagem.
A lama bentonítica quando descartada, deve ser removida em caminhões
limpa fossa e

destinadas em locais apropriados para receber materiais

contaminantes. A terra escavada deve ser destinada a aterro licenciado e apropriado
a este tipo de material.
Caso acontecer de desmoronamento parcial do escavado, ou vazamento de
lama devido, consultar o engenheiro de fundações imediatamente, como medida
emergência pode se preencher a vala escavada com argamassa de cimento e areia
com consumo de cimento de 40 kg/m3, restabelecendo as condições de equilíbrio
do solo.
A Figura 30 ilustra a sequência executiva da execução de parede diafragma.
h) Requisitos de Controle e critérios de aceitação:
Os requisitos de controle e critérios de aceitação para os serviços de execução de
parede diafragma estão estabelecidos conforme define o Quadro 19:
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Quadro 19: Procedimento de Inspeção de serviços de execução de parede diafragma
Etapa de

Requisito de

Metodologia e critério

Inspeção

controle

de inspeção

Condições de

Mureta guia

Com a utilização de

início

Tolerância

Responsável

± 5,0 mm

Mestre de

trena metálica conferir

obra.

o posicionamento da
mureta guia.
Locação

Locação das

Conferir o

Conforme

Mestre de

lamelas

posicionamento das

Projeto

obras ou

lamelas com a

engenheiro.

utilização de trena e de
acordo com o projeto.
Escavação

Cota da

Com o auxílio da

Conforme

Encarregado

escavação

ferramenta de medida

projeto.

da empresa

fornecida pelo executor

executora sob

checar se a cota de

a supervisão

projeto foi atingida.

do mestre de
obras.

Armação

Montagem das

Conferir com uma trena

Conforme

Mestre de

armaduras.

se a armação está de

projeto.

obras ou

acordo com o projeto.
Concretagem

engenheiro.

Cota de

Verificar se a

± 5,0 cm

Encarregado

arrasamento

concretagem foi

da empresa

efetuada até a cota de

executora sob

arrasamento prevista

a supervisão

em projeto

do mestre ou
encarregado.

Ensaios

Aceitação da

Análise dos laudos da

parede.

empresa executora
pelo consultor de
fundação.

Fonte: Elaborado pelo Autor

-

Consultor de
fundações.
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Figura 30: Sequência de execução de painel de parede diafragma

Fonte: Godoy (1986).

3.2.8 Procedimento de serviços: Execução de Tirantes
a) Objetivo
Elaborar diretrizes para o serviço de gerenciamento de execução de tirantes
provisórios a serem utilizados na contenção durante a construção de edifícios.
b) Responsabilidades
 Engenheiro de fundações: Fornecer o projeto de tirantes com detalhes e
especificações técnicas necessárias (comprimento livre e ancorado dos tirantes,
detalhe de montagem, tensão a ser aplicada. Ângulo de inclinação e etc.);
 Estabelecer em conjunto com engenheiro da obra e a empresa executora a
sequência executiva dos serviços. Analisar e os relatórios de execução dos serviços;
 Engenheiro da obra: Acompanhar a execução dos serviços conforme determina
o procedimento específico. Inspecionar os serviços de acordo com os critérios
estabelecidos no quadro 20;
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 Mestre de obras: Executar a locação dos tirantes. Acompanhar a execução dos
serviços e o comportamento das construções vizinhas. Inspecionar em conjunto com
o engenheiro os serviços de acordo com os critérios estabelecidos no quadro 20;
 Empresa executora especializada: Fornecer equipamentos e equipe qualificada
para a execução dos serviços conforme estabelece a NBR 5629:2006 e as demais
normas pertinentes.
 Equipe executora mínima necessária para a execução proposta por SOLOTRAT
(2006):
 Encarregado Geral: Responsável pela coordenação e controle dos serviços.
 Montador: Montar os tirantes conforme as especificações de projeto.
 Operador de perfuratriz: Executar a perfuração do solo e preencher boletim de
perfuração.
 Injetador: Instalar o tirante no furo e executar a injeção da bainha.
 Protendedor: Montar o conjunto de fixação, executar o ensaio de tração e
preencher o boletim de ensaio.
 Auxiliar geral: Auxiliar os especialistas nas atividades principais.
Toda a equipe deve estar qualificada para o desenvolvimento das atividades.
É possível o acumulo de funções por um mesmo especialista.
c) Documentos de referência
•

Projeto de fundações com especificações dos tirantes (cargas, locação,
ângulos, comprimento livre, acrescido do trecho disponível para protensão,
comprimento ancorado e detalhes em geral).

•

Levantamento Planialtimétrico;

•

Laudo de vistoria de vizinhos;
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•

Seguro de risco de engenharia (recomendável);

•

Investigação geotécnica com relatório e desenho da sondagem;

•

Certificados de aferição dos equipamentos que serão utilizados;

•

NBR 5629:2006 Execução de tirantes ancorados no terreno.

d) Fluxograma do processo
Figura 31: Fluxograma do processo de execução de tirantes ancorados no terreno.

Fonte: Elaborado pelo Autor

102

e) Ferramentas, equipamentos e materiais
•

Extratora de concreto (Utilizado em paredes diafragmas);

•

Perfuratriz de solo: Compatível com as dimensões do tirante;

•

Conjunto macaco hidráulico manômetros bomba de protensão;

•

Bomba injetora com mangueiras de alta pressão;

•

Trena de aço de 8m e 30 m;

•

Misturador com capacidade (1750 rpm);

•

Silos para armazenamento de água;

•

Bomba d’água ou de lama;

•

Transferidor de pêndulo e esquadros de madeira;

•

Régua ou extensômetros (utilizado para medir as deformações no processo
de protensão);

•

Clavetes (Fixação dos cabos dos tirantes);

•

Cimento ARI (Alta Resistência Inicial);

•

Cordoalhas de aço;

•

Tubo de PVC com válvulas tipo manchete;

•

Placa de ancoragem;

•

Espaçadores.

f) Condições para início dos serviços
•

Definição do nível de referência (N.R.) e dos eixos de referência da obra;

•

Relatório das sondagens com caracterização do solo;

•

Montagem dos tirantes;

•

Locação da obra;

•

Execução do paramento (perfis prancheados, estacas justapostas ou parede
diafragma);

•

Estudo da interferência da execução dos tirantes com fundações das
edificações vizinhas, tubulações, galerias e etc.;

•

Definir com o consultor de fundações a sequência executiva, analisando
possíveis interferências com o movimento de terra (posição da rampa de
acesso ao interior do terreno);
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•

Definir com o consultor de fundações a necessidade da utilização de
equipamentos de apoio, como retroescavadeira para a continuidade dos
serviços;

•

Canteiro em condições de higiene e segurança para a execução dos serviços
adequados a NR-18.

g) Método Executivo
A locação da perfuração deve seguir rigorosamente às orientações de projeto.
Perfurar o solo, com inclinação, diâmetros e cumprimento de acordo com a
especificação de projeto, conforme ilustra a Figura 32. Durante o processo de
perfuração deve ser acompanhado o comportamento das estruturas vizinhas e
qualquer ocorrência deve ser relata ao consultor de fundações. O executor é
obrigado a registrar os principais dados da perfuração executada em boletim
apropriado conforme define a NBR 5629 (2006).
Figura 32: Execução de perfuração com perfuratriz.

Fonte: Autor

O tirante pode ser instalado antes ou após o preenchimento parcial do furo
com calda de cimento. O mais usual é que se proceda à instalação do tirante (cabos
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de ancoragem com os tubos de injeção, ver figura 33) no furo e imediata injeção da
bainha.
Figura 33: Detalhes de tirantes antes da instalação no furo.

Fonte: Autor

Para a injeção deve ser utilizada calda de cimento conforme especifica a NBR
7681-1: 2013, com relação água/cimento máxima de 0,5 para a execução da bainha
(injeção inicial de chumbamento) com resistência aos 28 dias que supere 25,0 MPa.
Injetar a calda na primeira manchete até que esta preencha o tirante
extravasando pela entrada do furo (Figura 34).
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Figura 34: Processo de execução do tirante após injeção da calda.

Fonte: Autor

No dia seguinte à execução da bainha inicia-se a primeira fase de injeção. A
injeção pode ser feita em uma ou mais fases de acordo com a especificação do
consultor de fundações.
As pressões e volumes de injeção devem ser controlados de forma a não
interferir nas construções vizinhas.
Com base na experiência deste autor no exercício da atividade é importante
que durante o processo de injeção a empresa construtora defina alguém
responsável para acompanhar o comportamento do solo das construções vizinhas.
Caso seja constatado o aparecimento de fissuras, elevações de piso ou qualquer
outra anormalidade, o serviço deve ser interrompido e o consultor de fundações
deve ser avisado imediatamente. Este estabelecerá as ações necessárias.
O manual técnico da SOLOTRAT (2006) limita para primeira fase de injeção a
utilização de um saco de cimento por válvula manchete, ou pressão de injeção
menor que 2,0 MPa. Para as demais fases utiliza-se meio saco de cimento por
válvula, até atingir a pressão desejada. Esta observação é válida para sacos de
cimento de 50,0 Kg.
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Colocar da cabeça de protensão (Figura 35). Após três dias da execução da
injeção inicia-se a protensão efetuada por conjunto macaco hidráulico, bomba e
manômetros que aplicam tensão de tração no tirante comprimindo-o contra a
estrutura de paramento (parede diafragma ou perfil metálico, etc.) aplicando as
cargas definidas pelo consultor de fundações em projeto. O conjunto macaco
hidráulico, bomba e manômetro deve apresentar controle de aferição dentro do
prazo de validade.
Figura 35: Detalhe da cabeça do tirante com chapa de aço.

Fonte: Autor

Durante a fase de protensão deve ser preenchido pelo executor um relatório
técnico contendo o registro das pressões aplicadas e das deformações obtidas
resultando no gráfico do tirante. Este relatório é fundamental para avaliação
qualitativa do tirante e para a aprovação do serviço pelo consultor de fundações.
Para tirantes provisórios após a execução das lajes de travamento das
cortinas ou parede diafragma deve se executar a remoção das placas de ancoragem
e proceder ao tamponamento do furo do tirante com concreto ou graute com
características compatíveis à estrutura de reação.
Para tirantes definitivos a placa de ancoragem deve ser protegida com
concreto.
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A NBR 5629 (2006) define como tirante injetado uma peça montada composta
por um ou mais elementos resistentes à tração, que são introduzidas no terreno
através de perfurações previamente executadas, nas quais através da injeção de
calda de cimento ou outro aglutinante forma um bulbo de ancoragem que é ligado à
estrutura através do elemento resistente à tração e da cabeça do tirante.
Os tirantes podem ser provisórios ou definitivos. A NBR 5629 (2006) ainda
estabelece como tirante provisório aquele destinado a ser utilizada por tempo inferior
a dois anos acima deste período a norma considera como tirante permanente.
A Figura 36 ilustra um tirante ancorado em terreno com seus componentes.

Figura 36: Características básicas de alguns tipos de tirantes

Fonte: HACHICH et al.

h) Procedimento de Inspeção para os serviços de execução de tirantes
ancorados no terreno
Os requisitos de controle e critérios de aceitação para os serviços de
execução de tirantes ancorados no terreno estão estabelecidos conforme o quadro
20.

108

Quadro 20: Procedimento de Inspeção de serviço para a execução de tirantes ancorados
no terreno.
Condições de

Item de

Metodologia e

verificação

verificação

critério de inspeção

Locação

Tolerância Responsável

Locação dos

Com a utilização de

±5,0 mm

Encarregado

tirantes

trena metálica e

da empresa

esquadros, conferir o

executora

posicionamento e a

sob a

inclinação dos

supervisão

tirantes.

do Mestre de
obra.

Montagem

Dimensionamento Verificar se o tirante

dos tirantes

estrutural do

está montado

obras ou

tirante

conforme o projeto.

engenheiro.

Comprimento do

Com uma trena

tirante.

conferir se o

da empresa

comprimento do furo

executora

está de acordo com o

sob a

projeto.

supervisão

Perfuração

-

± 5,0 mm

Mestre de

Encarregado

do mestre de
obras.
Injeção

Pressão de

Conferir se a pressão

Conforme

Mestre de

Injeção.

de Injeção é igual a

projeto.

obras ou

especificada pelo

engenheiro.

projeto.
Injeção

-

Mestre de

Comportamento

Conferir visualmente

do solo das

o comportamento do

obras ou

construções

solo das construções

engenheiro.

vizinhas.

vizinhas durante as
etapas de injeção.

Protensão

Pressão de

Conferir visualmente

ensaio

se as tensões

obras ou

aplicadas

engenheiro.

correspondem as
especificações de

-

Mestre de
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projeto.
Protensão

Conjunto de

Conferir visualmente

Mestre de

Fixação.

as

obras ou

condições

dos

clavetes e do apoio

engenheiro.

das chapas de aço
na estrutura.
Ensaios

Aprovação

Verificar os laudos da Conforme

Consultor de

empresa executora

fundações

projeto

com a análise e
aprovação do
consultor de
fundações
Fonte: Autor

3.3 Serviços de Fundações
A fundação de um edifício pode ser definida como sendo o conjunto de
elementos estruturais destinados a transferir ao solo as cargas provenientes de uma
estrutura.
A NBR 6122 (1996) Classifica as fundações em dois grupos: fundação
superficial (rasa ou direta) e fundação profunda.
A mesma norma define que os elementos de fundação em que a carga é
transmitida ao terreno, predominantemente pelas pressões distribuídas sob a base
da fundação, e em que a profundidade do terreno de apoio em relação ao terreno
adjacente é inferior a duas vezes a menor dimensão da fundação são classificados
como elementos de fundação superficial ou direta. Do ponto de vista estrutural estas
se dividem em sapatas, blocos e radier.
Godoy (1986) define os blocos de fundação como elementos de apoio
construídos de concreto simples e caracterizado por possuir altura relativamente
grande, permitindo ao maciço trabalhar essencialmente à compressão. Normalmente
assumem a forma de um tronco de cone ou de pirâmide ou ainda de um bloco
escalonado. Este tipo de elemento de fundação não será abordado neste trabalho,
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uma vez que não tem sido muito empregado na construção de edifícios residenciais
multipavimentos.
As sapatas são elementos de apoio de menor altura que os blocos, além
disso, são dimensionadas para resistirem principalmente a esforços de flexão, por
este motivo recebem armaduras de aço para resistir aos esforços de tração e
cisalhamento decorrentes do momento fletor.
As sapatas podem assumir formas variadas em planta, sendo mais comuns
as sapatas circulares, quadradas (B = L), retangulares (B < L < 3B), corridas (L>3B),
onde B é a largura da sapata e L é o seu comprimento. Ainda pode haver sapatas
associadas que é quando uma mesma sapata serve de apoio para mais de um pilar.
Entende-se por radier, quando todos os pilares de uma estrutura transmitem
as cargas ao solo através de uma única sapata. Por ser uma fundação relativamente
onerosa é pouco utilizada na construção de edifícios multipavimentos de estrutura
reticular.
A NBR 6122 (1996) estabelece como elemento de fundação profunda aquele
que transmite carga ao terreno pela base (resistência de ponta), por sua superfície
lateral (resistência de fuste) ou por uma combinação das duas, sendo que a
profundidade do terreno de apoio da ponta seja no mínimo 3 m.
Geralmente são utilizadas quando o solo próximo da superfície do terreno não
oferece características de suporte adequadas para receber elementos de fundação
direta, buscando-se atingir camadas do solo mais profundas e mais resistentes.
Godoy (1986) divide os elementos de fundação profunda em estacas, estacas
escavadas e tubulões.
O mesmo autor define estaca como um elemento esbelto caracterizado pelo
grande comprimento quando comparado com a dimensão transversal. As estacas
escavadas constituem um tipo especial de estaca devido às suas dimensões
avantajadas e grande capacidade de carga. Tipicamente as estacas escavadas
atingem grandes profundidades. A NBR 6122 (1996) acrescenta que estacas são
elementos de fundação executados inteiramente por equipamentos ou ferramentas,
sem que em qualquer fase da execução, haja a descida de operários na escavação.
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Os tubulões são constituídos por cilindros de grande diâmetro, que podem
possuir um alargamento na extremidade inferior para melhor distribuição de cargas
no solo de apoio. Este tipo de elemento se caracteriza pela necessidade da descida
de operário, mesmo que seja na sua etapa final. Pode ser executado a céu aberto
ou a ar comprimido.
Quanto a sua constituição as estacas podem ser classificadas em:
I) Pré-fabricadas:
I. a) Pré-moldadas de concreto (concreto armado, concreto protendido ou concreto
centrifugado).
I. b) Aço: Perfil simples: I, H, W, trilho, etc. Perfil composto: 2I, 2H, etc.
I. c) Madeira.
II) Moldadas “in loco”:
II. a) Sem revestimento – com perfuração manual (“brocas”) e com perfuração
mecânica.
II. b) Com revestimento – Revestimento recuperado (Strauss, Franki, Raiz e etc.).
Revestimento perdido como a tubular.
Quanto ao efeito provocado no solo circundante, Godoy (1976) afirma que as
estacas podem ser classificadas em:
a.) Estacas de deslocamento ou de compressão do solo - são aquelas que ao serem
implantadas, provocam o deslocamento e compressão do solo ao seu redor. São
exemplos de estacas de compressão as estacas pré-moldadas, estacas tipo Franki,
estacas raiz, estacas de aço.
b.) Estacas de descompressão – são estacas de perfuração manual ou mecânica
que não empregam revestimentos ou lama de perfuração. Como por exemplo, as
brocas e as estacas perfuradas.
c.) Estacas de descompressão parcial – são estacas moldadas no solo executadas
com emprego de tubo de revestimento implantado com a ponta aberta, mediante
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escavação interna do solo. Estacas tipo Strauss, estacas escavadas executadas
com tubo de revestimento, lama de perfuração.

3.3.1 Análise de dados coletados:
Da análise de dados coletados junto às empresas pesquisadas, verificou-se
uma variação de procedimentos específicos para cada empresa, destacando o fato
que somente uma das empresas possuía procedimentos para todos os serviços
abordados nesta pesquisa, como demonstra o Quadro 21.

Quadro 21: Quadro comparativo de procedimentos de execução de serviço nas empresas
pesquisadas.
Procedimento de execução e inspeção de serviços das empresas pesquisadas
Sapatas Tubulão Blocos Estaca
Estaca Estaca Estaca Estaca Estaca
a céu
de
Hélice escavada tipo
préStrauss Franki
aberto apoio contínua
Barrete moldada
de
concreto
Possui Possui Possui
Possui Possui
Empresa 2
Possui Possui
Empresa 3
Possui Possui Possui
Empresa 4
Empresa 5
Fonte: Elaborado pelo Autor
Empresa 1

Possui
Possui
Possui
-

Possui
Possui
-

Possui
Possui
-

Possui
Possui
Possui
-

Possui
Possui
Possui
-

Possui
Possui
Possui
-

Dos procedimentos analisados foi constatado que a maioria se referia a
procedimentos de inspeção, ou seja, estabelecia critérios para verificação e
recebimentos dos serviços. Os procedimentos de execução para serviços de
fundações encontrados se referiam aos serviços de sapata, bloco de apoio e vigas
baldrames. Na opinião deste autor este fato é justificável uma vez que, com exceção
dos serviços de execução de sapatas, blocos e vigas baldrame, que podem ser
executados pela própria construtora, todos os outros serviços de fundação são
executados por empresas especializadas para esta função.
Nas obras visitadas foram executadas fundações conforme o Quadro 22.
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Quadro 22: Tipo de fundação executada nas obras pesquisadas.

Fundações das obras pesquisadas
Obra

Fundação Utilizada

Ocorrências relatadas durante a execução das
fundações

Obra 1

Sapata Direta

Obra 2

Estaca

Não foi relata nenhuma ocorrência
Hélice Dificuldade

Contínua
Obra 3

Estaca
Tubulão

suporte

do

terreno

para

locomoção do equipamento.
Hélice Excentricidade de algumas estacas executadas

Contínua
Obra 4

de

em terreno acima da cota de arrasamento.
a

céu Posição do tubulão coincidindo com fossa

aberto

séptica remanescente da antiga construção.

Fonte: Elaborado pelo Autor

A escolha por um determinado tipo de fundação é de responsabilidade do
engenheiro especialista em fundações, em função de alguns parâmetros específicos
de cada construção, como:
I. Levantamento topográfico da área;
II. Caracterização geotécnica geológica do terreno, com determinação do nível
d’água.
III. Dados da estrutura, tipo de construção, distribuição de cargas, existência de
subsolos e etc.
IV. Dados sobre construções vizinhas.
V. Aspectos econômicos.
Para esta pesquisa definiu-se abordar procedimentos de gerenciamento da
execução de alguns tipos de fundação, que baseados na experiência de mais de
vinte e cinco anos do autor na construção de edifícios, foram considerados os mais
utilizados para este fim.
Procedimentos de execução de serviço abordados nesta pesquisa:
•

Execução de Sapatas;

•

Execução de tubulões a céu aberto;
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•

Execução de blocos e baldrames;

•

Execução de estacas tipo hélice contínua;

•

Gerenciamento de execução de estacas escavadas;

•

Execução de estacas pré-moldadas em concreto;

•

Execução de estacas tipo Franki Standard;

•

Execução de estaca tipo Strauss.

3.3.2 Procedimento de Execução de serviço: Sapatas
a) Objetivo
Elaborar diretrizes para o serviço de execução de fundações tipo sapata direta.
b) Responsabilidades
 Engenheiro de fundações: Fornecer o projeto de fundações com detalhes e
especificações necessários para a execução. Estabelecer em conjunto com
engenheiro da obra a sequência executiva dos serviços. Verificar as condições do
solo, definindo a cota de apoio para as sapatas. Analisar e liberar a execução dos
serviços em conjunto com o Engenheiro da obra.
 Engenheiro da obra: Acompanhar a execução dos serviços conforme descreve o
procedimento específico. Inspecionar os serviços de acordo com os critérios
estabelecidos no quadro 22. Executar o treinamento da equipe de acordo com o
procedimento específico.

 Mestre de obras: Executar a locação das sapatas e dos gastalhos para
arranques de pilar. Acompanhar a execução dos serviços. Inspecionar em conjunto
com o engenheiro os serviços de acordo com os critérios estabelecidos no quadro
22.
 Equipe de construção: Executar a forma, a armação e a concretagem das
sapatas. Executar a cura do concreto e a desenforma das sapatas. Toda a equipe
deve receber treinamento no procedimento específico para a execução de sapatas.
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c) Documentos de referência
•

NBR 6122:1996 – Projeto e execução de fundações – Procedimentos

•

NBR 6118: 2003 – Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos

•

Projeto de fundações;

•

Projeto de Estruturas;

•

Relatório das Sondagens;

•

Levantamento Planialtimétrico;

•

Laudo de vistoria de vizinhos;

•

Seguro de risco de engenharia.

•

NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção

•

Projeto de Instalações elétricas onde contemple o aterramento do para-raios.

d) Fluxograma do processo
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Figura 37: Fluxograma do processo de execução de fundação tipo sapata direta.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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e) Ferramentas, equipamentos e materiais
•

Conjunto moto vibradores para concreto;

•

Enxada, Pás, Picareta e Vanga;

•

Colher de pedreiro;

•

Desempenadeira de madeira;

•

Pé de cabra;

•

Carrinho de mão;

•

Régua de alumínio;

•

Serra circular;

•

Nível de mangueira ou nível laser;

•

Equipamento para drenagem (quando necessário);

•

Trena metálica;

•

Martelo;

•

Compactador mecânico ou soquete manual;

•

Areia média lavada;

•

Cimento CP II ou CP III – 32;

•

Pedra britada n.º 1;

•

Arame recozido n.º 18;

•

Concreto usinado com características de projeto;

•

Aço de acordo com especificações de projeto;

•

Madeira para fôrma;

•

Estacas de madeira;

•

Prego 18 X 27;

•

Prego 17 X 21.

f) Condições para início dos serviços:
•

A locação de obra deve estar concluída;

•

Terraplenagem do local deve estar concluída (terreno limpo e desobstruído);

•

Os equipamentos, ferramentas e materiais devem estar na obra e em
condições de utilização;

•

Projetos devem estar completos, atualizados e disponíveis no canteiro.
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g) Método executivo:
O engenheiro responsável em conjunto com o consultor de fundações deve
definir o planejamento de execução do serviço e definir as cotas de apoio das
sapatas. Levar em conta a circulação de caminhões betoneira no terreno o que pode
facilitar o processo de concretagem das sapatas com descarga direta. A NBR 6122
(1996) estabelece que as fundações situadas em cotas mais baixas devem ser
executadas primeiro, salvo em situações especiais determinadas pelo consultor de
fundações.
ABEF (2004) sugere que a escavação das sapatas inicie nas imediações de
um dos pontos de sondagem, para permitir a comparação do solo escavado com o
relatório das sondagens.
Efetuar a locação da sapata utilizando o gabarito de locação, identificando os
eixos do pilar e a face das sapatas. Se acontecer de uma sapata coincidir com
algum elemento construtivo remanescente da construção anterior, o consultor de
fundações deverá ser avisado para definir um novo procedimento executivo para
esta sapata.
Escavar a sapata até a cota de apoio pré-definida. A cota de apoio deve
contemplar a altura da sapata acrescida da espessura do lastro de concreto magro
(Figura 38).
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Figura 38: Escavação de solo para execução de sapata na obra 1.

Fonte: Autor

Solicitar ao consultor de fundações a verificação da compactação do terreno
na cota de apoio. Esta verificação pode ser efetuada através da introdução no solo
de uma haste de ferro de construção de 1/2” (meia polegada), conhecida no meio
técnico como “penetrômetro”. Este ensaio permite também verificar a uniformidade
do solo na região da base da sapata.
Quando a cota de apoio tiver que ser rebaixada da prevista no projeto
estrutural o engenheiro estrutural deve ser avisado para verificar a necessidade de
reforço no elemento estrutural a ser aumentado. Após a liberação do consultor o
fundo da vala deve ser nivelado e compactado através de soquete manual ou
mecânico antes da execução do lastro.
Executar o lastro de concreto conforme especificação do consultor,
considerando a espessura mínima de 5 cm.
Chapiscar as laterais da área escavada para molde da sapata com
argamassa de areia e cimento podendo utilizar o traço 1:5 em volume, quando não
for especificado em projeto.
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Montar as formas laterais da sapata, se necessário. As sapatas podem ser
executadas como um bloco compacto (sem inclinações), este procedimento resulta
em maior consumo de concreto, porém minimiza alguns problemas executivos como
a dificuldade de execução do acabamento inclinado na parte superior das sapatas,
além de dispensar a necessidade de aterro e compactação acima da parte superior
da sapata.
Montar as armaduras de aço, conforme projeto específico. Utilizar
espaçadores para garantir a integridade e durabilidade das armaduras de aço.
Montar as guias de inclinação lateral da sapata com a utilização de sarrafos
ou pontaletes.
Conferir com arames a locação da sapata e o posicionamento do gastalho do
pilar.
Inserir os arranques do pilar.
O engenheiro deve conferir as dimensões e a armação da sapata e os
arranques de pilar antes da liberação para concretagem (Figura 39).
Confirmar se no projeto de elétrica determina aterramentos em sapatas.
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Figura 39: Detalhe de sapata pronta para ser concretada.

Fonte: Autor

Concretar a sapata (Figura 40), lembrando que não é permitida a execução de
juntas frias provenientes da interrupção da concretagem, salvo quando especificado
pelo consultor de fundações.
Para altura de concretagem superior a 2,5 m, utilizar tubo de descarga para
evitar a segregação do concreto.
Para sapatas com grandes volumes (acima de quarenta metros cúbicos)
deve-se consultar um tecnologista de concreto para certificar-se da necessidade de
procedimentos especiais durante a concretagem como a adição de gelo no momento
do lançamento.
Moldar as faces laterais inclinadas, utilizando as guias de inclinação lateral
através de réguas e desempenadeiras. Cuidado para não criar depressões nas
inclinações das sapatas reduzindo ou alterando sua forma de projeto.
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Figura 40: Concretagem de sapata direta.

Fonte: Autor

Para sapatas que serão executadas em cotas de apoio diferentes, vale a
consideração proposta na figura 41. As sapatas com cota de apoio mais profundas
devem ser executadas primeiro.

Figura 41: Sapatas apoiadas em diferentes cotas de nível.

Fonte: ABEF 2004
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h) Procedimento de Inspeção para os serviços de execução de sapatas
Os requisitos de controle e critérios de aceitação para os serviços de execução de
sapata direta estão estabelecidos conforme o Quadro 23.
Quadro 23: Procedimento de Inspeção de serviço para a execução de sapata direta.
Condições
de
verificação
Escavação

Escavação

Locação
Fôrma

Item
de Metodologia e critério de Tolerância
verificação
inspeção

Responsável

Locação
do
eixo do pilar e
face
das
sapatas

Conferir com o auxílio de +- 5,0 mm
trena e prumo de centro a
locação do eixo do pilar e
face da sapata.

Engenheiro ou
mestre.

Escavação

Verificar com nível de +- 5,0 mm
mangueira ou laser a cota
de apoio definida pelo
consultor.

Engenheiro
mestre.
Consultor
aprova
condições
base.
Engenheiro
mestre

da Forma
Sapata

da Conferir com o auxílio de
trena e prumo de centro a
locação da sapata.
Lastro
de Lastro
de Verificar se o lastro está
concreto
concreto
com a altura especificada
e compreende toda área
de apoio da sapata.
Fôrma
Fôrma
Conferir com o auxílio de
trena, prumo de centro e
nível as dimensões e a
cota de nível da forma da
sapata.
Armação
Armação
Inspecionar visualmente e
com o auxílio de trena a
quantidade e posição das
armaduras de aço.
Gastalho
Gastalhos de Conferir com o auxílio de
pilares
trena e prumo de centro a
posição do gastalho dos
pilares.
Concretagem Concretagem
Visual – Conferir o
de Sapata
adensamento
e
o
acabamento superficial.
Laboratório – Acompanhar
os resultados dos ensaios
de
resistência
a
Compressão do concreto.
Fonte: Elaborado pelo Autor

+- 5,0 mm

ou
as
da
ou

Inspeção
visual

Engenheiro ou
mestre.

+- 5,0 mm

Engenheiro ou
mestre.

Conforme
projeto.

Engenheiro.

+- 5,0 mm

Engenheiro ou
mestre

Conforme
Projeto

Engenheiro.
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3.3.3 Procedimento de execução de tubulões a céu aberto com escavação de fuste
manual ou mecanizado.
a) Objetivo:
Estabelecer diretrizes para a execução de tubulões a céu aberto com
perfuração manual ou mecânica de fuste e base alargada manualmente.
b) Responsabilidades
 Engenheiro de fundações: Fornecer o projeto de fundações com detalhes e
especificações. Estabelecer em conjunto com engenheiro da obra a sequência
executiva dos serviços. Verificar as condições do solo para apoio dos tubulões.
Verificar as bases dos tubulões e liberar para a concretagem.
 Engenheiro da obra: Acompanhar a execução dos serviços conforme estabelece
o procedimento específico. Inspecionar os serviços de acordo com os critérios
definidos no quadro 23. Executar o treinamento da equipe de acordo com o
procedimento específico.
 Mestre de obras: Executar a locação dos tubulões. Fornecer e verificar as cotas
de apoio das bases e a cota de parada do concreto e do posicionamento das
armaduras. Acompanhar a execução dos serviços. Inspecionar em conjunto com o
engenheiro os serviços de acordo com os critérios estabelecidos no Quadro 23.
 Empresa especializada: Executar a perfuração do fuste e da base, posicionar a
armadura e executar o lançamento do concreto nos tubulões de acordo com o
procedimento específico e as normas pertinentes. Toda a equipe deve receber
treinamento no procedimento específico.
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c) Documentos de referência
•

NBR 6122:1996 – Projeto e execução de fundações – Procedimentos

•

NBR 6118: 2003 – Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos

•

Projeto de fundações;

•

Projeto de estruturas com locação dos elementos de fundação;

•

Relatório das Sondagens;

•

Levantamento Planialtimétrico;

•

Laudo de vistoria de vizinhos;

•

Seguro de risco de engenharia.

•

NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção

•

Projeto de Instalações elétricas onde contemple o aterramento do sistema de
proteção contra descargas atmosféricas – SPDA.
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d) Fluxograma do processo
Figura 42: Fluxograma do processo de execução de fundação tipo tubulão.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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e) Ferramentas, equipamentos e materiais
•

Conjunto moto vibrador para concreto;

•

Enxada;

•

Pá;

•

Picareta;

•

Vanga com cabo comprido e com cabo curto;

•

Colher de pedreiro;

•

Sarilho de ferro com catraca, corda de poliamida e mosquetão para
acoplamento de balde;

•

Bomba submersa com mangueira e extensão;

•

Carrinho de mão;

•

Régua de alumínio;

•

Gerica;

•

Nível de mangueira ou nível laser;

•

Baldes de ferro;

•

Trena metálica;

•

Ventilador;

•

Equipamento e proteção individual –EPI;

•

Areia média lavada;

•

Cimento CP II ou CP III – 32;

•

Pedra britada n.º 1;

•

Arame recozido n.º 18;

•

Concreto usinado com características de projeto;

•

Aço CA-50 de acordo com especificações de projeto;

•

Estacas de madeira (piquetes para locação);

•

Pregos;

•

Prumo de centro;

•

Distanciadores plásticos;

•

Torquês;

•

Alicate;

•

Martelo com cabo;

•

Cabo elétrico com extensão e lâmpada com gaiola metálica;
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•

Máquina Perfuratriz com trados de diâmetros variados;

•

Distanciadores plásticos.

f) Condições para início dos serviços:
•

A locação de obra deve estar concluída;

•

Terraplenagem do local deve estar concluída (terreno limpo e desobstruído);

•

Os equipamentos, ferramentas e materiais devem estar na obra e em
condições de utilização;

•

Projetos devem estar completos, atualizados e disponíveis no canteiro.

g) Método executivo:
O engenheiro da obra em conjunto com o consultor de fundações deve definir
o planejamento de execução do serviço e definir as cotas de apoio da base dos
tubulões. Geralmente iniciam-se os serviços pelos tubulões relativos aos blocos de
poço do elevador por serem os mais profundos e demorados de serem executados.
Quando houver acesso de caminhões betoneiras para a descarga de concreto
direto nos tubulões o trafego de veículos deve ser considerado no planejamento.
Nesta fase também deve ser avaliada a necessidade de um apoio mecânico para a
remoção da terra proveniente dos tubulões, com o objetivo de manter a organização
do canteiro e garantir o acesso e a locomoção das equipes e equipamentos dentro
da área de trabalho.
Assim como no caso de estacas, não se deve executar tubulões adjacentes
de uma mesma vez, pois este procedimento pode expor risco de desabamento,
comprometendo a segurança dos executores e a qualidade do serviço.
Após a definição da sequência executiva, efetuar a locação dos tubulões
conforme o projeto, utilizando o gabarito e os arames de referência.
Baixar o prumo de centro no cruzamento dos arames de eixo e cravar um
piquete no solo no local. Fixar um prego identificando o eixo do tubulão no terreno.
Demarcar no solo com o auxílio de um compasso de corda a circunferência a
ser escavada a partir do eixo do tubulão e de acordo com o diâmetro do fuste
indicado em projeto. (O compasso de corda é um instrumento geralmente feito no
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canteiro sendo composto por duas hastes de ferro ligadas por um fio nylon ou
cordone com comprimento igual ao raio da circunferência a ser demarcada. Fixando
uma haste no centro da circunferência com a corda de ligação esticada efetua-se a
marcação da circunferência no solo – Figura 43).
Figura 43: Compasso de corda.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Escavação manual do fuste
Iniciar a escavação do fuste com picareta ou vanga até a altura adequada
para posicionamento do sarilho.
Antes do posicionamento do sarilho, deve-se proceder a conferência da
locação do tubulão novamente.
Efetuar a escavação, até a profundidade aproximada de 2m, a terra é
removida do poço pelo poceiro com o auxílio de pá de cabo curto. Após esta
profundidade a terra é removida do poço por meio de baldes e sarilho.
Evitar o acúmulo de materiais na borda da escavação para garantir a
segurança dos executores.
A cada 2m de profundidade deve ser conferido o prumo do fuste do tubulão.
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Escavação mecânica do fuste
Posicionar a ponta do trado no centro do piquete.
Iniciar a perfuração com movimentos de subida e descida do trado.
Efetuar a limpeza do trado.
Remover a terra depositada ao redor da superfície do tubulão.
Ao atingir a cota de apoio, o consultor de fundações deve inspecionar o solo
para verificar se este é apropriado para o apoio da base.

Abertura da base
Após a liberação do consultor a base pode ser aberta. Quando o tubulão não
possuir base, esta aprovação do consultor libera a concretagem da peça.
Baixar com o auxílio do prumo de centro ou de um topógrafo o ponto de
centro do tubulão.
Alargar a base manualmente até atingir as dimensões de projeto.
A NBR 6122 (1996) estabelece que a base dos tubulões deva possuir a forma
de tronco cone com forma circular ou de falsa elipse, superposto a um cilindro de no
mínimo vinte centímetros de altura, como ilustra a Figura 44.

131

Figura 44: Base de tubulão a céu aberto

Fonte: Godoy (1986).

Quando o tubulão possuir profundidade abaixo do nível de água N. A. o
consultor de fundações deverá estabelecer há necessidade da utilização de
rebaixamento de lençol freático ou outra alternativa que garanta a execução dos
serviços sem expor riscos a equipe executora e a qualidade dos serviços. Em caso
de solos pouco permeáveis o consultor pode permitir a abertura da base com
remoção de água com o auxílio de bomba submersível.
Quando durante a escavação se notar a presença de água, gás ou qualquer
material de aparência diferente ao solo identificado, a escavação deve ser
interrompida até a avaliação do consultor de fundações que determinará as ações a
serem executadas.
A NR18 determina que quando houver a possibilidade de infiltração ou
vazamento de gás, o local deve ser ventilado e monitorado. Este monitoramento
deve ser efetivado durante a realização do trabalho para, em caso de vazamento,
ser acionado alarme sonoro e visual.
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Quando durante a locação do tubulão ou durante a escavação notar que este
coincidiu com elementos construtivos antigos como: fossa séptica, poço artesiano ou
galeria subterrânea, a escavação deve ser interrompida e o consultor de fundações
acionado para definir novo procedimento executivo específico para o caso.
Executada a base acionar o consultor para verificação das dimensões e das
condições do solo, liberando o tubulão para concretagem.
Concretagem de tubulão
Instalar a armadura conforme o projeto.
Posicionar o funil para lançamento do concreto. Quando o tubulão apresentar
profundidade superior a três metros, utilizar o tubo tremonha para o lançamento do
concreto.
Antes de iniciar a concretagem deverá ser definida a cota de arrasamento do
tubulão. Este cuidado se deve ao fato dos tubulões geralmente serem executados
em terreno não totalmente escavado.
Proceder a concretagem do tubulão.
Após a concretagem, lançar uma camada de areia com no mínimo dez
centímetros sobre o tubulão concretado com o objetivo de proteger o tubulão e
facilitar a limpeza do mesmo.
Caso o tubulão tenha apenas a extremidade superior armada, coloca-se a
armação logo após o concreto do fuste atingir o nível inferior da armação, para isto
pode ser utilizada uma régua de alumínio ou madeira com as cotas previamente
identificadas em relação à cota de referência definida no gabarito. Deve ser utilizado
distanciadores ou espaçadores na armação para garantir o cobrimento da armadura
previsto em projeto. Podem ser utilizadas alças nas armaduras que ao serem fixadas
ao solo, possuem a finalidade de garantir o posicionamento vertical da armadura
impedindo que estas “afundem” no concreto.
Quando o tubulão possuir o fuste totalmente armado, a armadura deve ser
posicionada antes do início da concretagem do tubulão.
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Sempre que houver interrupção dos serviços, as aberturas nos poços devem
ser cobertas e identificadas para evitar acidentes.
Evitar a circulação de caminhões betoneira próximo a tubulões abertos ou em
execução para evitar risco de desabamento.
Prever a criação de valas e poços para drenagem de água pluvial durante a
execução dos tubulões.
Quando a execução da perfuração do fuste se der manualmente o técnico de
segurança deverá inspecionar as condições de segurança do sarilho antes do início
dos serviços.
Deve-se evitar que entre o término da execução da base do tubulão e a
concretagem decorra tempo superior a vinte e quatro horas.
h) Requisitos de Controle e critérios de aceitação dos tubulões:
Os requisitos de controle e critérios de aceitação para os serviços de
execução de tubulão a céu aberto estão estabelecidos conforme o Quadro 24.
Quadro 24: Procedimento de Inspeção de serviço para a execução de tubulão a céu aberto.
Condições de
verificação

Item de
Verificação

Metodologia e critério de
inspeção

Tolerância

Responsável

Locação

Locação do
tubulão.

± 5,0 mm

Engenheiro
ou mestre.

Escavação

Escavação

Com o auxílio de trena e
prumo de centro verificar se a
locação está de acordo com o
projeto.
Conferir a cada 2 m com o
auxílio de prumo de centro o
prumo do fuste.

≤1% do
diâmetro
do tubulão.

Executor com
o auxílio do
mestre.

Cota de
apoio

Cota de
apoio da
base

Inspeção
visual

Consultor

Bases

Base do
tubulão.

± 10,0 mm

Consultor

Cota de
arrasamento

Cota de
arrasamento
do tubulão

Verificar no local se a cota
pré-determinada tem
condições de suporte para
abertura das bases.
Conferir com o auxílio de
trena, prumo de centro a cota
e as dimensões do tubulão.
Definir com o auxílio de nível
e trena a cota de parada do
concreto.

±10,0 mm

Engenheiro
ou mestre.
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Armação

Armação

Concretagem

Concretage
m de
Tubulão

Inspecionar visualmente e
com o auxílio de trena a
quantidade e posição das
armaduras de aço.
Visual – Conferir a cota de
parada do concreto.
Laboratório – Acompanhar os
resultados dos ensaios de
resistência a Compressão do
concreto.

Conforme
projeto.

Engenheiro.

Conforme
Projeto

Engenheiro.

Fonte: Elaborado pelo Autor

3.3.4 Procedimento de execução de Blocos e Vigas baldrames
a) Objetivo
Estabelecer diretrizes para a execução de blocos de apoio para fundações e
vigas baldrames.
b) Responsabilidades
 Engenheiro de fundações: Verificar em conjunto com engenheiro obra a
ocorrência de excentricidade das estacas e definir a necessidade da intervenção do
engenheiro de estruturas. Estabelecer em conjunto com engenheiro da obra a
sequência executiva dos serviços e a liberação das peças para a concretagem.
 Engenheiro de estruturas: Fornecer o projeto dos blocos e vigas com detalhes
de armaduras e especificações complementares. Verificar em conjunto com o
engenheiro de fundações as condições de excentricidade das estacas e a
necessidade de execução de reforços ou vigas de equilíbrio.
 Engenheiro da obra: Acompanhar a execução dos serviços conforme estabelece
o procedimento específico. Inspecionar os serviços de acordo com os critérios
definidos no quadro 24. Promover o treinamento da equipe de acordo com o
procedimento específico.
 Mestre de obras: Verificar o posicionamento das estacas e informar o
engenheiro da obra. Executar a locação dos gastalhos para arranques de pilar.
Acompanhar a execução dos serviços. Inspecionar em conjunto com o engenheiro
os serviços de acordo com os critérios estabelecidos no Quadro 24.
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 Equipe de construção: Executar a forma, a armação e o lançamento do concreto
dos blocos. Também é responsável pelos processos de cura e desenforma. Toda a
equipe deve receber treinamento no procedimento específico.

c) Documentos de referência
•

NBR 6122:1996 – Projeto e execução de fundações – Procedimentos

•

NBR 6118: 2003 – Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos

•

Projeto de fundações;

•

Projeto de estruturas com locação dos elementos de fundação;

•

Relatório das Sondagens;

•

Levantamento Planialtimétrico;

•

Laudo de vistoria de vizinhos;

•

Seguro de risco de engenharia.

•

NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção

•

Projeto de Instalações elétricas onde contemple o aterramento do sistema de
proteção contra descargas atmosféricas – SPDA.

d) Fluxograma do processo
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Figura 45: Fluxograma do processo de execução de blocos de apoio e vigas baldrame.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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e) Ferramentas, equipamentos e materiais
•

Conjunto motor vibrador com mangote de diâmetros variados;

•

Enxada;

•

Pá;

•

Picareta;

•

Vanga;

•

Colher de pedreiro;

•

Desempenadeira de madeira;

•

Bomba submersa com mangueira e extensão;

•

Carrinho de mão;

•

Gerica;

•

Marreta de 3,0 Kg com ponteiro e talhadeira;

•

Nível alemão ou mangueira de nível;

•

Serra de bancada;

•

Serra manual;

•

Prumo de centro;

•

Trena metálica;

•

Areia média lavada.

•

Cimento CPII E - 32 ou CP III -32;

•

Distanciadores plásticos;

•

Arame recozido n.º 18;

•

Concreto usinado com características especificadas em projeto;

•

Aço CA-50 com características especificadas em projeto;

•

Madeira para formas ou forma pronta;

•

Pedra n.º 1;

•

Pregos (18 x 27, 17 x 21e 15 x15);

•

Linha de nylon;

•

Equipamento de proteção individual – EPI.

f) Condições para início dos serviços:
•

As fundações já devem estar concluídas e liberadas na região;
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•

A escavação do local deve estar concluída. Exceto terra remanescente em
taludes de contenção;

•

Os equipamentos, ferramentas e materiais devem estar na obra e em
condições de utilização;

•

Projetos devem estar completos e atualizados no canteiro.

g) Método executivo:
O consultor em conjunto com o engenheiro da obra deverá estabelecer a
sequência executiva, priorizando sempre que possível os blocos referentes à
projeção da torre, por fazerem parte do caminho crítico na execução da obra.
Efetuar a locação das faces do bloco ou laterais da viga.
Demarcar e escavar o solo na posição dos blocos e vigas baldrames
conforme determinado em projeto.
Efetuar a remoção da terra proveniente da escavação para facilitar o acesso e
movimentação dentro do canteiro.
O consultor deverá confirmar a cota de arrasamento das estacas e a cota de
apoio dos blocos já previamente estabelecida em projeto.
Executar o arrasamento das estacas como demonstra a figura 46.
As estacas com diâmetro superior a sessenta centímetros podem ser
arrasadas através de equipamentos rompedores, desde que este seja utilizado com
pequena inclinação para cima em relação a horizontal. Estacas com diâmetro inferior
a sessenta centímetros ou seção de concreto inferior a dois mil centímetros
quadrados devem ser arrasadas com ponteiro manualmente.
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Figura 46: Sequência executiva para o preparo de cabeça de estaca.

Fonte: ABEF (2004).

Medir a excentricidade das estacas e informar o consultor de fundações para
análise e liberação. Caso a excentricidade da estaca se apresentar acima dos limites
toleráveis pelo projeto, o consultor de fundação em conjunto com o projetista
estrutural determinará a solução adequada, que pode ser: a criação de vigas de
equilíbrio, o reforço do bloco de transição e etc. A situação ideal é, só liberar a
concretagem de um bloco após a conferência da excentricidade das estacas do
bloco adjacente, permitindo a instalação de arranques de aço para vigas de
equilíbrio quando se fizerem necessário.
Executar lastro de concreto de espessura mínima 5,0 cm sob toda a
superfície da forma.
Após a liberação do consultor de fundações, proceder à montagem das
formas conforme projeto específico (figura 47). Se a lateral dos blocos e vigas for
executada diretamente em terra sem a colocação de formas de madeira, estas
deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia em traço 1:3 em
volume (ou outro sugerido pelo consultor), evitando o contato direto entre o concreto
e o solo.
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Figura 47: Posicionamento das formas do bloco de apoio sobre estacas.

Fonte: Autor

Executar a colocação das armaduras de aço nos blocos e vigas.
Posicionar com o auxílio do gabarito os gastalhos de pilar.
Após a conferência do gastalho do pilar devem ser instaladas as armaduras
de arranque dos pilares e vigas (quando existirem).
O engenheiro responsável pela execução deve conferir as armaduras de aço
e após a aprovação deste serviço, liberar a peça para concretagem. Blocos e vigas
baldrames não devem ser concretados em condições de chuva torrenciais.
Acompanhar os resultados dos ensaios do concreto para verificar a
adequação deste em relação às especificações de projeto.
Após a desenforma dos blocos e vigas baldrame e alavanca deve-se efetuar o
aterro ao seu redor, promovendo compactação em camadas de no máximo 30 cm.
Quando não for possível proceder o aterro e houver necessidade de remoção da
forma antes do prazo de cura (mínimo sete dias), pode-se promover a cura química
da superfície da peça através de pintura com trincha.
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Promover a organização dos estoques de madeira para facilitar à localização
e o aproveitamento de peças de madeiras antes de iniciar os cortes, sempre que
precisar de peças menores, como cunhas e estacas de locação.
h) Requisitos de Controle e critérios de aceitação dos Blocos de apoio e vigas
de equilíbrio (alavanca):
Os requisitos de controle e critérios de aceitação para os serviços de execução de
blocos de apoio e vigas de equilíbrio estão estabelecidos conforme o Quadro 25.
Quadro 25: Procedimento de Inspeção de serviço para a execução de blocos de apoio e
vigas baldrame.
Condições

Item

de Metodologia e critério de Tolerância

de

Verificação

Responsável

inspeção

verificação
Locação

Locação

do Com o auxílio do gabarito, ± 5,0 mm

elemento no arames e fio de prumo
demarcar as laterais dos

solo.

Mestre

de

obras

ou

Engenheiro.

elementos (bloco ou viga).
Escavação

Cota

de Com o auxílio de trena e ± 5,0 mm

Engenheiro

apoio

do nível

ou mestre.

bloco.

de

mangueira

ou

laser, conferir a cota de

Consultor

apoio

deve definir a

definida

pelo

consultor de fundações.

cota

de

apoio.
Arrasamento

Cota

de Com o auxílio de trena e ± 5,0 mm

das estacas

arrasamento

nível

de

mangueira

ou

Engenheiro
ou mestre.

laser, conferir a cota de

Consultor

apoio

deve definir a

definida

pelo

consultor de fundações.

cota
apoio.

Arrasamento

Arrasamento

Visualmente inspecionar se

Conforme

Engenheiro

das estacas

das estacas

as quebras das estacas

procedimen

ou mestre.

estão

sendo

executadas

conforme o procedimento.
Mantendo sua integridade
dimensional.

to.

de
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Locação

da Locação

forma

da Conferir com o uso de trena ± 5,0 mm

forma

Mestre

de

e prumo de centro se a

obra

ou

posição das formas está de

engenheiro.

acordo com o projeto.
Lastro

de Lastro

concreto
Armação

de Verificar visualmente se o

Mestre

de

lastro preenche toda a área

obras

ou

de apoio das formas.

engenheiro.

Armaduras

Inspecionar visualmente e Conforme

Engenheiro.

de aço.

com o auxílio de trena a projeto.

concreto

-

quantidade e posição das
armaduras de aço.
Concretagem

Concretagem

Visual – Conferir a cota de Conforme

de Tubulão

parada do concreto.

Engenheiro.

Projeto

Laboratório – Acompanhar
os resultados dos ensaios
de

resistência

a

compressão do concreto.
Fonte: Elaborado pelo Autor

3.3.5 Procedimento de execução de serviços de Estacas Hélice Contínua.
a) Objetivo
Estabelecer diretrizes para o gerenciamento da execução de estacas tipo
hélice contínua.
b) Responsabilidades
 Engenheiro de fundações: Fornecer o projeto de fundações com especificações e
detalhes das estacas e das armaduras correspondentes. Estabelecer em conjunto
com engenheiro da obra e a empresa executora a sequência executiva dos serviços.
Analisar os relatórios de execução dos serviços.
 Engenheiro da obra: Definir as ações necessárias para facilitar o acesso de
equipamentos e materiais à obra. Efetuar a programação do concreto para a
execução das estacas.

Acompanhar e inspecionar a execução dos serviços
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conforme estabelece o procedimento específico e segundo os critérios descritos no
Quadro 25.
 Mestre de obras: Executar a locação das estacas. Inspecionar em conjunto com o
engenheiro os serviços de acordo com os critérios estabelecidos no Quadro 25.
 Empresa executora especializada: Fornecer equipamentos e equipe qualificada
para a execução dos serviços conforme estabelece a NBR 5629:2006.
Equipe executora mínima necessária para a execução proposta por ABEF
(2004).
•

Engenheiro Supervisor:

Responsável pelo planejamento e logística dos

serviços;
•

Encarregado de Hélice:

Responsável pela coordenação e controle dos

serviços;
•

Operador de perfuratriz: Executar a perfuração do solo e preencher boletim
de perfuração;

•

Operador de pá carregadeira: Promover a remoção da terra excedente e
auxiliar na instalação das armaduras de aço;

•

Operador de bomba de concreto: Promover as operações de lançamento do
concreto nas estacas;

•

Dois ajudantes práticos: Auxiliar os especialistas nas atividades principais.
Toda a equipe deve estar qualificada para o desenvolvimento das atividades.
É possível o acumulo de funções por um mesmo especialista.

c) Documentos de referência.
•

NBR 6122:1996 – Projeto e execução de fundações – Procedimentos

•

NBR 6118: 2003 – Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos

•

Projeto de fundações;

•

Projeto de estruturas com locação dos elementos de fundação;

•

Relatório das Sondagens;

•

Levantamento Planialtimétrico;
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•

Laudo de vistoria de vizinhos;

•

Seguro de risco de engenharia;

•

NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção;

•

Procedimento de execução de serviço de Blocos e viga baldrame.

d) Fluxograma do processo
Figura 48: Fluxograma do processo de execução de estacas tipo hélice contínua

. Fonte: Elaborado pelo Autor
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e) Ferramentas, equipamentos e materiais:

•

Pá;
Enxada;

•

Carrinho de mão;

•

Trena de aço de 8m e 30 m;

•

Trado contínuo;

•

Limpador de trado;

•

Centralizador de trado;

•

Máquina perfuratriz;

•

Retroescavadeira;

•

Prumo de centro;

•

Bomba para concreto;

•

Aço CA-50 (diâmetros conforme projeto);

•

Arame recozido;

•

Piquetes de madeira;

•

Concreto usinado conforme especificado em projeto;

•

Areia média lavada;

•

Pregos com cabeça 18 x 27 ou 17 x21;

•

Espaçador plástico;

•

EPI.

•

f) Condições para início dos serviços:
•

Locação das estacas executadas com piquetes cravados no solo;

•

Superfície do terreno limpa e com capacidade se suporte adequados à
movimentação de equipamentos;

•

Bombas de Concreto e caminhões betoneira disponíveis no canteiro;

•

Sequência de execução dos serviços já determinada pelo consultor de
fundações;

•

Equipamentos e trados na obra em condições de uso;

•

Projeto de canteiro definido e implantado com áreas para estoques materiais,
áreas de vivência adequada a NR-18 e os acessos necessários durante a
fase de fundações.
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g) Método executivo:
Inicialmente o engenheiro responsável em conjunto com o consultor de
fundações e o responsável pela empresa executora deve definir a sequência de
execução dos serviços levando em conta alguns fatores como:
•

Posição de entrada e saída dos equipamentos;

•

Diâmetro das estacas, preferencialmente executar todas as estacas de um
mesmo diâmetro para evitar a troca excessiva do trado.

•

Interferência entre estacas próximas. Não podendo ser executada em um
mesmo período estacas com distância entre si menores que cinco vezes o
diâmetro da maior estaca.
Após a montagem do equipamento e com a chegada dos caminhões

betoneiras à obra, posiciona-se a perfuratriz sobre o piquete referente à estaca a ser
executada. Embora as máquinas perfuratriz possuam equipamentos auto nivelante,
é aconselhável verificar o prumo da torre com um prumo de face.
Programar os equipamentos de medição e controle posicionados na
perfuratriz.
Inicia-se então o processo de perfuração com a penetração do trado no
terreno através do torque imposto pela perfuratriz (Figura 49). Os equipamentos de
medição e controle fornecem informações a respeito: do torque imposto ao
equipamento para vencer a resistência do solo; da profundidade escavada; da
velocidade de avanço entre outras.
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Figura 49: Perfuração de estaca tipo hélice contínua.

Fonte: Autor

Ao atingir a profundidade definida em projeto, paralisa-se a escavação e
inicia-se a concretagem.
A concretagem é feita pelo bombeamento de concreto ao furo através de
mangueiras acopladas à haste do trado. O trado é removido lentamente do furo a
medida que o concreto vai subindo em um movimento giratório contrário ao da
perfuração. A terra proveniente da escavação vai sendo removida do furo
juntamente com o trado e com auxílio de máquina de apoio (retroescavadeira) deve
ser destinada a aterro apropriado a este tipo de material.
Interrompe-se a concretagem ao certificar-se que a cota de parada do
concreto foi atingida. A cota de parada do concreto quando não estiver determinada
no projeto pode ser considerada como a cota de arrasamento da estaca acrescida
de no mínimo cinquenta centímetros.
Após a remoção do trado e o preenchimento do furo pelo concreto é
introduzida a armação de ligação da estaca com o bloco de apoio. Esta é colocada
no concreto geralmente com o auxílio de uma máquina de apoio como apresenta a
Figura 50.
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Figura 50: Instalação de armadura em estaca tipo hélice contínua.

Fonte: Autor

A última fase é o preparo da cabeça da estaca (Figura 51). Este é realizado
após a escavação para a execução do bloco de apoio. A quebra do concreto
excedente deve ser feita manual ou mecanicamente com o ponteiro na posição
horizontal na altura definida pelo projeto ou pelo consultor de fundações. Verificar
Procedimento de Execução de serviço de bloco de apoio e viga baldrame (Figura
46).
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Figura 51: Aspecto de estaca tipo hélice contínua após arrasamento.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Os relatórios de perfuração e concretagem devem ser fornecidos pela
empresa executora e avaliados e liberados pelo consultor de fundação.
Quando o início da escavação coincidir em solo de difícil penetração para o
equipamento, como por exemplo, solo com presença de limonita em algumas
regiões do terreno, deve-se atentar a um possível deslocamento do trado no início
das perfurações o que pode causar excentricidade das estacas.
Caso for evidenciado este tipo de solo em uma determinada região do terreno
e com espessura que permita a sua escavação e posterior aterro com a máquina de
apoio, este procedimento pode ser executado, sob a supervisão do consultor de
fundações.
h) Requisitos de controle e critérios de aceitação:
Definiu-se apresentar os requisitos de controle e aceitação em planilha
desenvolvida especificamente para este fim e que será chamada de Procedimento
de Inspeção de Serviço: Estaca Hélice Contínua apresentado no Quadro 26.
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Quadro 26: Procedimento de Inspeção de serviço: Estaca Hélice contínua.
Condições de
Verificação

Item de
Verificação

Verificar se o
diâmetro da
estaca a ser
perfurada
confere com o
projeto

Diâmetro da
estaca

Prumo da
Torre

Prumo da
torre

Locação da
estaca

Locação da
estaca

Cota da ponta
da estaca.

Cota da ponta
da estaca.

Cota de
parada do
concreto

Cota de
parada do
concreto

Volume de
concreto

Volume de
concreto

Armação da
estaca

Armação da
estaca.

Metodologia e
critério de
inspeção
Visualmente ou
com o auxílio de
trena metálica
verificar se o
diâmetro do trado
corresponde ao
diâmetro da estaca
a ser escavada.
Verificar com um
prumo de face o
prumo da torre da
perfuratriz. Este
procedimento pode
ser dispensado
quando for
apresentado o
laudo de aferição
do equipamento de
medição da
perfuratriz.
Verificar se o centro
do trado confere
com a marcação do
piquete de locação
da estaca.
Verificar com o
operador da
perfuratriz a cota de
parada da
escavação.
Verificar através do
nível de referência
a cota de para do
concreto.
Para cada estaca
verificar o volume
do concreto e
anotar a perda
ocorrida para
análise do consultor
Verificar visualmente
se a armação está
conforme a
especificação de
projeto e conferir em
relação ao nível de
referência a cota de
para da armação.

Tolerância

Responsável

_

Mestre ou
engenheiro

Desaprumo
máximo 1% no
prumo de face.
Desaprumo de
1º no
equipamento de
medição da
perfuratriz.

Engenheiro ou
encarregado da
empresa
executora.

± 5,0 mm

Mestre de obras

_

Engenheiro ou
encarregado da
empresa
executora.

± 5,0 mm

Mestre ou
engenheiro

_

Mestre ou
engenheiro

± 5,0 mm

Mestre ou
engenheiro

151

Cota de
arrasamento.

Cota de
arrasamento.

Integridade
das estacas

Integridade
das estacas

Verificar através do
nível de referência
a cota de
arrasamento da
estaca.
Visual após a
conclusão do
arrasamento das
estacas.

± 5,0 mm

Mestre ou
engenheiro

_

Engenheiro

Fonte: Elaborado pelo Autor

3.3.6 Procedimento de execução de serviços para Estacas Escavadas e Estacas
Barrete
a) Objetivo
Estabelecer diretrizes para os serviços de gerenciamento da execução de
estacas escavadas ou estacões e estacas barretes com a utilização de lama
betonítica ou polímero.
Segundo a ABEF (2004) as estacas de seção retangular são chamadas de
barretes e as estacas de seção circular são chamadas de estacas escavadas ou
estacões.
b) Responsabilidade
 Engenheiro de fundações: Fornecer o projeto de fundações com detalhes
construtivos e especificações complementares. Estabelecer em conjunto com
engenheiro da obra e a empresa executora a sequência executiva dos serviços.
Analisar os relatórios e aprovar a execução dos serviços.
 Engenheiro da obra: Implantar as ações necessárias para facilitar o acesso de
equipamentos e materiais à obra. Conferir a locação das estacas. Acompanhar a
execução dos serviços conforme estabelece o procedimento específico. Inspecionar
os serviços de acordo com os critérios definidos no Quadro 26.
 Mestre de obras: Executar a locação da mureta guia e das estacas. Acompanhar
a execução dos serviços e o comportamento das construções vizinhas. Inspecionar
em conjunto com o engenheiro os serviços de acordo com os critérios estabelecidos
no Quadro 26.
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 Empresa executora especializada: Fornecer equipamentos e equipe qualificada
para a execução dos serviços conforme estabelece a NBR 5629:2006.
Equipe executora mínima necessária para a execução proposta por ABEF
(2004).
•

Engenheiro supervisor;

•

Encarregado;

•

Operador de guindaste ou perfuratriz;

•

Concretista;

•

Ajudantes gerais.
Toda a equipe deve estar qualificada para o desenvolvimento das atividades.
É possível o acumulo de funções por um mesmo especialista.

c) Documentos de referência
•

NBR 6122:1996 – Projeto e execução de fundações – Procedimentos

•

NBR 6118: 2003 – Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos

•

Projeto de fundações;

•

Projeto de estruturas com locação dos elementos de fundação;

•

Relatório das Sondagens;

•

Levantamento Planialtimétrico;

•

Laudo de vistoria de vizinhos;

•

Seguro de risco de engenharia;

•

NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção;

•

Procedimento de execução de serviço de Blocos e viga baldrame.

d) Fluxograma do processo
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Figura 52: Fluxograma do processo de execução de estacas escavadas com adição de
lama bentonítica.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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e) Ferramentas, equipamentos e materiais
Tabela 1: Ferramentas, equipamentos e materiais para execução de estacas escavadas e
estacas barrete.

Ferramentas, equipamentos e materiais
Guindaste Principal
Guindaste auxiliar
Clam-shel
Mesa rotativa
Caçamba
Misturador de lama bentonítica
Silos (reservatórios para água e lama)
Desarenador
Bombas de sucção
Funil de concretagem
Tubo de concretagem (tubo tremonha)
Cabo de medida
Trépano
Conjunto de laboratório de campo
Concreto com características especificadas em
projeto
Bentonita ou Polímero
Aço CA 50 conforme especificado em projeto
Distanciadores Plásticos
Retroescavadeira para remoção de terra e lama

Estaca
Barrete

Estaca
Escavada

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Fonte: ABEF (2004).

f) Condições para início dos serviços:
•

Locação das estacas executadas com piquetes cravados no solo ou
posicionamento das caixinhas;

•

Superfície do terreno limpa e com grau de compactação que permita a
movimentação de equipamentos;

•

Sequência de execução dos serviços já definida pelo consultor de fundações;

•

Equipamentos e materiais na obra e em condições de uso;

•

Projeto de canteiro definido e implantado com áreas para estoques materiais,
áreas de vivência adequada a NR-18.

g) Método executivo:
Montar os equipamentos e preparar a lama ou polímero a ser utilizado.
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Posicionar o guindaste até o local da estaca a ser executada.
Verificar a posição do equipamento de escavação e a locação da estaca.
No caso de estaca escavada, posicionar a camisa metálica sobre o piquete de
locação e introduzi-la até a profundidade aproximada entre 1,5 m e 2,0 m.
No caso de estaca barrete, executar a mureta guia conforme descrito no
procedimento de execução de serviços de parede diafragma. A mureta guia deve
contemplar todo o perímetro da estaca barrete.
Proceder à escavação inicial com o equipamento de escavação adequado ao
tipo de estaca (barrete ou escavada) até a profundidade especificada pelo consultor
de fundações (profundidade próxima ao N. A.).
Após atingir esta profundidade, prosseguir a escavação com a adição da lama
bentonítica ou polímero até que seja atingida a cota de ponta da estaca determinada
em projeto.
Confirmar a profundidade com a introdução do cabo de medida. Efetuar a
limpeza do fundo da estaca com o próprio equipamento.
Efetuar a descontaminação da lama ou polímero até que sejam atingidas as
características especificadas para a liberação da concretagem. Dependendo das
condições da lama pode ser proposta a substituição por lama nova recém-misturada.
Introduzir a armação na estaca com o auxílio do guindaste auxiliar. A armação
deve possuir alças que permitam suportá-las na mureta guia ou no tubo guia na
posição correta impedindo que se desloquem para o fundo da estaca.
É fundamental que as armaduras sejam introduzidas no furo com
distanciadores plásticos ou de concreto do tipo roletes.
Após o posicionamento da armadura, proceder a instalação do tubo tremonha
e do funil de concretagem na estaca.
Posicionar a bomba de sucção para o recolhimento da lama ao silo que se
fará simultaneamente ao lançamento do concreto.
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No início da concretagem geralmente se introduz uma bola de material
flutuante no interior do tubo tremonha e acompanha o seu retorno após o
lançamento do concreto para verificar a desobstrução do tubo.
À medida que a concretagem vai se realizando, vai se diminuindo o tamanho
do tubo tremonha (corte da tubulação) com o cuidado de garantir sempre que este
esteja imerso no concreto. Simultaneamente, a lama utilizada na estabilização do
solo vai sendo recolhida e destinada para o silo correspondente.
A concretagem termina quando se é atingida a cota de parada do concreto
que é obtida através da cota de arrasamento da estaca acrescida de no mínimo
cinquenta centímetros, ou conforme especificação do projeto.
A lama utilizada e a terra proveniente da escavação devem ser removidas da
região e destinadas através de caminhões apropriados a aterros licenciados para
este fim.
h) Requisitos de Controle e critérios de aceitação:
Definiu-se apresentar os requisitos de controle e critérios de aceitação dos
serviços em planilha desenvolvida especificamente para este fim e que será
chamada de Procedimento de Inspeção de Serviço:
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Quadro 27: Procedimento de Inspeção de serviço: Estacas Barrete e Estacas Escavadas
Etapa de

Requisito de

Metodologia e critério

Inspeção

controle

de inspeção

Condições de

Mureta guia ou

Com a utilização de

início

camisa

trena metálica conferir

metálica.

o posicionamento da

Tolerância Responsável
± 5,0 mm

Mestre de
obra.

mureta guia ou da
camisa metálica.
Escavação.

Condições da

Conferir com o auxílio

Conforme

Encarregado

lama para a

do laboratório de

Projeto

da empresa

escavação.

campo as condições

executora

da lama a ser utilizada

sob a

na escavação.

supervisão
do
engenheiro
ou mestre de
obra.

Escavação

Cota da

Com o auxílio da

Conforme

Encarregado

escavação

ferramenta de medida

projeto.

da empresa

fornecida pelo

executora

executor checar se a

sob a

cota de projeto foi

supervisão

atingida.

do mestre de
obras.

Armação

Montagem das

Conferir visualmente e

Conforme

Mestre de

armaduras.

com a utilização de

projeto.

obras ou

uma trena se a

engenheiro.

armação está de
acordo com o projeto.
Concretagem

Condições da

Conferir com o auxílio do

Conforme

Encarregado

lama para a

laboratório de campo as

Projeto

da empresa

concretagem.

condições da lama após

executora sob

a escavação e

a supervisão

tratamento

do engenheiro

(desarenação) ou

ou mestre de

substituição.

obra.
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Concretagem

Cota de

Verificar se a

± 5,0 cm

Encarregado

arrasamento

concretagem foi

da empresa

efetuada até a cota de

executora

arrasamento prevista

sob a

em projeto. Preencher

supervisão

em relatório específico

do mestre ou

a cota de concreto

encarregado.

após o lançamento de
cada caminhão
betoneira.
Ensaios

Aceitação da

Análise dos laudos da

parede.

empresa executora

-

Consultor de
fundações.

pelo consultor de
fundação.
Fonte: Elaborado pelo Autor

3.3.7 Procedimento de execução de serviços de Estacas tipo Franki
a) Objetivo
Estabelecer diretrizes para os serviços de gerenciamento da execução de
estacas tipo Franki Standard.
b) Responsabilidade
 Engenheiro de fundações: Fornecer o projeto de fundações com detalhes
construtivos e especificações necessárias para a execução das estacas. Estabelecer
em conjunto com engenheiro da obra e a empresa executora a sequência executiva
dos serviços. Analisar os relatórios e aprovar a execução dos serviços.
 Engenheiro da obra: Implantar as ações necessárias para facilitar o acesso de
equipamentos e materiais à obra. Conferir a locação das estacas. Acompanhar a
execução dos serviços conforme estabelecido no procedimento específico.
Inspecionar os serviços de acordo com os critérios determinados no Quadro 28.
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 Mestre de obras: Executar a locação das estacas. Acompanhar a execução dos
serviços e o comportamento das construções vizinhas. Inspecionar em conjunto com
o engenheiro os serviços de acordo com os critérios estabelecidos no Quadro 28.
 Empresa executora especializada: Fornecer equipamentos e equipe qualificada
para a execução dos serviços conforme estabelece a NBR 5629:2006.
Equipe executora mínima necessária para a execução proposta por ABEF (2004).
•

Engenheiro Responsável: Responsável pela coordenação e controle dos
serviços;

•

Maquinista: Responsável pela montagem e operação do bate-estaca;

•

Peloneiro: Executar a bucha e o concreto da estaca;

•

Auxiliar de Peloneiro: Auxiliar o Peloneiro em suas atribuições;

•

Soldador: Montagem das armaduras;

•

Auxiliar geral: Auxiliar os especialistas nas atividades principais.
Toda a equipe deve estar qualificada para o desenvolvimento das atividades.
É possível o acumulo de funções por um mesmo especialista.

c) Documentos de referência
•

NBR 6122:1996 – Projeto e execução de fundações – Procedimentos

•

NBR 6118: 2003 – Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos

•

Projeto de fundações;

•

Projeto de estruturas com locação dos elementos de fundação;

•

Relatório das Sondagens;

•

Levantamento Planialtimétrico;

•

Laudo de vistoria de vizinhos;

•

Seguro de risco de engenharia;

•

NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção;

•

Procedimento de execução de serviço de Blocos e viga baldrame.

d) Fluxograma do processo
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Figura 53: Fluxograma do processo de execução de estacas tipo Franki Standard.

Fonte: Elaborado pelo Autor

e) Ferramentas, equipamentos e materiais
•

Bate-estacas;

•

Pilão;
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•

Cabo de controle da armação;

•

Tubo Franki;

•

Caçamba de concretagem;

•

Prumo de centro;

•

Máquina de solda trifásica;

•

Betoneira;

•

Carrinho de mão;

•

Gerica;

•

Pá;

•

Prumo de face;

•

Arame recozido;

•

Cimento CPII E-32;

•

Areia média lavada;

•

Pedra n.º 1;

•

Pedra n.º 2;

•

Piquete de madeira;

•

Concreto conforme especificação de projeto (Quadro 28).

Quadro 28: Características do concreto para estaca tipo Franki
Material

Unidade

Concreto
da estaca

Concreto
da base

Cimento CP II E-32

Kg

50

50

Areia média lavada

l

90

90

Pedra n.º 1

l

80

0

Pedra n.º 2

l

60

140

0,36

0,18

Fator água/cimento
Fonte: ABEF (2004)

f) Condições para início dos serviços:
•

Locação das estacas executadas com piquetes cravados no solo ou
posicionamento das caixinhas;
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•

Superfície do terreno limpa e com grau de compactação que permita a
movimentação de equipamentos;

•

Sequência de execução dos serviços já definida pelo consultor de fundações;

•

Equipamentos e materiais na obra e em condições de uso;

•

Projeto de canteiro definido e implantado com áreas para estoques de
materiais e áreas de vivência adequada a NR-18.

g) Método executivo:
Montar o bate-estaca (Figura 54) e posicioná-lo junto ao piquete de locação da
primeira estaca a ser executada.
Figura 54: Bate-estaca utilizado para execução de estacas tipo Franki.

Fonte: Elaborado pelo Autor

O engenheiro consultor de fundações deve acompanhar a execução da
primeira estaca para certificar se as condições de execução correspondem às
consideradas em projeto.

163

Aprumar a torre do bate-estaca.
Posicionar o tubo Franki verticalmente na posição da estaca. Aprumar o tubo
Franki.
Executar a bucha com areia e pedra nº2.
Cravar o tubo Franki verificando e anotando a nega de cravação em relatório
específico para análise do consultor de fundações. A nega de cravação da estaca é
obtida através da penetração no tubo após dez golpes com o pilão caindo da altura
de um metro.
Levantar um pouco o tubo e introduzir a bucha no furo da estaca por meio de
golpes com o pilão. Uma parte da bucha deve estar dentro da parte inferior do tubo
para garantir a estanqueidade no interior do tubo.
Introduzir o concreto da base da estaca no interior do tubo e em seguida
apiloar o concreto para formação da base.
O concreto deve ser executado conforme as especificações de projeto. No
Quadro 28 é proposto o traço para execução da base e da estaca sugerido pela
ABEF (2004).
Introduzir a armação no interior do tubo descendo até que se apoie na base
da estaca.
Colocar um pouco mais de concreto da base para efetuar a ancoragem da
armação.
Preparar e introduzir o concreto do fuste no interior do tubo em camadas
sucessivas, apiloando o concreto e levantando lentamente o tubo simultaneamente.
Esta operação deve ser cuidadosa para garantir que o tubo esteja sempre com
alguma quantidade de concreto evitando que ocorra a contaminação de material do
solo na composição da estaca.
O apiloamento é efetuado através de três golpes de pilão a altura de queda
de um metro.
Concluir a concretagem da estaca e a remoção do tubo.
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Medir a penetração da armação e registrar em relatório específico para a
verificação e aprovação do consultor de fundações.
A figura 55 ilustra a sequência executiva de estaca tipo Franki Standard.
Figura 55: Sequência executiva de estaca tipo Franki.

Fonte: ABEF (2004).

h) Requisitos de Controle e critérios de aceitação:
Definiu-se apresentar os requisitos de controle e critérios de aceitação dos serviços
em planilha desenvolvida especificamente para este fim (Quadro 29) e que será
chamada de Procedimento de Inspeção de Serviço: Franki Standard.
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Quadro 29: Procedimento de Inspeção de serviço: Estaca Franki
Condições de

Item de

Metodologia e critério

Tolerância

Responsável

Verificação

verificação

de inspeção

Locação da

Locação da

Conferir com o auxílio

±5,0 mm

Engenheiro

estaca

estaca

do gabarito e do

ou mestre de

prumo de centro a

obra.

posição do tubo em
relação à marcação.
Cravação do

Diâmetro do

Medir com o auxílio

≥ diâmetro

Engenheiro

tubo.

tubo.

de uma trena o

nominal da

ou mestre de

diâmetro externo do

estaca.

obra.

±1%

Mestre de

tubo Franki.
Cravação do

Prumo da torre.

tubo.

Com a utilização de
prumo de face

obra.

verificar o prumo da
torre em duas
direções.
Cravação do

Cravação do

Verificar e registrar a

Estabelecida

Mestre de

tubo.

tubo.

nega de cavação.

em projeto.

obra

Com o auxílio de uma

Conforme

Engenheiro

trena verificar se o

Projeto.

Armação da
estaca

Armação da
estaca.

comprimento, o
posicionamento e a
quantidade de aço
estão de acordo com
o projeto.
Armação da
estaca

Encurtamento
da armação.

Com o auxílio de

Conforme

Consultor de

cabo com contrapeso

projeto.

fundações

medir o encurtamento

analisa e

da armação e

aprova.

registrar para
avaliação do
consultor.
Concretagem

Cota de

Com o auxílio de

±5,0 mm

Engenheiro

da estaca

parada.

trena e nível de

ou mestre de

referência verificar se

obra.
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a cota de parada da
estaca está de acordo
com o estabelecido
em projeto.
Concretagem
da estaca

Concretagem
da estaca

Laboratório –

Conforme

Acompanhar os

projeto.

Engenheiro.

resultados dos
ensaios de resistência
o do concreto.
Fonte: Elaborado pelo Autor

3.3.8 Procedimento de execução de serviços de Estacas tipo Strauss
a) Objetivo
Estabelecer diretrizes para os serviços de gerenciamento de execução de
estacas tipo Strauss. Este procedimento não é recomendado para estacas com
diâmetro acima de quarenta e cinco centímetros pela ABEF (2004).
b) Responsabilidade
 Engenheiro de fundações: Fornecer o projeto de fundações com detalhes
construtivos e especificações necessárias para a execução das estacas. Estabelecer
em conjunto com engenheiro da obra e a empresa executora a sequência executiva
dos serviços. Analisar os relatórios e aprovar a execução dos serviços.
 Engenheiro da obra: Implantar as ações necessárias para facilitar o acesso de
equipamentos e materiais à obra. Conferir a locação das estacas. Acompanhar a
execução dos serviços conforme estabelecido no procedimento específico.
Inspecionar os serviços de acordo com os critérios determinados no Quadro 29.
 Mestre de obras: Executar a locação das estacas. Acompanhar a execução dos
serviços. Inspecionar em conjunto com o engenheiro os serviços de acordo com os
critérios estabelecidos no Quadro 29.
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 Empresa executora especializada: Fornecer equipamentos e equipe qualificada
para a execução dos serviços conforme estabelece a NBR 5629:2006.
Equipe executora mínima necessária para a execução proposta por ABEF
(2004).
•

Engenheiro Responsável: Responsável pela coordenação e controle dos
serviços;

•

Operador: Responsável pela montagem e operação do equipamento;

•

Pé de sonda: Manusear a sonda e coletar amostras do solo;

•

Concreteiro: Executar o concreto da estaca e introduzir o concreto na estaca;

•

Auxiliar geral: Auxiliar os especialistas nas atividades principais.
Toda a equipe deve estar qualificada para o desenvolvimento das atividades.
É possível o acumulo de funções por um mesmo especialista.

c) Documentos de referência
•

NBR 6122:1996 – Projeto e execução de fundações – Procedimentos

•

NBR 6118: 2003 – Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos

•

Projeto de fundações;

•

Projeto de estruturas com locação dos elementos de fundação;

•

Relatório das Sondagens;

•

Levantamento Planialtimétrico;

•

Laudo de vistoria de vizinhos;

•

Seguro de risco de engenharia;

•

NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção;

•

Procedimento de execução de serviço de Blocos e viga baldrame.
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d) Fluxograma do processo
Figura 56: Fluxograma do processo de execução de estacas Strauss.

Fonte: Elaborado pelo Autor

e) Ferramentas, equipamentos e materiais
•

Tripé ou torre;

•

Guincho mecânico;

•

Guincho manual;
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•

Tubo de revestimento;

•

Coroa (revestimento inicial);

•

Sonda ou piteira;

•

Soquete ou pilão;

•

Cabos de aço;

•

Polias e moitões;

•

Betoneira;

•

Concreto com características especificadas em projeto;

•

Carrinho de mão ou gerica;

•

Prumo de centro;

•

Pá;

•

Enxada;

•

Cimento CP II E -32;

•

Areia média lavada;

•

Pedra n.º 2;

•

Aço CA 50 conforme especificado em projeto;

•

EPI.

f) Condições para início dos serviços:
•

Locação das estacas executadas com piquetes cravados no solo ou
posicionamento das caixinhas;

•

Superfície do terreno limpa;

•

Sequência de execução dos serviços já definida pelo consultor de fundações;

•

Equipamentos e materiais na obra e em condições de uso;

•

Projeto de canteiro definido e implantado com áreas para estoques materiais,
áreas de vivência adequada a NR-18.

g) Método executivo:
Montar o equipamento e posicioná-lo sobre o piquete.
É conveniente que se inicie a perfuração por uma estaca posicionada perto de
um dos pontos de sondagem para que seja feita a comparação do solo com o
relatório de sondagem.
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Iniciar o pré-furo da estaca com o soquete.
Acoplar a sonda (piteira) e a coroa e iniciar a cravação.
Prosseguir a perfuração por meio da sonda revestida por tubos.
Coletar amostras do solo durante a escavação para comparar com o relatório
de sondagem.
Ao se atingir a profundidade de projeto efetuar a limpeza do furo e medir o
comprimento da estaca.
Lançar o concreto formando coluna de um metro do revestimento e apiloar o
concreto para formar a base da estaca.
Lançar o concreto dentro do revestimento e simultaneamente subir
lentamente o tubo de revestimento com o guincho manual. O concreto é adensado
com golpes do pilão. Deve-se tomar o cuidado de sempre haver concreto dentro do
tubo de revestimento durante a sua subida para evitar que o concreto da estaca seja
contaminado com solo.
A cota de parada do concreto é a cota de arrasamento definida em projeto
acrescida de no mínimo trinta centímetros.
Posicionar a armadura de ligação da estaca.
Quando a estaca for armada completamente, posiciona-se a armadura após a
formação da base e durante o lançamento do concreto procede-se o apiloamento
com pilão de diâmetro inferior a armação da estaca.
Após a escavação do bloco de apoio arrasar a estaca conforme procedimento
de execução de serviço de bloco e viga baldrame.
Verificar durante a execução a presença de poços artesianos, fossas sépticas
ou outros elementos construtivos que possam comprometer a execução da estaca.
O consultor de fundações deve ser comunicado nestes casos para que sejam
tomadas as medidas corretivas que se fizerem necessárias.
A figura 57 ilustra a sequência executiva de estaca tipo Strauss.

171

Figura 57: Sequência de execução de estacas tipo Strauss.

Fonte: Elaborado pelo Autor

h) Requisitos de Controle e critérios de aceitação:
Definiu-se apresentar os requisitos de controle e critérios de aceitação dos serviços
em planilha desenvolvida especificamente para este fim (Quadro 30) e que será
chamada de Procedimento de Inspeção de Serviço: Estaca tipo Strauss.
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Quadro 30: Procedimento de Inspeção de serviço: Estaca Strauss
Condições de

Item de

Metodologia e

Tolerância

Responsável

Verificação

verificação

critério de inspeção

Locação da

Locação da

Com o auxílio do

±5,0 mm

Mestre de

estaca

estaca.

prumo de centro e do

obra ou

gabarito verificar se o

Engenheiro.

soquete está
posicionado sobre o
piquete.
Profundidade

Profundidade

Após a limpeza e

Conforme

Engenheiro ou

da estaca.

da estaca.

remoção da água da

projeto ou

mestre de

estaca medir com o

especificação

obra.

cabo de medida a

do consultor

profundidade da

de fundações.

estaca.
Armação

Armadura de

Verificar a

Conforme

Engenheiro ou

ligação.

quantidade e

projeto.

mestre de

posicionamento da

obra.

armadura de ligação
ou arranque.
Armação.

Cota de

Com o auxílio do

±5,0 mm

Mestre de

parada da

nível de referência e

obra ou

armação.

trena metálica

Engenheiro.

confirmar se o
arranque está na
cota estabelecida
pelo projeto.
Concreto

Cota de

Com o auxílio do

parada do

nível de referência e

obra ou

concreto.

trena metálica

Engenheiro.

confirmar se a cota
de parada do
concreto está de
acordo com cota
estabelecida pelo
projeto.
Fonte: Elaborado pelo Autor

±5,0 mm

Mestre de
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3.4 Execução de estruturas de concreto armado.
Neste trabalho são abordadas as estruturas reticuladas de concreto armado
na construção de edifícios devido à sua grande utilização.
Barros e Melhado (2006) definem estrutura reticulada aquelas em que a
transmissão de esforços ocorre através de elementos isolados, tais como: lajes,
vigas e pilares.
As estruturas de concreto armado podem ser classificadas quanto ao
processo de execução como moldadas no local ou pré- fabricadas em locais
específicos.
Em geral as estruturas de concreto armado tradicionais nas edificações são
as reticuladas moldadas no local definitivo, o que confere uma grande vantagem ao
processo, uma vez que o concreto fresco pode assumir formas variadas.
Atualmente se tornou mais comum a utilização de outros tipos de sistemas
estruturais de concreto como laje plana e laje nervurada, esta última bastante
utilizada, sobretudo nos pavimentos inferiores não tipo das edificações.
A NBR 6118 (2004) estabelece os requisitos de qualidade das estruturas de
concreto em três grupos distintos:
a) Capacidade resistente: consiste basicamente na segurança a ruptura;
b) Desempenho em serviço: consiste na capacidade da estrutura de manter-se em
condições de uso para a qual foi projetada;
c) Durabilidade: consiste na capacidade da estrutura de resistir às influências
ambientais previstas na elaboração do projeto;
A Norma ainda refere-se à avaliação de conformidade do projeto, que
dependendo do porte da obra, deve ser requerida e contratada pelo contratante, a
um profissional habilitado. Esta deve fazer parte da documentação de projeto junto
com os desenhos, especificações e critérios de projeto.
Para a produção de uma estrutura de concreto armado moldada no local é
indicado seguir um fluxograma de processos que envolvem várias atividades com
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procedimentos específicos em cada uma. Fazem parte do processo o Sistema de
fôrmas, o preparo das armaduras e a concretagem como apresenta a Figura 58.
Figura 58: Fluxograma de processos para os serviços de estrutura de concreto armado.

Sistemas de
fôrmas

•Moldes ou fôrmas
•Estrutura do molde
•Cimbramento
•Acessórios

Preparo das
Armaduras

•Aquisição e estocagem.
•Corte e dobra.
•Pré-montagem
•Montagem final

•Recebimento do concreto.
•Transporte e lançameno do conceto
•Cura do concreto.
Concretagem •Desenforma do concreto.

Fonte: Elaborado pelo Autor

3.4.1. Sistema de fôrmas
A NBR 14931 (2004) descreve que o sistema de fôrmas compreende os
moldes ou fôrmas, o escoramento, o cimbramento e os andaimes, incluindo seus
apoios, além da união entre os diversos elementos. E devem ser projetados com a
função de:
•

Dar forma e regularidade geométrica ao concreto;

•

Conter e sustentar o concreto fresco até atingir resistência autoportante. Para
tal é necessário que possua resistência à deformação suficiente para manter
as dimensões estabelecidas para a peça;

•

Dar suporte as armaduras de aço. Isto significa que deve possuir resistência
mecânica para suportar o seu peso próprio e o peso das armaduras;

•

Limitar a perda de água do concreto e de argamassa do concreto no estado
fresco;
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•

Servir de apoio para as equipes e equipamentos envolvidos na atividade,
devendo resistir às cargas permanentes e acidentais durante o processo de
produção;

•

Resistir às ações a que possa ser submetido durante o processo de
construção.
Barros e Melhado (2006) ressaltam a influência das fôrmas na composição de

custos das edificações, pois fazem parte de 35 % a 50 % do valor da estrutura de
concreto. Esta por sua vez representa em média 20 % do custo de um edifício.
Nas obras visitadas nesta pesquisa foi verificada a proporção da composição
dos custos dos sistemas de fôrmas em relação ao orçamento da obra conforme
apresenta o Quadro 31.
Embora os resultados diferem da composição de custos apresentada por Barros e
Melhado (2006), este autor justifica a importância de projetos de racionalização do
sistema de fôrmas, uma vez que tem grande relevância no custo da construção.
Outro aspecto é que o sistema de fôrmas faz parte dos materiais que não
permanecem incorporados ao edifício e necessitam ser racionalizados.
Quadro 31: Comparativo de custos dos Sistemas de fôrmas.

Relação entre custo
da estrutura e
orçamento da obra

Relação entre custo
do sistema de fôrma e
custo da estrutura

Obra 1

18%

27%

Obra 2

20%

19%

Obra 3

18%

29%

Obra 4

18%

27%

Obra

Fonte: Elaborado pelo Autor

Alguns cuidados durante a concepção do edifício podem aumentar a
racionalização do sistema de fôrmas: A padronização da estrutura com a máxima
repetição da fôrma para diversos pavimentos. A padronização de elementos da
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estrutura como vigas e pilares com mesma dimensão. A modulação de painéis de
laje facilitando a reutilização dos materiais.
A fôrma é o elemento que entra em contato com o concreto e é constituído
por painéis de laje, fundo e laterais de vigas e faces de pilares. Na grande maioria
das construções de edifícios são executados em compensados de madeira, mas
podem ser executados com outros materiais como: alumínio, lajotas cerâmicas, aço
e etc.
Zorzi (2002) classifica os sistemas de fôrmas quanto aos materiais que são
utilizados na fabricação de seus componentes:
a) Sistema de fôrma de madeira – onde todos os componentes são fabricados em
madeira;
b) Sistema de fôrma metálica – os componentes são metálicos;
c) Sistema de fôrma mista – os componentes são fabricados com materiais
diferentes. São os mais utilizados na construção de edifícios habitacionais. Os
moldes são fabricados em madeira, geralmente em chapas de compensado e os
demais componentes são fabricados em materiais metálicos como as escoras,
barras de ancoragem e etc.
As fôrmas de madeira são estruturadas por sarrafos de reforço e gravatas que
tem como função enrijecer o conjunto, evitando a deformação quando submetido
aos esforços oriundos do processo de construção como o peso das armações, do
concreto e das equipes e equipamentos de trabalho. Geralmente estas estruturas de
reforço das fôrmas são executadas com sarrafos, caibros e tábuas de madeira com
medidas adequadas a cada projeto. No Quadro 32 estão especificadas as espécies
de madeira mais utilizadas em fôrmas de concreto atualmente, vale a ressalva que
as espécies: Peroba rosa (Aspidosperma polyneuron) e o Pinho-do-Paraná
(Araucária angustifólia) são espécies de referência, que muito foram utilizadas na
construção e cujo uso atual deve ser evitado devido a sua escassez.
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Quadro 32: Madeiras de uso na construção civil.
Nome

Nome
científico

Densidade
verde
kg/m³

Pinus

Pinus Elliotti

1.100

Densidade
seca 15%
umidade
kg/m3
480

Pinus Ocarpa

Pinus Ocarpa

1.150

580

Tauari

Carinana
micrantha

1.100

610

Cedrinho

Erisma
Uncinatum

1.100

590

Garapeira

Apuleia
leiocarpa

1.350

830

Copaíba

Copaifera
guianensis

1.100

690

Tachigalli

Tachigalli
paniculata

1.120

670

Utilização

Pranchas,
tábuas,
sarrafos e
pontaletes.
Pontaletes e ½
pontaletes e
sarrafos.
Pranchas,
tábuas,
sarrafos ,
pontaletes,
dormentes e
vigas.
Pranchas,
tábuas,
sarrafos ,
pontaletes,
dormentes e
vigas.
Pranchas,
pontaletes e
vigas.
Pranchas,
tábuas,
sarrafos ,
pontaletes,
dormentes e
vigas.
Pranchas,
tábuas,
sarrafos ,
pontaletes,
dormenvigas.

Eucalipto
Fonte: IPT (2003).

São vários os tipos de compensado utilizados na construção civil, como ilustra
a figura 58. Para fôrmas de concreto os tipos mais utilizados são os compensados
resinados fenólicos e os compensados plastificados.
Compensado resinado fenólico: utilizado em fôrmas de concreto não
aparente, lajes, tapumes e canteiro de obras. São compostos por lâminas de
madeira coladas com resina fenólica resistente à água, possuem as bordas seladas.
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Encontradas no mercado nas medidas 2,20 m x 1,10 m e 2,44 m x 1,22 m
com espessuras de 06 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm e 18 mm.
Compensado Plastificado: utilizado em fôrmas de concreto aparente e em
estruturas que necessitam várias reutilizações. Possuem superfícies revestidas com
filmes fenólicos de 180 g/m², as bordas ou topos devem ser seladas com resina
impermeabilizante. Geralmente encontradas no mercado nas medidas de 2,20 m x
1,10 m e 2,44 m x 1,22 m. Com espessuras de 06 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15
mm, 17 mm e 18 mm. Número de utilizações variando entre 12, 20 e 24 usos e com
número de lâminas variando entre 9, 11 e 13 lâminas. A espessura da chapa e o
número de usos é definido no projeto de fôrmas de acordo com as características
específicas de cada obra.

Figura 59: Compensados utilizados na construção.

Fonte: Catálogo Mart Madeiras

O escoramento ou cimbramento é o conjunto de elementos que suportam as
fôrmas e transmitem as cargas advindas desta para o solo ou para as estruturas
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inferiores. São constituídos de guias, pontaletes ou torres, geralmente executadas
em madeira (Figura 60) ou em perfil metálico de aço ou alumínio como apresenta a
Figura 61.
Figura 60: Escoramento de madeira

Fonte: Autor
Figura 61: Escoramento metálico.

Fonte: Autor

A Figura 61 apresenta o escoramento metálico através da utilização de torres
metálicas.
Para a montagem das fôrmas são necessários a utilização de alguns
acessórios para o nivelamento, alinhamento e prumo do conjunto. Dentre estes, os
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mais usuais são: as cunhas, os aprumadores ou mão francesa e os sarrafos de pé
de pilar ou gastalhos.
Embora as fôrmas caracterizam-se como uma construção provisória elas
possuem função estrutural e, portanto devem ser projetadas e construídas com este
objetivo.

3.4.2 Preparo das armaduras:
O concreto é um material que apresenta boa resistência às tensões de
compressão e baixa resistência às tensões de tração. A associação do concreto com
armaduras de aço confere à mistura ganhos relativos ao desempenho mecânico
resultando em um material com boa resistência aos esforços de tração e
compressão.
O aço, para conseguir manter suas propriedades durante a vida útil das
estruturas, deve permanecer totalmente imerso no concreto, pois as soluções
líquidas microscópicas presente nos poros do concreto apresentam pH da ordem de
12,4 a 12,6 formando um filme passivante de óxidos, resistente e aderente à
superfície da barra de aço impedindo sua deterioração (CORSINI, 2013).
Este conceito é importante, uma vez que, induz a um melhor entendimento a
respeito da necessidade do cobrimento mínimo do aço nas estruturas de concreto
para que este possa atingir o desempenho requerido.
A NBR 6118 (2004) define as armaduras em concreto armado que não são
utilizadas para produzir forças de protensão como armaduras passivas. Estas são
abordadas nesta pesquisa por se tratarem das comumente utilizadas na construção
de edifícios.
Atualmente é muito comum às empresas construtoras adquirirem o aço para a
edificação pré-cortado e pré-dobrado e não mais em barras retas como se praticava
há alguns anos atrás. Este procedimento racionaliza a utilização do canteiro, a
utilização de mão de obra e a utilização de matéria prima, pois existe nas empresas
especializadas, planos de cortes que objetivam a redução das perdas.
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Contudo, é importante que a empresa construtora contrate fornecedores
credenciados nos programas de controle da qualidade e que forneçam os relatórios
com os resultados dos ensaios do aço referente à: resistência mecânica, ao ensaio
de dobramento e ao controle do diâmetro das barras referente ao lote
correspondente como fixa a NBR 14931 (2004).
Quando a construtora optar pela compra de barra de aço em revenda no
varejo esta deverá contratar um laboratório especializado com o objetivo de verificar
as características do aço a ser utilizado. Também é indicado, para este caso, a
pesagem do caminhão em uma balança de confiança da empresa construtora, com
o objetivo de checar se a quantidade de aço recebida está de acordo com a
quantidade especificada na compra.
Na organização do canteiro de obras é necessário definir os locais destinados
para a descarga do aço, para o corte e montagem das peças e para a estocagem
destas até o momento da sua aplicação.
Quando o aço é fornecido cortado e dobrado ele possui identificação do
fornecedor sendo fácil a sua organização e montagem no canteiro. Para o aço
fornecido em barras retas é necessário promover a identificação no estoque.
A NBR14931 (2004) determina que cada tipo de aço deva ser claramente
identificável na obra, de maneira a evitar trocas involuntárias, além de ressaltar que
estes não podem estar depositados em contato com o solo.
Durante a fase de montagem das armaduras deve ser verificado se a
superfície está livre de ferrugem ou outras substâncias deletérias que possam afetar
o aço ou o concreto ou a aderência entre os materiais, neste caso proceder à
limpeza superficial e verificar as condições da armadura antes da sua utilização. A
NBR 14931 (2004) explica que a armadura levemente oxidada por exposição ao
tempo em ambientes de agressividade fraca ou moderada, por períodos de até três
meses, sem redução de seção, podem ser utilizadas em estruturas de concreto
armado.
A Norma ainda orienta que quando houver nível de oxidação que resulte em
redução da seção da barra da armadura, deverá ser efetuada uma limpeza enérgica
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e posterior avaliação das condições de avaliação considerando-a como de diâmetro
nominal inferior.
A NBR 7480 (1996) fixa as condições exigíveis na encomenda, fabricação e
fornecimento de barras e fios destinados a armaduras de concreto armado.
Esta mesma norma determina que as barras e os fios de aço utilizado em
armaduras para concreto armado devam apresentar certas características: como
homogeneidade em suas características geométricas, comprimento, massa e
apresentar requisitos de propriedades mecânicas de tração e dobramento
compatíveis com a sua classificação.
As barras e fios de aço devem ser isentos de defeitos prejudiciais. A norma
permite oxidação superficial leve nas barras e fios desde que após limpeza com lona
grossa ou escova qualquer não apresente evidências de pontos localizados de
corrosão. Quando houver dúvidas quanto ao comprometimento do material este
deve submetido aos ensaios.
Qualidade do aço destinado às armaduras de concreto:
Corpos de prova:
Os corpos de prova são submetidos a ensaios de tração conforme a NBR
6152 (1992), ensaio de dobramento conforme a NBR 6153 (1988), ensaio de fadiga
conforme a NBR 7478 (1977) e verificação dos defeitos e comprimentos conforme a
NBR 7480 (1996).
O lote é aprovado quando a amostra apresenta:
•

Isenção de defeitos, dentro das tolerâncias dimensionais;

•

Conformidade dos critérios de desempenho avaliados pelos ensaios de tração
e dobramento.
No caso de resultados em não conformidade com os requisitos deve-se

realizar uma única contraprova com a nova amostra.
Para a aplicação das armaduras nas fôrmas devem ser tomados todos os
cuidados de forma a garantir o correto posicionamento para isso é indispensável a
conferência de toda a armadura por profissional qualificado para esta função. Os
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requisitos fundamentais a serem conferidos é a conformidade da montagem com as
especificações de projeto, o correto posicionamento das armaduras negativas e o
cobrimento da armadura que é estabelecido em projeto e é função da classe de
agressividade do ambiente conforme apresenta o Quadro 33.
Quadro 33: Cobrimento de armaduras em função da classe de agressividade ambiental.
Elemento

Classe de agressividade ambiental

estrutura

I

II

III

IV

Cobrimento nominal (mm)
Laje

20

25

35

45

Viga

25

30

40

50

Pilar

25

30

40

50

Fonte: NBR 6118 (2014)

A NBR 14931 (2004) permite a utilização de espaçadores de concreto ou
argamassa

nas

armaduras

de

concreto,

desde

que

apresentem

relação

água/cimento menor ou igual a 0,5. A mesma norma também permite a utilização de
espaçadores plásticos (Figura 62), desde que observados o cobrimento mínimo
especificado em projeto.
Figura 62: Acessórios plásticos para concreto.

Fonte: Jeruel Plásticos Indústria e Comércio Ltda.

184

A norma NBR 14931 (2004) ainda recomenda a utilização de suportes rígidos
sob as armaduras negativas para garantia do seu posicionamento, sobretudo nas
armações de lajes. Também sugere a utilização de caminhos e passarelas
instalados provisoriamente sobre as armaduras, evitando o tráfego de pessoas e
equipamentos sobre estas, alterando o posicionamento correto e consequentemente
o desempenho da estrutura como um todo.
Graziano (2005) descreve que são comuns os casos de fissuras e
deformações exageradas em lajes, causados pelo posicionamento errado das
armaduras que foram movimentadas devido ao tráfego de pessoas e equipamentos
durante a montagem das armaduras e antes ou durante a concretagem.
Na visão deste mesmo autor é fundamental que a equipe de engenharia da
obra tenha espírito crítico e base conceitual suficiente para entender o que é
relevante durante a execução das montagens de armaduras atuando de forma
preventiva com o objetivo de neutralizar as situações de riscos, seja na orientação
da mão de obra nos seus procedimentos executivos ou na inspeção dos serviços
executados.

3.4.3 Concretagem
Entende-se por concretagem a fase referente ao preparo, recebimento,
transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto. É uma fase muito
importante da execução da estrutura uma vez que erros cometidos nessa etapa
acarretam grandes prejuízos na construção como um todo.
Esta pesquisa não contempla a fase de preparo do concreto, já que para a
construção de edifícios quase que a totalidade do concreto consumido é produzida
em centrais dosadoras de concreto, cabendo a estas a responsabilidade do
cumprimento das especificações de projeto e prescrições estabelecidas nas normas
técnicas pertinentes.
Para que seja efetuada a liberação do serviço de concretagem é preciso que
alguns requisitos sejam executados, como sugere o Quadro 34.
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Quadro 34: Requisitos de liberação para concretagem.
Certificar se as estruturas concretadas anteriormente já se encontram em
condições de receber novo carregamento.
Verificar condições de acesso do caminhão betoneira, bomba estacionária ou
lança.




Autorização para reserva de locais para estacionamento de caminhões
betoneiras. Em algumas regiões como o centro expandido de São Paulo é
necessário requerer esta autorização junto ao órgão competente (Companhia de



Engenharia de Trafego – CET).
Certificar-se do fornecimento de água e energia até a estrutura a ser concretada.



Confirmar a disponibilidade de ferramentas e equipamentos (carrinhos, gericas,
pás, caminho para circulação e conjunto moto-vibradores).



Verificar se os equipamentos para controle tecnológico estão disponíveis.



Certificar-se da conferência das fôrmas e escoramentos.



Certificar da conferência e liberação das armaduras pelo engenheiro
responsável.
Certificar da definição do plano de concretagem e posição mais adequada para
interrupção da concretagem, caso se fizer necessário.
Conferir o nível das mestras, a posição de gabaritos e das instalações que serão
embutidas no concreto.





Certificar da instalação da proteção perimetral contra queda de pessoas ou
projeções de materiais.



Certificar da necessidade de colocação de suportes para a instalação de
bandejas ou andaime suspenso.



Certificar da proteção de todas as aberturas da laje.

Certificar da necessidade da instalação de ganchos para fixação do elevador
cremalheira, grua ou tubulação de concreto.



Fonte: Elaborado pelo Autor

Para a solicitação do concreto dosado em central a NBR 12655 (2006)
determina que sejam obedecidas as propriedades requeridas em projeto e em
especial as especificações quanto à resistência característica e o módulo de
elasticidade. Deve-se exigir que a nota fiscal do concreto descreva a resistência
característica, o módulo de elasticidade, a consistência do concreto, dimensão
máxima do agregado graúdo, consumo mínimo de cimento, relação água/cimento,
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aditivos utilizados, volume carregado, horário da saída do caminhão da usina além
dos valores unitários e total.
No contrato de fornecimento de concreto devem estar definidas claramente as
responsabilidades das partes, além do prazo necessário entre a programação de
concreto efetuada pela obra e o fornecimento de concreto pela usina à obra, prazo
este que geralmente varia em torno de uma semana. ABESC (2007) acrescenta
algumas recomendações para a contratação de uma empresa concreteira, das quais
destacam:
•

Empresa associada à ABESC (Associação Brasileira de Empresas de
Serviços de Concretagem do Brasil);

•

Possui laboratório de controle e responsável técnico pelo laboratório;

•

O desvio padrão da central que irá fornecer o concreto;

•

A localização das centrais em relação à obra;

•

As instalações e estoques de materiais no pátio;

•

A frota e disponibilidade de equipamentos (bombas);

•

Existe certificado de aferição de equipamento de medição (balanças,
equipamentos de laboratório e etc.);

•

Existe um Sistema de Gestão (qualidade, segurança, meio ambiente e etc.).
No ato do recebimento do concreto deve ser verificado o preenchimento da

nota fiscal certificando-se da compatibilidade desta com as especificações do
pedido. Atenção especial deve ser dada ao horário de saída da usina, pois o
concreto só poderá ser lançado na obra até duas horas e meia após a data referida.
O responsável pelo recebimento deve conferir na nota fiscal de remessa: o volume
do concreto, a classe de agressividade, o abatimento, a resistência característica do
concreto a compressão (fck) ou o consumo de cimento por m³ e o aditivo utilizado,
conforme sugere ABESC (2007).
Como ensaio qualitativo no ato do recebimento é efetuado o ensaio de
consistência ou abatimento pelo tronco de cone (slump test). Durante a descarga do
concreto deverão ser moldados os corpos de prova padrão para a realização dos
ensaios

do

concreto

endurecido,

a

saber,

resistência

à

compressão

e

periodicamente módulo de elasticidade. No entanto, estas amostras só são
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coletados após a descarga de um determinado volume de concreto, o que significa
que no caso da rejeição do lote de concreto por apresentar resultado diferente do
especificado, alguma parte do elemento estrutural já deva ter recebido o concreto
rejeitado. Por este motivo aliado ao que só teremos os resultados dos ensaios do
concreto endurecido após 28 dias da data do lançamento do concreto, é muito
importante que seja efetuado a rastreabilidade do concreto lançado, onde deve ser
identificado claramente as peças concretadas com o concreto proveniente de cada
caminhão betoneira, sendo possível localizá-las no caso em que o concreto de
algum caminhão apresentar problemas nos resultados dos ensaios de laboratório.
Para este caso, cabe ao engenheiro responsável pelo projeto estrutural,
efetuar a análise dos resultados e a decisão das medidas corretivas cabíveis, entre
elas, a necessidade ou não da extração de corpos de prova para checar as
características do concreto endurecido aplicado.
A forma de transporte e lançamento do concreto dentro do canteiro deve ser
previamente analisada a fim de que todas as providências sejam tomadas em tempo
hábil para que a concretagem aconteça da maneira mais rápida, segura e
econômica, lembrando que existe um prazo para o vencimento do concreto, prazo
em que se inicia o endurecimento do concreto (tempo de pega) e que após este
prazo este não deverá mais ser lançado, pois suas características físicas estarão
comprometidas.
Geralmente o transporte horizontal na obra se dá através de carrinho e jericas
que podem ser utilizados também no transporte vertical quando este é executado
através dos elevadores de obra. Para o transporte horizontal alguns cuidados devem
ser tomados, como:
•

Relativos à segurança do trabalho;

•

Relativo à circulação sobre as peças a serem concretadas (sugere-se a
utilização de passarelas colocadas provisoriamente sobre a peça a ser
concretada para evitar que as armaduras ou as instalações embutidas sejam
danificadas);

•

ABESC (2007) limita sessenta metros como a distância máxima a ser
percorrida em transporte horizontal sem que haja a segregação do material e
consequente perda de consistência;
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•

Recomenda-se que se inicie pela parte mais distante do local de recebimento;

•

Recomenda-se que se termine sempre pelo lugar de saída do pavimento.
No caso de transporte vertical através de elevadores de obra a NR18

determina alguns cuidados para a utilização do elevador de obra, com destaque
principal ao item que proíbe o transporte de pessoas e materiais ao mesmo tempo.
Deve se considerar a capacidade de carga e a velocidade do equipamento com o
objetivo de definir o intervalo entre caminhões betoneira evitando o excesso de
caminhões parado em frente a obra consumindo o tempo disponível para a
descarga.
O transporte vertical também pode ser efetuado com o auxílio de gruas, o que
facilita bastante a velocidade de execução da estrutura como um todo, pois ajuda
não só no transporte do concreto, como também no transporte das armaduras e
fôrmas apresentando bons índices de produtividade para o sistema. Por outro lado,
trata-se de um equipamento caro e nem sempre se consegue viabilizar a sua
utilização, sendo mais comum em grandes construções geralmente com mais de
uma torre. Para o emprego de gruas recomenda-se um estudo de canteiro, definindo
a posição ideal do equipamento e os locais de carga e descarga que devem ser
exclusivos para este fim e a interferência do equipamento com as construções
vizinhas.
Também é necessário prever como será executada a montagem e a
desmontagem do equipamento que necessita de determinado espaço em diferentes
etapas da construção.
Outra forma de transporte vertical é o bombeamento do concreto por
tubulações provisórias instaladas na torre com este fim específico. O bombeamento
do concreto é bastante utilizado na construção de edifícios devido à rapidez do
processo, podendo atingir velocidade de concretagem superior aos demais
processos. Alguns cuidados devem ser considerados para utilização deste processo
como:
•

Especificação do concreto, em geral mais plásticos que o concreto utilizado
no transporte por grua ou elevador de obra;
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•

A necessidade de lubrificação da tubulação com nata de cimento antes de se
iniciar o bombeamento do concreto;

•

Atenção para o local de circulação dos funcionários e da movimentação da
mangueira da tubulação que podem danificar o posicionamento das
armaduras negativas e das tubulações e caixinhas das instalações
embutidas;
Durante o processo de concretagem deve-se evitar o acúmulo de concreto em

determinados pontos da fôrma, uma vez que esta não foi projetada para receber
este acréscimo de esforços.
Deve ser observado o prazo de lançamento limitando-o a duas horas e meia
após a saída do caminhão da usina.
Alguns cuidados adicionais devem ser tomados quando o lançamento ocorrer
em temperaturas ambientes inferiores a 5º C e superior a 35º C para isto é
recomendável recorrer a um tecnologista de concreto.
A altura de lançamento não deve ultrapassar a 2,5 m para que não haja a
segregação da mistura, sendo necessário a utilização de calhas ou funis para
lançamento de concretos com altura superior a esta.
Para a concretagem de pilares é conveniente à lubrificação das armaduras
através do lançamento de argamassa de cimento e areia (Traço 1:2) antes de se
iniciar a concretagem, este procedimento ajuda a prevenir que as armaduras
retenham parte da argamassa do concreto lançado inicialmente, evitando que ocorra
segregação deste na parte inferior do pilar.
Logo após o lançamento do concreto é efetuado o adensamento. Este
processo é efetuado com o objetivo de remover o ar incorporado durante a mistura,
transporte e lançamento, deixando o concreto mais compacto e menos poroso. A
porosidade é uma característica prejudicial ao concreto estrutural, pois além de
interferir na resistência mecânica, aumenta sua permeabilidade deixando às
armaduras mais expostas a ação da corrosão e com isso comprometendo a
durabilidade da estrutura.
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A NBR 14931 estabelece cuidados a serem tomados para obter-se bons
resultados durante o adensamento do concreto. Entre eles o cuidado de se
estabelecer no plano de concretagem, uma relação adequada entre o tempo de
lançamento e o de adensamento, evitando o acumulo de concreto em determinados
pontos da fôrma ou ainda, a formação de junta fria em emendas de concretagem.
Todo o concreto lançado deve ser adensado imediatamente após o
lançamento.
As armaduras não devem ser vibradas pelo equipamento vibrador, e isto deve
ser reforçado no treinamento das equipes em obra.
Quando for utilizado conjunto moto vibradores de imersão o concreto deve ser
lançado em camadas de altura aproximada de três quartos da altura da agulha do
vibrador. O vibrador deve penetrar em posição vertical a até 10 cm da camada
lançada anteriormente. Deve-se evitar que o vibrador encoste na parede da fôrma, o
que pode favorecer a formação de bolhas de ar.
Mattos (1997) descreve os erros mais comuns nas obras relativos ao
adensamento do concreto:
•

Arrastar concreto com o vibrador;

•

Vibrar com a agulha inclinada;

•

Empurrar o vibrador para dentro do concreto, o correto que ele entre com o
seu próprio peso;

•

Retirar a agulha muito rapidamente;

•

Usar pontos de inserção muito distantes;

•

Encostar o vibrado na armadura;

•

Vibrar camada muito espessa;

•

Vibrar por muito tempo;

•

Vibrar por pouco tempo;

•

Deixar o vibrador trabalhar no vazio, o que pode danificar o equipamento;

•

Transitar com equipamento sobre a mangueira do vibrador;

•

Manusear o vibrador sem os equipamentos de proteção individual (botas,
luvas, óculos e capacete).
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Algumas horas após o lançamento do concreto deve-se iniciar a cura do
concreto, que consiste na hidratação do mesmo durante o seu processo de
cristalização ou endurecimento. Este procedimento deve ser mantido durante os
sete primeiros dias após o lançamento do concreto protegendo a estrutura da
insolação e do vento que aliadas ao calor de hidratação da reação química do
cimento podem provocar a evaporação da água necessária à manutenção das
reações de hidratação ou provocar reações de micro fissuração devido a retração
por secagem como explica (GRAZIANO, 2005).
A cura pode ser efetuada através de lâmina de água deixada sobre a
superfície do concreto (processo mais recomendado) ou através de membranas de
cura, utilização de mantas úmidas, cura a vapor e etc.

3.4.4. Análise dos dados coletados
Das empresas analisadas verificou-se que quatro entre elas possuíam
procedimentos padronizados para a execução dos serviços de estrutura de concreto
armado para edifícios e uma das empresas seguia como referência apenas os
projetos executivos.
O Quadro 35 mostra os procedimentos de serviços de execução de estrutura
de concreto armado verificado nas empresas analisadas.
Quadro 35: Procedimentos de execução dos serviços de estruturas de concreto armado nas
empresas pesquisadas.
Procedimento Procedimento Procedimento Procedimento
para

para

para

para

fabricação de

montagem de

montagem de

concretagem

fôrmas

fôrmas

armação

de estruturas

Empresa 1

Sim

Sim

Sim

Sim

Empresa 2

Não

Sim

Sim

Sim

Empresa 3

Sim

Sim

Sim

Sim

Empresa 4

Sim

Sim

Sim

Sim

Empresa 5

Não

Não

Não

Não

Fonte: Elaborado pelo Autor
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3.4.4.1 Serviços de fabricação de formas de madeira para concreto
Da análise efetuada constatou-se que três empresas possuíam procedimento
para a fabricação de fôrmas no canteiro de obra, este serviço é comum na
construção de edifícios, pois mesmo quando se trata de fôrma pronta adquirida junto
à empresa especializada são necessários, na maioria dos casos, reformas e
adaptações para algumas áreas especificas como, as regiões de periferia, caixas
d’água, etc. Foi verificado que as três empresas possuíam o procedimento bastante
similar e com poucas informações instrutivas, o que leva a inferir que sofreram
poucas alterações desde a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade. Assim,
pode-se inferir que para a maioria das empresas este não é um processo de controle
rigoroso.
Neste trabalho decidiu-se abranger este procedimento com base nas
informações das empresas observadas, na Bibliografia referenciada e na
experiência do autor, uma vez que a fabricação de fôrmas no canteiro de obras é um
serviço que pode impactar em aspectos importantes no resultado final de uma
construção como: no prazo, na qualidade dos serviços, no consumo de materiais e
consequentemente no meio ambiente.
Zorzi (2002) descreve alguns cuidados a serem tomados na fabricação de
fôrmas de madeira para concreto muito similar ao descrito nos procedimentos
analisados, são eles:
•

Pintar os topos cortados das chapas de compensado com selante a base de
borracha clorada ou tinta a óleo;

•

Identificar os painéis em acordo com o projeto;

•

Identificar pontos de apoio e o tipo de escora a serem utilizados no
escoramento conforme o projeto;

•

Executar os furos de painéis de pilar e viga para passagem da barra de
ancoragem da face interna para a face externa;

•

Manter a organização e a limpeza dos estoques;

•

Evitar a exposição do material às intempéries e ao contato direto com o solo.
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3.4.4.2 Serviços de montagem de armaduras
As quatro empresas apresentaram procedimentos de execução para o serviço
de montagem de armaduras para concreto com grande similaridade. A empresa 2
apresentou em seu procedimento uma tabela com comprimento de ancoragem para
arranques de pilares e vigas que variam de acordo com o diâmetro da barra de aço
utilizada.

3.4.4.3 Serviços de concretagem de peças estruturais
As empresas consideram importantes os procedimentos de lançamento e
adensamento de concreto. Uma das empresas separa a concretagem dos pilares
das lajes e vigas em procedimentos distintos. Outra empresa descreve os cuidados
com a execução de concretagem em condições climáticas extremas (baixas
temperaturas, altas temperaturas, baixa umidade, ou chuvas torrenciais e etc.).
Nos projetos de estrutura das empresas analisadas foram encontradas
algumas especificações do concreto como, por exemplo, a resistência característica
a compressão (fck) e o módulo de elasticidade. No entanto, outras características
como a consistência do concreto, o tipo de brita a ser utilizada como agregado
graúdo, necessidade de adição de aditivos para determinadas condições de
concretagem, são dados que podem ser fundamentais para um concreto de boa
qualidade e que não foram encontrados nas especificações documentos analisados.
Todas

as

empresas

que

possuíam

procedimentos

padronizados

apresentavam praticamente o mesmo critério para o adensamento do concreto com
tempo de vibração de aproximadamente quinze segundos e distância entre
vibrações variando de acordo com o diâmetro da agulha do vibrador.
Para o processo de cura três empresas utilizavam a cura úmida através de
geotêxtil umedecido durante sete dias. Uma empresa descreve o processo de cura
através da molhagem da laje durante três dias após a concretagem.
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3.4.4.4 Serviços de desenforma de elementos estruturais
A maior divergência encontrada entre os procedimentos de execução de
serviços para estruturas de concreto armado foi encontrada nos serviços de
desenforma de peças estruturais.
Para a empresa 1 foi observado um procedimento mais generalista, onde
estabelece o prazo de 30 dias para remoção do escoramento residual, laterais de
vigas pode ser desenformado após 40 horas da concretagem, painéis do assoalho
das lajes podem ser removidos após 65 horas da concretagem. Esta empresa define
que o escoramento residual deve ser instalado antes da concretagem.
Para a empresa 3 é definido como prazo mínimo para desenforma de 60
horas para pilares, 36 horas para vigas e 44 horas para lajes. Esta empresa também
determina que o projeto de escoramento deva ter a aprovação de um responsável
técnico. Para esta empresa o escoramento residual deve ser aplicado durante a
concretagem ou imediatamente após a conclusão desta.
A empresa 4 define o prazo de escoramento residual em função do ciclo de
produção da estrutura. Entende-se por ciclo de produção o prazo completo para a
execução da estrutura de um pavimento, desde a transferência de eixos até a sua
concretagem. Esta empresa aplica o escoramento residual antes da concretagem
das vigas e lajes e estabelece que este deve permanecer intacto durante pelo
menos vinte e um dias. Com estes parâmetros pode-se definir em função do ciclo de
produção estabelecido pelo planejamento, o número de jogos de fundo de vigas e de
faixas de escoramento permanente. Após a conclusão da desenforma, esta empresa
recomenda a inspeção visual para constatar a ausência de fissuras e trincas, falhas
ou segregação do concreto, ausência de deformação geométrica, limpeza e
remoção de materiais impregnados a estrutura.
Todas as quatro empresas mencionavam que a sequência da retirada de
escoras em lajes e vigas em balanço deve se iniciar do balanço para a região
engastada. Nos demais casos do inicia-se com a remoção das escoras do meio
para as extremidades.
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3.4.5 Procedimento de serviços: Fabricação de fôrmas de madeira para concreto.
a) Objetivo
Estabelecer diretrizes para os serviços de fabricação de formas de madeira
para estrutura de concreto no canteiro de obras.
b) Responsabilidade
 Engenheiro da obra: Definir as áreas destinadas à fabricação de fôrmas e
estoques. Providenciar materiais, equipamento e ferramentas necessários à
execução dos serviços. Providenciar treinamento para as equipes de serviço.
Acompanhar a execução dos serviços conforme estabelecido no procedimento
específico. Inspecionar os serviços de acordo com os critérios determinados no
Quadro 35.
 Mestre de obras: Coordenar o desenvolvimento dos serviços. Inspecionar em
conjunto com o engenheiro os serviços de acordo com os critérios estabelecidos no
Quadro 35.
 Equipe executora (Carpintaria): Executar a fabricação das fôrmas conforme os
projetos e o procedimento específico.

Toda a equipe deve estar qualificada para o desenvolvimento das atividades.
É possível o acumulo de funções por um mesmo especialista.
c) Documentos de referência
•

NBR 6118: 2003 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;

•

NBR 14931: Execução de estruturas de concreto – Procedimentos;

•

NBR 15696: 2009 – Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto –
Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos;

•

NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção;

•

Projeto de fundações;

•

Projeto de estruturas;

•

Projeto arquitetônico;
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•

Projeto de Instalações Prediais com indicação das interferências com a
estrutura;

•

Projeto de canteiro de obras.

d) Fluxograma do processo
Não será desenvolvido o fluxograma do processo de fabricação de fôrmas uma vez
que esta é definida de acordo com o projeto de execução de fôrmas. Porém de um
modo geral é possível definir:
Figura 63: Fluxograma do processo de fabricação de fôrmas de madeira para concreto.
Construção das instalações e
definição das áreas de estoques.

Cortes e selagem do topo das
madeiras.

Estruturação dos elemento e
acabamentos.

Identificação e estocagem.

Fonte: Elaborado pelo Autor

e) Ferramentas, equipamentos e materiais
•

Martelo;

•

Serrote;

•

Serra circular de bancada;

•

Serra circular manual;

•

Prumo de centro;

•

Esquadro metálico;

•

Trena metálica de 5m;

•

Prumo de face;
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•

Pincel de uma polegada;

•

Trena Metálica;

•

Furadeira elétrica com broca para madeira;

•

Plaina elétrica;

•

Gabarito alfa numérico para identificação das peças;

•

Equipamentos de proteção individual, incluindo protetor facial e auricular;

•

Equipamentos de proteção coletiva (coifa de proteção de serra, extintores de
CO2 e Água pressurizada);

•

Chapas de madeira compensada plastificada 18 mm;

•

Pontaletes de madeira (2ª industrial Pinho ou similar);

•

Tábua de madeira e sub-bitolas (2ª industrial Pinho ou similar);

•

Pregos 17 x 21;

•

Pregos 18 x 27;

•

Tinta de borracha clorada;

•

Tinta esmalte sintético para identificação das peças;

•

Disco de serra 56 dentes 300 mm (corte de compensado);

•

Disco de serra 36 dentes 400 mm (corte demais madeiras);

f) Condições para início dos serviços
•

Projeto de canteiro de obra com definição de áreas destinadas aos estoques
de materiais, fabricação das fôrmas e estoque das peças fabricadas;

•

O projeto de estrutura e o projeto de fôrma (quando houver) devem estar
concluídos. No caso de não existir um projeto de fôrma executado por
especialista, o mestre de obras e o engenheiro devem definir um plano de
cortes e fabricação das peças, segundo as características do sistema
construtivo utilizado pela empresa;

•

Os equipamentos, ferramentas e materiais devem estar disponíveis;

•

As instalações devem estar adequadas à NR-18.

g) Método executivo
Dimensionar os painéis pensando no tamanho e peso, de forma a facilitar a
montagem, transporte e desenforma.
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Os painéis de pilares devem ser estruturados com sarrafos ou meio
pontaletes. Recomenda-se que as superfícies de corte sejam planas e lisas, sem
apresentar serrilhas. Os painéis devem ser identificados para facilitar o processo de
montagem.
Eventuais furos nos painéis devem ser executados da face interna para face
externa da fôrma e com broca apropriada para este fim.
Os topos das chapas devem ser selados através da aplicação de tinta de
borracha clorada com pincel.
A marcação da posição do cimbramento nas fôrmas facilita o processo de
montagem, portanto, marcam-se nas fôrmas as posições onde serão colocados os
seus elementos de sustentação como garfos, mão francesa e escoras.
As peças prontas devem ser identificadas com tinta esmalte para facilitar o
processo de montagem.
A central de fôrma deve possuir equipamentos de segurança como extintores,
iluminação adequada e deve ser mantida constantemente limpa.
Promover o planejamento dos cortes e emendas de modo a obter o melhor
aproveitamento dos materiais.
Organizar os estoques de madeira para facilitar a localização das peças.
Sempre antes do corte de peças de madeira no canteiro verificar a
possibilidade de utilizar peças que estejam disponíveis no estoque.
Reutilizar quando possível os pedaços com medidas inferiores a 50 cm para
produção de peças menores como cunhas, caixas de passagem e etc.
h) Requisitos de Controle e critérios de aceitação
Definiu-se apresentar os requisitos de controle e critérios de aceitação dos
serviços em planilha desenvolvida especificamente para este fim (Quadro 36) e que
será chamada de Procedimento de Inspeção de Serviço: Fabricação de fôrmas de
madeira para concreto.
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Quadro 36: Procedimento de Inspeção de serviço: Fabricação de fôrmas de madeira para
concreto.
Etapa de
Inspeção
Condições
para início dos
serviços

Fabricação

Fabricação

Requisito de
controle
Checar se o
projeto de fôrma
ou o plano de
corte e
fabricação está
concluído.
Corte e
estruturação
das peças.
Marcação e
identificação
Selagem do
topo das peças.

Limpeza

Limpeza

Metodologia e critério
de inspeção
Inspeção Visual

Com a utilização de
trena metálica checar
se as peças estão
sendo montadas
conforme o projeto.
Os painéis deverão ser
identificados de acordo
com o projeto
específico.
Inspecionar se as
peças estão com as
bordas planas e com
pintura de borracha
clorada.
Verificar a limpeza e
organização das peças
e da central de fôrma
diariamente.

Tolerância Responsável
-

Engenheiro

± 2,0 mm

Mestre de
obras

-

Engenheiro
ou mestre de
obras

-

Mestre de
obras

-

Mestre de
obras

Fonte: Elaborado pelo Autor

3.4.6 Procedimento de execução de serviços: Montagem de fôrmas de madeira para
concreto.
a) Objetivo
Estabelecer diretrizes para os serviços de montagem de formas de madeira para
estrutura de concreto.
b) Responsabilidade
 Engenheiro da obra: Efetuar a programação dos serviços. Providenciar
materiais, equipamento e ferramentas necessários à execução dos serviços.
Providenciar treinamento para as equipes de serviço. Acompanhar a execução dos
serviços conforme estabelecido neste procedimento. Inspecionar os serviços de
acordo com os critérios determinados no Quadro 36.
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 Mestre de obras: Conferir e coordenar o desenvolvimento dos serviços.
Inspecionar em conjunto com o engenheiro os serviços de acordo com os critérios
estabelecidos no Quadro 36.
 Equipe executora (Carpintaria): Executar a montagem do sistema de fôrmas de
acordo com as especificações de projeto e conforme as normas de segurança e o
procedimento específico.
Toda a equipe deve estar qualificada para o desenvolvimento das atividades.
c) Documentos de referência
•

NBR 6118: 2003 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;

•

NBR 14931: Execução de estruturas de concreto – Procedimentos;

•

NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção;

•

Projeto de estruturas;

•

Projeto arquitetônico;

•

Projeto de Instalações Prediais com indicação das interferências com a
estrutura;

•

Projeto de escoramentos;

•

Projeto de vedações;

•

Projeto de canteiro de obras.

d) Fluxograma do processo
O fluxograma para o processo se encontra no apêndice 1.
e) Ferramentas, equipamentos e materiais
•

Serra circular manual com disco de corte para madeiras;

•

Furadeira elétrica manual com broca para madeiras;

•

Martelo rompedor elétrico;

•

Nível manual de bolha;

•

Nível laser ou nível alemão;

•

Trena metálica com 30,0 m;

•

Trena metálica com 5,0 m ou 8,0 m.;

•

Prumo de centro;
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•

Prumo de face;

•

Linha de nylon;

•

Esquadro metálico;

•

Lápis carpinteiro;

•

Torques de armador (turquesa);

•

Rolo de espuma ou de lã para aplicação de desmoldante;

•

Lavadora de alta pressão;

•

Pistola de fixação à pólvora;

•

Pinos e finca pinos para pistola de fixação;

•

Pincel 11/2” para marcação na fôrma;

•

Cimbramento (escoras, barras de ancoragem, aprumadores, torres, vigotas
ou longarinas, etc.);

•

Equipamentos de proteção coletiva (segurança perimetral, bandejas de
proteção e tela para fachadas);

•

Equipamentos de transporte vertical (elevadores de obra, grua, mini grua e
etc.);

•

Equipamentos de proteção individual – EPI;

•

Fôrma de madeira;

•

Pregos com cabeça s tamanhos 18 x 27, 17 x 21 e 15 x 15;

•

Pregos de aço 17 x 27

•

Tubo de PVC marrom ¾”

•

Cone de PVC ¾”

•

Espaçadores plásticos;

•

Cunhas de madeira;

•

Desmoldante para fôrmas;

•

Corda de poliamida e cabos de aço para segurança perimetral;

•

Arame recozido n.º 18;

•

Caixas de passagem de madeira ou outro material, para a passagem das
instalações embutidas no concreto;

•

Pinos e finca pinos de aço.

f) Condições para início dos serviços
•

Área de trabalho deve estar limpa e desimpedida;
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•

Fôrmas devem estar fabricadas e disponíveis;

•

Equipe de montagem deve ter recebido treinamento no procedimento de
execução de serviço;

•

Os equipamentos, ferramentas e materiais devem estar disponíveis;

g) Método executivo
1. Marcação do eixo: transportar os eixos de referência da locação da obra para a
última laje concretada. Para este procedimento é comum na concretagem dos
pavimentos, deixar um ferro em forma de “U” (Figura 64) na direção dos eixos
ortogonais da estrutura do edifício, onde através de um fio de prumo, é conferido e
demarcado o eixo pavimento por pavimento.

Figura 64: Ferro “U” para marcação de eixos em laje.

Fonte: Autor

À medida que a estrutura vai sendo construída é interessante que a
conferência do eixo seja efetuada em mais de um pavimento. Geralmente, conferese o prumo tomando como referência os três últimos pavimentos. Após a marcação
dos eixos ortogonais deve ser verificado o esquadro entre os eixos através do
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método da triangulação como sugere a Figura 65. Em caso de eixos não ortogonais
podem ser utilizados eixos auxiliares conforme indicação do projeto estrutural.
Figura 65: Conferência dos eixos de um pavimento.

Fonte: Autor

2. Montagem dos pilares: Após a demarcação do eixo no pavimento é feita a locação
dos gastalhos dos pilares, estes são os gabaritos que receberão as fôrmas dos
painéis dos pilares (Figura 66). A marcação é feita partindo-se dos eixos de
referência e a fixação dos gastalhos geralmente é executada através de pregos de
aço e martelo ou com pinos e pistola de fixação a pólvora. O mestre de obras em
conjunto com o engenheiro da obra é responsável pela conferência e liberação dos
gastalhos dos pilares que deve ser efetuado imediatamente após a locação. A
pintura do gastalho pode auxiliar na sua conservação e identificação.
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Figura 66: Gastalho de pilar.

Fonte: Autor

Para pilares em borda de laje é necessário prever apoio que geralmente é
feito através de barras de aço fixado no concreto do pavimento antecessor como
apresenta a Figura 67.
Figura 67: Gastalho de borda de pilar.

Fonte: Autor
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Após a liberação dos gastalhos, promove-se a limpeza dos arranques de ferro
e do concreto remanescente da concretagem anterior com a utilização de lavadora
de alta pressão e martelo rompedor, quando necessário. Em seguida são fixados
nos gastalhos os pontaletes guias ou as grades dos pilares que são aprumados e
fixados através de escoras de suporte de madeira ou metálica que são conhecidas
como “mão francesa” (Figura 68). O nível de referência do pavimento é transferido
para os pontaletes guias dos pilares.
Zorzi (2002) recomenda obter o nível do pavimento a partir do nível de
referência situado no pavimento térreo, evitando a possibilidade de erro acumulado
que pode acontecer quando se obtém o nível pavimento por pavimento.

Figura 68: Posicionamento de mão francesa para montagem de pilar.

Fonte: Autor
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São fixados nos pontaletes guias os painéis laterais dos pilares e em seguida
o painel do fundo. Atentar para aplicação de produto desmoldante nos painéis antes
da sua aplicação.
Coloca-se então a armadura de aço, os espaçadores e as barras de
ancoragem que devem ser conferidos e liberados sob a supervisão do engenheiro
da obra para posterior fechamento com o painel frontal do pilar (Figura 69).

Figura 69: Pilar armado pronto para fechamento.

Fonte: Autor

3. Montagem das vigas: Após a montagem dos pilares inicia-se a colocação dos
suportes para o fundo das vigas que podem ser de garfos de madeira ou metálicos
ou ainda em torres metálicas de acordo com o projeto de cimbramento ou
escoramento. Sobre os suportes são fixados o fundo das vigas a começar pelas
vigas de borda (externas). Em seguida são colocados os painéis laterais das vigas
(Figura 70).
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Figura 70: Detalhe de fôrma de viga.

Fonte: Autor

4. Montagem das lajes: Montar o cimbramento da laje conforme projeto específico.
No caso do uso de escoras, atenção a estabilidade do conjunto, que pode ser
conseguido com a utilização de equipamentos específicos como o tripé.
Posicionar as longarinas. Colocar os painéis de laje sobre as longarinas
atentando para a posição das tiras para escoramento residual. Transportar os eixos
ortogonais para a fôrma da laje e a partir deles confirmar as medidas dos pilares e
vigas. Após a conferência do alinhamento das peças, inicia-se a fixação dos painéis
de laje e a instalação dos dispositivos de proteção coletiva. Executar a marcação
necessária para a passagem das instalações prediais.
5. Conclusão da montagem: Durante a instalação das armações das vigas e lajes,
verificar a necessidade de instalação de caixas de passagem conforme indicações
dos projetos específicos.
Com o auxílio de linha de nylon e nível laser ou nível alemão, proceder ao
nivelamento das vigas e lajes, checando se o projeto especifica “contra flecha”.
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Após a conferência do nível e alinhamento das vigas, executar o travamento
destas conforme o projeto de fôrmas ou de cimbramento.
No caso da primeira utilização da fôrma do pavimento tipo recomenda-se
demarcar a partir do eixo de referência e dos projetos específicos a posição das
alvenarias e passagem de tubulações de instalações prediais pela estrutura.
O escoramento residual poderá ser instalado antes da concretagem das lajes
e vigas, ou no ato da concretagem e devem estar dispostos conforme indicação do
projeto específico. O escoramento residual deve permanecer instalado por vinte e
oito dias e preferencialmente só ser removido após o recebimento do resultado do
ensaio de resistência à compressão do concreto correspondente.
h) Requisitos de Controle e critérios de aceitação
Definiu-se apresentar os requisitos de controle e critérios de aceitação dos
serviços em planilha desenvolvida especificamente para este fim e que será
chamada de Procedimento de Inspeção de Serviço: Montagem de fôrmas

209

Quadro 37: Procedimento de Inspeção de serviço: Montagem de fôrmas de madeira para
concreto.
Etapa de

Requisito de

Metodologia e critério de

Inspeção

controle

inspeção

Marcação

Transferênci

Através de prumo de centro

dos eixos

a dos eixos.

e trena metálica verificar a

ou mestre de

marcação do eixo de

obras.

ortogonais.

Tolerância

Responsável

±2,0 mm

Engenheiro

referência e o esquadro
entre eixos.
Montagem

Locação

Através do eixo de

± 2,0 mm

Engenheiro

dos pilares.

dos

referência e com trena

ou mestre de

gastalhos.

metálica, proceder à

obras.

conferência da locação dos
gastalhos.
Montagem

Nível de

Com o auxílio de nível

±2,0 mm

Engenheiro

dos pilares

referência.

laser, nível alemão ou

ou mestre de

mangueira de nível conferir

obras.

o nível de referência em
todos os pilares.
Montagem

Prumo dos

Com o auxílio do prumo de

± 2,0 mm

Mestre de

dos pilares.

pilares.

face ou equipamento

em 2,0 m.

obras.

±2,0 mm

Mestre de

específico conferir o prumo
nas faces dos pilares.
Montagem

Locação

Coma a utilização de trena

das vigas

das vigas.

metálica e linha de nylon

obras.

conferir o alinhamento das
vigas.
Montagem

Nível das

das vigas.

vigas.

Com a utilização de trena

± 3,0 mm

metálica e linha de nylon ou

Mestre de
obras.

nível laser, conferir o nível
do fundo das vigas.
Montagem

Encaixe dos

Verificar o encaixe dos

± 3,0 mm

Engenheiro

do assoalho.

painéis e

painéis e a existência de

ou mestre de

estanqueida

aberturas entre painéis

obras.

de das

deve ser inspecionado com

fôrmas

trena metálica.
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Acabamento

Posicionam

Com a utilização dos eixos

± 3,0 mm

Engenheiro

ento de

ortogonais e trena metálica,

ou mestre de

caixas de

verificar se as caixas de

obras.

passagens

passagem e instalações

e

prediais estão conforme os

instalações

projetos específicos.

prediais.
Acabamento

Condições

Visualmente verificar a

-

Engenheiro

gerais

limpeza e organização da

ou mestre de

fôrma.

obras.

Verificar se o escoramento
está de acordo com o
projeto.
Fonte: Elaborado pelo Autor

3.4.7 Procedimento de execução de serviços: Montagem de armadura de aço para
concreto
a) Objetivo
Documentos de referência.
•

Projeto estrutural;

•

Projeto arquitetônico;

•

Projeto de Instalações Prediais com indicação das furações em estrutura e
sistemas de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA.

•

Projeto de Canteiro com determinação de local para estoques de aço.

•

PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria
da Construção Civil.
Estabelecer diretrizes para os serviços de montagem de armaduras de aço

para estrutura de concreto armado em edificações.
b) Responsabilidade
 Engenheiro da obra: Definir as áreas destinadas aos estoques de aço.
Providenciar materiais, equipamento e ferramentas necessários à execução dos
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serviços. Providenciar treinamento para as equipes de serviço. Gerenciar a
execução dos serviços conforme estabelecido neste procedimento. Inspecionar os
serviços de acordo com os critérios determinados no Quadro 37.
 Mestre de obras: Coordenar o desenvolvimento dos serviços. Inspecionar em
conjunto com o engenheiro os serviços de acordo com os critérios estabelecidos no
Quadro 37
 Equipe executora (Armadores): Executar a montagem das armaduras de aço de
acordo com as especificações de projeto e conforme as normas de segurança e o
procedimento específico.
Toda a equipe deve estar qualificada para o desenvolvimento das atividades.
c) Documentos de referência
•

NBR 6118: 2003 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;

•

NBR 14931: Execução de estruturas de concreto – Procedimentos;

•

NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção;

•

Projeto de fundações;

•

Projeto de estruturas;

•

Projeto arquitetônico;

•

Projeto de Instalações Prediais com indicação das furações em estrutura e
sistemas de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA.

•

Projeto de Canteiro com determinação de local para estoques de aço.

•

PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria
da Construção Civil.

d) Fluxograma do processo
O fluxograma para o processo se encontra no apêndice 1.
e) Ferramentas, equipamentos e materiais
•

Equipamento de transporte vertical (elevador, grua ou mini grua);

•

Bancada de ferreiro para dobra de aço;

•

Policorte com disco abrasivo para corte de aço;
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•

Tesoura para corte de aço;

•

Torquês de armador;

•

Chave para dobrar aço de diâmetro de 6,3 mm a 25,0 mm;

•

Imã (magnético) – utilizado na limpeza da laje;

•

Pinos de dobramento para aços de diâmetro de 6,3 mm a 25,0 mm;

•

Trena metálica de 5,0 m;

•

Trena metálica de 30,0 m;

•

EPI – equipamento de proteção individual (incluindo luva de raspa, protetor
facial, protetor auricular e avental de couro para o operador da policorte);

•

Aço CA -50 (diversos diâmetros);

•

Arame recosido n.º 18;

•

Espaçadores plásticos;

•

Protetores para arranques;

•

Giz ou gesso para marcação;

•

Aço beneficiado.

f) Condições para início dos serviços
•

Materiais, equipamentos e ferramentas devem estar disponíveis na obra;

•

Os serviços predecessores devem estar concluídos e liberados;

•

É recomendável que as proteções de periferia estejam executadas.

g) Método executivo
Para aços adquiridos em barras retas:
•

Definir área no canteiro para a central de aço com espaços definidos para as
atividades de corte, dobragem, montagem e estoques de barras e estoques
de peças pré-montadas;

•

Efetuar o corte das barras de aço, segundo plano de corte pré-estabelecido;

•

Efetuar o dobramento das peças e identificação com etiquetas;

•

Pré-montagem de pilares e vigas. A opção por montagem ou pré-montagem
de uma peça se dá em decorrência do seu peso próprio e a capacidade de
transporte vertical;

•

Movimentação das peças ao local de aplicação.
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Para aços adquiridos pré-cortados e pré-dobrados:
Estocar as peças em acordo com a ordem de montagem, preferencialmente
dividindo por tipo de peça e pavimento.
Efetua-se no local definido como central de aço a pré-montagem dos pilares e
vigas, identificando-os com etiquetas.
Antes das montagens dos pilares na fôrma é necessário conferir a quantidade
e o estado de conservação dos arranques, promovendo a limpeza com lavadora de
alta pressão quando necessário.
Em seguida faz-se a colocação das armaduras e espaçadores conforme
projeto específico. Quando no projeto não especificar a quantidade de espaçadores
pode-se utilizar a quantidade de 4,0 peças por metro quadrado em pilares. O tipo de
espaçador deve ser estabelecido de acordo com cobrimento mínimo especificado
pelo projeto e seguindo a NBR 6118 (2003). A amarração deve estar firme de modo
a impedir a movimentação do conjunto durante o transporte e a concretagem.
Nos pilares em que passam as barras de aterramento esta devem ser
instaladas antes da conferência da armadura e fechamento da fôrma e devem estar
de acordo com o projeto de instalações elétricas do sistema de proteção contra
descargas atmosféricas.
Em geral a montagem das vigas se dá após a concretagem dos pilares. Esta
concretagem é parcial, ou seja, é efetuada da base do pilar até a altura do fundo da
viga mais alta. O objetivo é concretar o pilar sem a interferência da grande
densidade de armadura que terá a estrutura após a montagem das vigas, uma vez
que estas se encontram nos pilares. Contudo isto não é uma regra estabelecida e
sim um procedimento de boa prática adotado pela maioria das construtoras.
Após a execução dos pilares procede-se a montagem das vigas, que em
alguns casos necessitam ser montadas no local devido ao seu peso e tamanho. A
montagem da viga inicia-se posicionando duas barras de aço de distribuição em um
cavalete, colocam-se os estribos fixando só os das extremidades. Posicionar as
demais barras fixando-as aos estribos da extremidade e posteriormente aos demais
estribos verificando o espaçamento definido em projetos. Os espaçadores de fundo
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e lateral devem ser posicionados antes da instalação da viga na fôrma. É importante
a observação das condições de limpeza da fôrma antes do posicionamento das
armaduras da viga.
Durante a montagem das vigas é necessário completar os estribos de pilar da
parte não concretada, pois a ausência destes elementos pode comprometer o
desempenho estrutural da peça.
Distribuir a armadura positiva das lajes, assim como os reforços definidos pelo
projeto estrutural. Na sequência colocam-se as tubulações embutidas em concreto
conforme projeto específico (em geral eletrodutos). Utilizar os espaçadores para laje
numa razão de cinco peças por metro quadrado de laje.
Instalar a armadura negativa das lajes, atentando para a forma de apoio para
manutenção do posicionamento que pode ser por instalação de peças denominadas
“caranguejos” ou por treliças comercializadas no mercado.
Verificar se no pavimento a ser concretado é necessário à previsão de
reforços de aço para a instalação de complementos como: bandejas de proteção,
esperas para andaimes suspensos e etc.
Costuma-se no caso de pavimentos tipo deixarem uma malha de aço no poço
de elevador para utilizá-la como anteparo e proteção coletiva.
Se após a montagem das vigas for evidenciada uma grande densidade de
aço suficiente para dificultar ou impedir o acesso do mangote vibrador para o
adensamento do concreto, o engenheiro deve entrar em contato com o projetista
estrutural, este por sua vez, deverá propor soluções que possibilitem o lançamento e
o adensamento adequado ao concreto.
As pontas de aço dos arranques de pilares que ficam expostas devem
receber proteção para evitarem acidentes, conforme estabelece a Norma
Regulamentadora NR-18.
Após a conclusão dos serviços de montagem das armaduras, promover a
limpeza geral com a utilização de imã e lavadora de alta pressão.
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Promover o planejamento dos cortes e emendas de modo a obter o melhor
aproveitamento dos materiais.
Organizar os estoques de sobras e pontas de aço para facilitar a localização
das peças.
Sempre antes do corte de peças de aço verificar a possibilidade de utilizar
peças que estejam disponíveis no estoque.
As sobras de aço que não forem utilizadas devem ser destinadas a
reciclagem.
h) Requisitos de Controle e critérios de aceitação
Definiu-se apresentar os requisitos de controle e critérios de aceitação dos
serviços em planilha desenvolvida especificamente para este fim e que será
chamada de Procedimento de Inspeção de Serviço: Montagem de armaduras para
concreto.
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Quadro 38: Procedimento de Inspeção de serviço: Montagem de armaduras de aço para
concreto.
Etapa de

Requisito de

Metodologia e critério de

Inspeção

controle

inspeção

Tolerância

Visual, verificar quantidade,
Fechamento

Armação de

posicionamento e diâmetro

de pilares.

pilares.

dos componentes. Verificar a

Responsável
Engenheiro.

_

distância entre estribos.
Checar se estão com
espaçadores plásticos
garantindo a espessura de
recobrimento.
Armação de

Armação de

Visual, verificar se a

vigas e lajes.

vigas e lajes

quantidade, o

Engenheiro.
-

posicionamento e o diâmetro
dos componentes estão de
acordo com o projeto.
Verificar a distância entre
estribos.
Checar se estão com
espaçadores plásticos
garantindo a espessura de
recobrimento.
Armação

Armação

Verificar a quantidade, o

± 5 mm

negativa de

negativa de

posicionamento e o diâmetro

para o

lajes.

lajes.

dos componentes.

comprimen

Com a utilização de uma

to.

Engenheiro.

trena checar a posição e o
comprimento se estão
conforme o projeto.
Reforços.

Reforços.

Checar se existem reforços de

Engenheiro.

lajes e vigas e se estão
adequados ao projeto.
Acabamento

Disposição

Verificar se existe algum

geral das

elemento com alta densidade

armaduras.

de armaduras dificultando o
processo de lançamento e
adensamento do concreto.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Engenheiro.
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3.4.8 Procedimento de execução de serviços de concretagem em estruturas
a) Objetivo
Estabelecer diretrizes para os serviços de concretagem de estruturas de
concreto para edifícios.
b) Responsabilidade
 Engenheiro da obra: Liberar o elemento para a concretagem após conferência
dos serviços preliminares. Providenciar materiais, equipamento e ferramentas
necessários à execução dos serviços. Providenciar treinamento para as equipes de
serviço. Acompanhar a execução dos serviços conforme estabelecido no
procedimento específico. Inspecionar os serviços de acordo com os critérios
determinados no Quadro 39.
 Mestre de obras: Coordenar o desenvolvimento dos serviços. Inspecionar em
conjunto com o engenheiro os serviços de acordo com os critérios estabelecidos no
Quadro 39.
Equipe executora:
Carpinteiros: executar o transporte, lançamento e adensamento de concreto nas
fôrmas. Acompanhar o desempenho das fôrmas e escoramentos durante a
concretagem e promover reparos caso seja necessário. Promover a cura o concreto.
Pedreiros e ajudantes: Promover o sarrafeamento do concreto e as demais
atividades necessárias conforme o acabamento superficial especificado para a
estrutura.
Toda a equipe deve estar qualificada para o desenvolvimento das atividades.
É possível o acumulo de funções por um mesmo especialista.
c) Documentos de referência
•

NBR 6118: 2003 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;

•

NBR 14931: Execução de estruturas de concreto – Procedimentos;

•

NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção;
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•

Projeto de fundações;

•

Projeto de estruturas;

•

Projeto arquitetônico;

•

Projeto de Instalações Prediais com indicação das interferências com a
estrutura;

•

Projeto de escoramentos;

•

Projeto de canteiro de obras.

d) Fluxograma do processo
O fluxograma para este processo encontra-se no apêndice 1.
e) Ferramentas, equipamentos e materiais
•

Motor para vibrador;

•

Mangotes para vibrador de diâmetro: 25 mm, 35 mm e 45 mm;

•

Gerica;

•

Caminhos metálicos ou de madeira;

•

Régua de Alumínio;

•

Lavadora de alta pressão;

•

Enxada;

•

Pá;

•

Desempenadeira de madeira;

•

Colher de pedreiro;

•

Nível laser;

•

Quadro elétrico para ligação dos vibradores;

•

Bomba para concreto;

•

Transporte vertical (grua, mini grua o elevador de obra);

•

Sistema de iluminação para concretagem noturna;

•

Concreto conforme especificação de projeto;

•

Tela de Proteção;

•

Manta para cura do concreto (quando cura úmida);

•

Aditivo para cura (quando cura química);

•

Cimento CPII -32 ou CPIII- 32;

•

Areia média lavada.

219

f) Condições para início dos serviços
•

Materiais, ferramentas e equipamentos devem estar disponíveis na obra;

•

Os serviços predecessores devem estar concluídos e liberados. (Armação,
forma, cimbramento, instalações prediais embutidas- ver quadro 33);

•

Proteções de periferia devem estar executadas;

•

Equipe do laboratório responsável pela análise qualitativa do concreto deve
estar disponível.

g) Método executivo
Ao receber o caminhão betoneira na obra, conferir as características
requisitadas para o concreto com as especificadas na respectiva nota fiscal. Verificar
o campo onde descreve o horário de saída da usina, atentando ao fato que o
concreto convencional não deve ser lançado nas fôrmas após duas horas e meia do
horário de saída do caminhão betoneira. Proceder à verificação da consistência do
concreto através do ensaio do “slump test”.
Concretagem de Pilar:
Inicialmente deve ser lançado no pilar uma lata de argamassa lubrificante que
consiste em pasta de cimento e areia no traço em volume de 1:2. O objetivo desta
argamassa é lubrificar a armadura do pilar, evitando que esta retenha a pasta do
concreto inicial a ser lançado, intensificando a probabilidade de produzir segregação
do concreto junto ao pé do pilar.
Descarregar o concreto em queda livre nos pilares à altura inferior a dois
metros e meio em relação ao nível a ser concretado. O concreto deve ser lançado
em camadas de altura não superior a agulha do mangote vibrador, podendo-se
definir como altura ideal o equivalente a três quartos da altura da agulha do vibrador.
Quando o pilar possuir altura superior a três dois metros e meio deverá ser aberto
janelas na fôrma para que a concretagem seja executada sem o perigo de haver
segregação do material.
Adensar a camada de concreto lançada inserindo a agulha do mangote
vibrador no concreto na posição vertical em distâncias conforme especificado pelo
tecnologista de concreto ou como sugere o quadro 38.
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A agulha deverá permanecer imersa por um período suficiente para a
eliminação do ar da área adensada em geral pode se adotar um tempo médio de
quinze segundos.
O concreto deverá ser lançado até dois centímetros acima da altura da viga
mais profunda, isto para evitar que o pilar retenha a sujeira proveniente dos serviços
que serão executados posteriormente danificando a qualidade do concreto na junta
de concretagem do pilar.
Concretagem de lajes e vigas:
Molhar a fôrma antes da aplicação do concreto.
Estabelecer um plano de concretagem junto com o engenheiro de estruturas a
fim de definir a melhor posição para as juntas de concretagem além de definir uma
sequência que permita o trafego de pessoas sem a necessidade de pisar no
concreto fresco.
Posicionar as mestras metálicas ou taliscas de referência para a garantia do
nível superficial das lajes. Estas devem ser conferidas através da utilização do nível
laser.
Colocar os caminhos metálicos ou de madeira quando necessário. Esta
prática mantém a integridade das armaduras de aço, pois evita o tráfego demasiado
de pessoas e equipamentos sobre as armaduras.
Antes do início da concretagem limpar e umedecer os pilares.
Iniciar o lançamento do concreto conforme o plano pré-estabelecido.
Durante a concretagem deve haver um acompanhamento visual por baixo da
fôrma com o objetivo de checar eventuais deformações que possam ocorrer devido
às falhas no processo de escoramento. A equipe designada para este
acompanhamento deve estar atenta e proceder a atividades de reforço e correção
imediata no caso em que deformações sejam percebidas.
Espalhar o concreto lançado com e enxada evitando o acumulo de concreto
em um mesmo ponto da fôrma, este cuidado deve ser redobrado quando forem
utilizadas bombas e gruas.
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O processo de adensamento se dá pela imersão da agulha do mangote
vibrador no concreto em distâncias especificadas previamente ou conforme sugere o
Quadro 39. Manter o vibrador imerso por um período suficiente para o seu
adensamento em geral adota-se o intervalo de quinze segundos. Evitar o
posicionamento da agulha diretamente na armadura. Evitar o espalhamento do
concreto com os mangotes vibradores.
Sarrafear o concreto lançado com régua de alumínio desempenando-o de
acordo com o padrão de acabamento pré-estabelecido.
Quanto ao acabamento superficial do concreto pode ser:
•

Concreto sarrafeado: acabamento superficial mais rústico e irregular;

•

Concreto liso desempenado: acabamento superficial mais regular que o
sarrafeado;

•

Concreto com acabamento superficial tipo “acabado”: superfície final com
aspecto liso e regular.
Quando iniciar o processo de secagem superficial promover a cura do

concreto molhando abundantemente ou espalhando a manta geotêxtil umedecida
sobre a laje. A cura deve ser mantida por um período de sete dias.
Durante o processo de concretagem, o mestre ou o engenheiro deve elaborar
o mapeamento da concretagem, identificando graficamente a área abrangida pelo
concreto de cada caminhão betoneira. Este procedimento serve para rastrear o
concreto lançado, caso seja identificada alguma anomalia no concreto após a
verificação dos resultados dos ensaios de laboratório referente a resistência à
compressão aos vinte e oito dias.
Recomendações complementares:
•

Verificar o abastecimento de água e força no local da concretagem
preferencialmente um dia antes do início da concretagem;

•

Atentar a fixação de ganchos para bandejas nos andares predefinidos;

•

Para concretagem de peças estruturais com grandes dimensões como, por
exemplo, blocos de fundação com mais de 40,0 m³, verificar com o
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tecnologista de concreto há necessidade de ações especiais, como por
exemplo, à adição de gelo;
•

Interromper a concretagem durante chuvas torrenciais, protegendo com lona
plástica o trecho já concretado;

•

Definir o intervalo entre caminhões de acordo com a capacidade de descarga
da peça a ser executada;

•

Planejar local para estacionamento dos caminhões durante a concretagem
(quando se utilizar do meio fio em logradouros de algumas regiões da cidade
de São Paulo é necessária autorização prévia da Companhia de engenharia
de tráfego – CET).

•

Quando o lançamento for interrompido formando juntas de concretagem não
previstas previamente, a NBR 14931 sugere a utilização de fôrma temporária
para garantir condições de adensamento adequadas. Antes de reiniciar o
lançamento de concreto deve ser removida a nata da pasta de cimento
através do hidrojateamento ou apicoamento da superfície. È conveniente
sempre consultar o engenheiro projetista para estudar os melhores locais de
interrupção da concretagem.

Quadro 39: Raio de ação do vibrador em função do diâmetro da agulha.
Diâmetro da
agulha (mm)
25 a 30
35 a 50
50 a 75
Fonte: Elaborado pelo Autor

Raio de ação
(cm)

Distância entre
vibração (cm)

10
25
40

15
38
60

h) Requisitos de Controle e critérios de aceitação
Definiu-se apresentar os requisitos de controle e critérios de aceitação dos
serviços em planilha desenvolvida especificamente para este fim (Quadro 40) e que
será chamada de Procedimento de Inspeção de Serviços de Concretagem.
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Quadro 40: Procedimento de Inspeção de serviço de concretagem.
Etapa de

Requisito de

Metodologia e critério de

Tolerância

Responsável

Inspeção

Controle

inspeção

Lançamento

Deslocamento

Inspeção visual durante a

-

Engenheiro ou

do concreto

de peças.

concretagem garantindo

mestre de

a manutenção das peças:

obras.

fôrmas, armaduras,
gabaritos e instalações.
Lançamento

Lançamento

Através de inspeção

-

Engenheiro ou

do concreto

do concreto.

visual, garantir que o

mestre de

concreto não seja

obras.

lançado de altura
superior a 2,5 m e que
não se acumule em
pontos específicos da
fôrma.
Lançamento

Adensamento

Visual durante o

Engenheiro ou

do concreto.

do concreto.

lançamento do concreto,

mestre de

observar o processo de

obras.

adensamento de acordo
com as recomendações.
Lançamento

Tempo de

Acompanhar o horário de

≤ 2horas e

Engenheiro ou

do concreto.

início de pega.

saída da usina e o tempo

meia

mestre de

de lançamento do

obras.

concreto.
Acabamento.

Acabamento

Visual, conferir se o grau

± 2,0 mm

Engenheiro ou

superficial.

de acabamento esta

por laje.

mestre de

conforme o especificado.

obras.

Com trena e nível laser
verificar a altura e o
nivelamento da laje.
Concreto

Falhas de

Inspeção visual após a

Engenheiro ou

endurecido.

concretagem

desenforma, observar

mestre de

falhas de concretagem,

obras.

fissuras, segregação do
concreto e deformações
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geométricas.
Verificar o tamponamento
dos furos das barras de
ancoragem.
Cura.

Cura do

Verificar a manutenção

concreto.

da cura durante sete

.

Mestre de
obras.

dias.
Fonte: Elaborado pelo Autor

3.4.9 Procedimento de execução de serviços de desenforma em estruturas
a) Objetivo
Elaborar diretrizes para o processo de desenforma de estruturas de concreto
armado para edificações.
b) Responsabilidade
 Engenheiro da obra: Liberar o início do serviço segundo os critérios
estabelecidos referentes ao escoramento residual e o tempo mínimo para
desenforma. Providenciar materiais, equipamento e ferramentas necessários à
execução dos serviços. Providenciar treinamento para as equipes de serviço.
Acompanhar a execução dos serviços conforme estabelecido no procedimento
específico. Inspecionar os serviços de acordo com os critérios determinados no
Quadro 40.
 Mestre de obras: Coordenar o desenvolvimento dos serviços de desenforma.
Inspecionar em conjunto com o engenheiro os serviços de acordo com os critérios
estabelecidos no quadro 40. Zelar pela limpeza, organização e segurança do
serviço.
 Equipe executora:
Carpinteiros: Posicionar o escoramento remanescente e promover a desenforma de
pilares, vigas e lajes.
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Toda a equipe deve estar qualificada para o desenvolvimento das atividades.
c) Documentos de referência
•

NBR 6118: 2003 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;

•

NBR 14931: Execução de estruturas de concreto – Procedimentos;

•

NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção;

•

Projeto de estruturas;

•

Projeto de escoramentos;

•

Projeto de fôrmas.

d) Fluxograma do processo
O fluxograma para este processo encontra-se no apêndice 1.
e) Ferramentas, equipamentos e materiais
•

Desenformador ou “pé de cabra”;

•

Cunhas de madeira;

•

Corda de poliamida;

•

Escoras metálicas ou de madeira.

f) Condições para início dos serviços
•

Os pilares e lajes devem estar concretados e liberados para desenforma,
segundo recomendações do projetista de estruturas ou conforme a
recomendação descrita no Quadro 41;

•

O escoramento residual deve estar colocado e conferido conforme projeto
específico.
Quadro 41: Tempo mínimo para desenforma de elementos estruturais

Elemento
estrutural
Pilares
Lateral das vigas
Lajes
Fonte: Zorzi (2002).

Tempo
mínimo para
desenforma
60 horas
36 horas
44 horas
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g) Método executivo
O processo de desenforma inicia-se pelos pilares, soltando-se os tensores, ou
porcas e barras de ancoragem.
Retirar os painéis desprendendo-os com o auxílio do desenformador ou por
intermédio de cunhas. Os painéis de canto das lajes e os painéis de grandes
dimensões devem ser amarrados evitando eventuais choques devido a quedas
durante o processo. As peças devem ser posicionadas e organizadas facilitando seu
transporte e identificação. As peças menores devem ser acondicionadas em caixa
específicas.
Retirar os sarrafos guias e remover as cunhas laterais e da base dos garfos
para soltá-los. Remover as laterais das vigas. As laterais das vigas e os painéis de
laje só podem ser desenformadas após 40 horas da concretagem.
Retirar as escoras e longarinas das lajes. Remover os painéis de laje
mantendo as tiras de escoramento residual.
Os fundos de vigas e os painéis de escoramento residual da laje só poderão
ser removidos após a retirada do escoramento residual (em geral 28 dias).
Para evitar danos aos materiais e equipamentos pode ser utilizada rede,
cordas ou cavaletes de apoio eu visam amortecer o impacto durante o processo de
desenforma.
Zorzi (2002) recomenda a previsão em projeto do ponto de início da
desenforma em cada pano de laje.
h) Requisitos de controle e critérios de aceitação
Definiu-se apresentar os requisitos de controle e critérios de aceitação dos
serviços em planilha desenvolvida especificamente para este fim (Quadro 42) e que
será chamada de Procedimento de Inspeção de Serviços de Desenforma.
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Quadro 42: Procedimento de Inspeção de serviço de desenforma.
Etapa de

Requisito

Metodologia e critério de

Inspeção

de Controle

inspeção

Desenforma

Uso correto

Visual no local, verificar se

de
equipament
os.

estão sendo utilizados

Tolerância

Responsável
Engenheiro

-

equipamentos apropriados

ou mestre de
obras.

para o serviço de
desenforma.

Desenforma.

Manuseio

Inspeção visual no local,

de peças.

atestar o manuseio e

Engenheiro
-

acondicionamento correto

ou mestre de
obras.

das peças.
Escoramento

Escorament

Visual verificar a

residual.

o residual.

quantidade e o

Engenheiro
-

posicionamento do

ou mestre de
obras.

escoramento residual antes
da concretagem.
Escoramento

Escorament

Visual verificar a

residual.

o residual.

quantidade e o
posicionamento do
escoramento residual após
da concretagem.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Engenheiro
-

ou mestre de
obras.
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4 CONCLUSÕES
4.1 Sobre os dados analisados
Foram analisadas nesta pesquisa dados e informações de cinco empresas
construtoras, das quais quatro empresas possuíam documentos formalizados, como
procedimentos de execução de serviços.
Foram pesquisados, por meio de visitas técnicas ao local, quatro canteiros de
obras referentes a três empresas analisadas, aquelas que possuíam obras em fases
de construção abrangidas no contexto desta pesquisa.
Verificou-se nas obras visitadas e que possuíam procedimentos de execução
de serviços implementados que estes não eram aplicados integralmente. Também
constatou-se que nem todos os envolvidos diretamente na execução dos serviços
tinham domínio sobre os respectivos procedimentos. Sobre este fato vale destacar
que

os

procedimentos

por

si

não

realizam

as

tarefas,

estas

são

de

responsabilidades das equipes, e estas devem ser treinadas e dirigidas pro
profissionais comprometidos com a qualidade da execução dos serviços.
Pesquisou-se durante o desenvolvimento desta pesquisa uma bibliografia
atual e adequada ao tema que pudesse fornecer subsídio teórico para o
aprimoramento dos procedimentos analisados.
As Normas técnicas brasileiras referentes ao objeto da pesquisa foram
abordadas e discutidas, com destaque ao caso do cancelamento da NBR 9061:
Segurança de escavação a céu aberto, que foi considerada como importante
referência nesta pesquisa em assuntos referentes aos serviços de movimento de
terra. Sobre este assunto foi levantado à polêmica quanto aos critérios estabelecidos
pela ABNT para efetuar o cancelamento de normas técnicas.
Constatou-se durante esta pesquisa a dificuldade de se conseguir
informações referentes aos processos construtivos junto às empresas construtoras o
que tornou um pouco restrito o universo pesquisado.
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4.2 Resultado alcançado
Considera-se que o objetivo proposto nesta pesquisa fora alcançado uma vez
que, de forma estruturada, foram sistematizados procedimentos de execução e
inspeção dos serviços definidos no contexto da pesquisa, tomando como ponto de
partida os dados analisados.
A elaboração de procedimentos unificados para execução e inspeção de
serviços é a principal contribuição desta pesquisa servindo de material de auxílio
para as empresas do setor de construção habitacional deixando à sua disposição
uma referência tecnológica que possa servir de base para o início da análise e
desenvolvimento de procedimentos adequados às particularidades de cada
empresa, considerando o estado da arte e as normas técnicas pertinentes.
Os procedimentos propostos também podem ser utilizados por jovens
engenheiros que iniciam suas jornadas nos canteiros de obra muitas vezes sem ter
o conhecimento prático necessário à execução e inspeção dos serviços, oferecendo
assim material de subsídio a estes profissionais que conjuntamente ao exercício do
senso crítico, que todo engenheiro deve possuir consigam atingir melhores
resultados em suas atribuições.
Nos apêndices de dois a dez, foi sintetizado uma lista de verificação rápida para
alguns serviços, baseados nos procedimentos desenvolvidos, estas listas tem o
objetivo de auxiliar os profissionais envolvidos no planejamento de suas tarefas
alertando para alguns itens importantes.
Como resultado desta pesquisa também pode se atribuir o desenvolvimento
técnico e o aumento do conhecimento teórico do autor.

4.3 Sugestões para trabalhos e continuidade do tema
Esta pesquisa pode ser continuada considerando outros processos como
vedação vertical, instalações prediais, pisos, coberturas e etc.
Outra forma de desenvolvimento do tema é transformar cada um dos serviços
em um referencial tecnológico contemplando também as fases de projeto e
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manutenção de cada serviço, além de envolver outros agentes do setor na pesquisa
como os fabricantes e fornecedores.
Outro estudo interessante seria como apresentar procedimentos operacionais
de forma mais didática e eficaz na capacitação das equipes nos canteiros de obra.
Baseado na vivência deste autor na construção de edilícios nos últimos vinte
e cinco anos é responsabilidade do engenheiro civil fornecer treinamento e
capacitação para a equipe executora no canteiro de obras. Mais que exigir
resultados da equipe é necessário explicar porque é preciso atingi-los e como se
deve atuar para que isto ocorra. Esta consciência construtiva só se consegue com
perseverança, espírito crítico e com conhecimento e amor no que se vai realizar.
Esta pesquisa deixa registrado o conhecimento acumulado por este autor no
exercício de suas atividades ao longo dos anos, fornecendo subsídio para que novos
interessados possam utiliza-lo no desenvolvimento tecnológico contínuo da
construção frente aos novos desafios a ela imposto a cada novo dia.
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APÊNDICE 1
Fluxograma do processo de execução de estrutura de concreto para edifícios.
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APÊNDICE 2
Lista de Verificação rápida para o serviço de Movimento de Terra.
 Identificar nível de referência
 Efetuar o levantamento topográfico
 Conferir laudo de vistoria das edificações vizinhas
 Certificar a execução dos serviços de contenção
 Construir lava rodas
 Conferir inclinações dos taludes
 Conferir a cota de fundo da escavação
 Executar sistema de drenagem para água pluvial
 Executar proteção dos taludes
 Efetuar levantamento topográfico da situação final
 Certificar da destinação do material escavado
 Conferir a cobertura com lona da caçamba dos caminhões
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APÊNDICE 3

Lista de Verificação rápida para o serviço de fundação por sapata direta.
 Serviços de locação devem estar concluídos;
 Serviços de terraplenagem devem estar concluídos;
 Equipamentos, ferramentas e materiais devem estar disponíveis para
utilização;
 Definir sequência executiva;
 As fundações posicionadas em cotas mais profundas devem ser executadas
primeiro;
 Consultor de fundações deve aprovar a cota de apoio das fundações;
 Nivelar e compactar o solo de apoio das sapatas;
 Executar lastro de concreto magro com espessura mínima de 5 cm;
 Quando utilizar o solo lateral como forma este deve ser chapiscado com
argamassa de cimento e areia;
 Conferir o posicionamento e o cobrimento das armaduras da spata e do
arranque de pilar;
 Conferir o adensamento do concreto.
 Evitar juntas de concretagem (concretagem contínua);
 Altura de lançamento do concreto menor que 2,5 metros.
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APÊNDICE 4

Lista de Verificação rápida para o serviço de tirantes ancorados em terra.

 Identificar Nível de referência (N.R.);
 Conferir a montagem dos tirantes de acordo com as especificações de
projeto;
 Efetuar a locação dos tirantes;
 Certificar da conclusão do paramento na região do tirante;
 Certificar da execução de Laudo de vistoria das construções vizinhas;
 Conferir o Ângulo de inclinação da perfuração;
 Acompanhar o comportamento das construções vizinhas durante a execução
dos serviços;
 Acompanhar a execução do tirante no furo e imediata injeção da bainha;
 Verificar execução das injeções conforme especificação do projeto;
 Controlar a pressão de injeção de modo a não prejudicar as construções
vizinhas;
 Iniciar a protensão dos tirantes após 3 dias da injeção aplicando as cargas
determinadas em projeto;
 Verificar a condição de apoio da cabeça de protensão e as condições de uso
dos Clavetes;
 Solicitar análise e aprovação dos relatórios de execução pelo consultor de
fundações.
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APÊNDICE 5

Lista de Verificação rápida para o serviço cravação de perfil metálico

 Eixos ortogonais e nível de referência identificados pelo topógrafo;
 Certificar se há interferência de fundações de construções remanescentes
junto as divisas;
 Promover a limpeza e o nivelamento do terreno evitando aclives ou declives
superior a 12%;
 Definir os locais de acesso, descarga e montagem dos equipamentos e
materiais;
 Definir a sequência executiva considerando a interferência com outros
serviços;
 Marcar a posição dos perfis através de gabaritos de madeira posicionados a 5
cm das construções de divisa quando existirem;
 Identificar de maneira diferente os diversos tipos de perfil;
 Conferir o prumo em duas direções com tolerância de até 1 %;
 Verificar a relação peso do martelo com altura de queda conforme
especificação do consultor de fundações. (Ex. Martelo de 100kg. A atura de
1,00 m.);
 Verificar a nega atingida para cada perfil e anotar em relatório específico;
 Verificar a necessidade de emendas no perfil metálico que deve ser
executada conforme a norma pertinente;
 Preencher relatórios para cada perfil.
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APÊNDICE 6

Lista de Verificação rápida para o serviço cravação de parede diafragma.

 Conferir a locação da mureta guia;
 Montar a fôrma da mureta guia com as dimensões de projeto;
 Paredes com espessura de até 50 cm podem possuir vão interno igual a
espessura acrescida de 3 a 5 cm;
 Após a concretagem e desenforma da mureta guia esta devem ser
estroncadas internamente e aterradas;
 Escavar com adição de lama bentonítica ou polímero;
 Conferir a cota de escavação até altura definida em projeto;
 Efetuar o tratamento da lama até atingir os parâmetros especificados pelo
consultor;
 Instalar a chapa de ponta;
 Conferir a armadura e introduzi-la no furo;
 Efetuar a concretagem recolhendo a lama para reservatório específico;
 Considera máquina de apoio e caminhão limpa fossa para remoção dos
resíduos;
 O material removido deve ser destinado a aterro licenciado;
 A empresa executora deve preencher relatório especifico e submete-lo a
aprovação do consultor de fundações.
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APENDICE 7

Lista de verificação rápida para a execução de estaca tipo hélice contínua:
 Conferir a locação das estacas;
 Definir a sequência executiva em conjunto com o consultor de fundações;
 Certificar se os equipamentos, ferramentas e materiais se encontram no local
e disponíveis para o uso;
 Aguardar a chegada dos caminhões betoneiras para iniciar a perfuração das
estacas;
 Conferir a armadura da estaca (quantidade, posição e espaçadores);
Após posicionamento do equipamento no local da estaca, certificar do prumo
e nivelamento do equipamento;
 Exigir certificado de calibração do equipamento;
 Conferir a profundidade escavada (cota da ponta da estaca);
 Acompanhar a execução da concretagem, conferindo a variação entre volume
teórico e volume real de concreto aplicado;
 No caso de variação no consumo de concreto maior do que o previsto pelo
consultor de fundações este deve ser avisado para a análise da situação;
 Após a concretagem introduzir a armadura conforme a cota de arrasamento
da estaca, especificada em projeto;
 Durante o arrasamento da estaca verificar se estão utilizando os ponteiros na
posição horizontal;
 Após o arrasamento conferir a posição da estaca (qualquer excentricidade
deve ser informada ao consultor de fundações);
 Os relatórios de execução devem ser preenchidos pelo responsável da
empresa executora e analisados e aprovados pelo consultor de fundações.
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APENDICE 8

Lista de verificação rápida para os serviços de montagem de fôrmas de madeira
para concreto:
 Ferramentas, materiais e equipamentos disponíveis para utilização;
 Área de trabalho limpa e desimpedida para início dos serviços;
 Equipe envolvida recebeu treinamento para a execução das tarefas;
 Transportar os eixos de referência para o local da montagem;
 Conferir a marcação dos gastalhos de pilar através do eixo de referência;
 Transferir o nível de referência para os painéis dos pilares;
 Conferir a armadura dos pilares (quantidade, posicionamento e espaçadores);
 Conferir o alinhamento e o nível das vigas e lajes após a montagem das
mesmas;
 Verificar no projeto a necessidade de executar contra flecha nas lajes e vigas;
 Conferir o posicionamento do escoramento;
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APENDICE 9

Lista de verificação rápida para os serviços de montagem de armaduras para
concreto:
 Os serviços predecessores devem estar concluídos;
 Proteções coletivas devem estar instaladas;
 Armaduras devem estar pré montadas e disponíveis para a execução do
serviço;
 Para montagem dos pilares conferir a quantidade, o posicionamento e as
condições de conservação dos arranques;
 Conferir

as

armaduras

dos

pilares

(quantidade,

posicionamento

e

espaçadores);
 Verificar no projeto de instalações a necessidade de passagem de barras de
SPDA (Sistema de proteção contra descargas atmosféricas) junto com as
armaduras dos pilares e antes do fechamento dos painéis de pilar;
 Conferir as armaduras das vigas e lajes conforme detalhes de projeto;
 Conferir se após a montagem das armaduras existe espaço suficiente para a
passagem da agulha do vibrador, caso contrário avisar o projetista para
tomada de ações corretivas;
 Tomar medidas que mantenham a integridade das armaduras negativas
(como adoção de suportes “caranguejos”, transportes de pessoas e materiais
através de caminhos de madeira e etc.);
 Checar a interferência das armaduras com as instalações embutidas;
 Efetuar a limpeza através de imã magnético removendo as pontas de arame e
pregos.
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APENDICE 10

Lista de verificação rápida para os serviços de concretagem:
 Certificar junto as concessionárias se existe previsão para interrupção do
fornecimento de energia durante a concretagem;
 Certificar a disponibilidade de materiais e ferramentas;
 Certificar

a

disponibilidade

e

as

condições

de

funcionamento

dos

equipamentos (transporte vertical, vibradores, etc.);
 Iniciar o concreto somente após a chegada da equipe de laboratório
responsável pela moldagem dos corpos de prova para ensaio qualitativo do
concreto;
 Conferir o escoramento e o posicionamento do escoramento residual;
 Conferir o nivelamento e a posição das mestras antes da concretagem;
 Molhar a formar antes do início da concretagem;
 Confirmar a liberação dos serviços predecessores;
 Conferir se o concreto recebido está conforme o concreto solicitado
(Verificação da Nota Fiscal de remessa);
 Conferir se o abatimento do concreto recebido está de acordo com o pedido;
 Efetuar a rastreabilidade do concreto (identificando o que foi concretado a
cada caminhão betoneira);
 O concreto só poderá ser lançado até a altura máxima de 2,5 metros;
 Para a concretagem de pilares deve ser lançado inicialmente argamassa
lubrificante com traço de 1:3 (cimento e areia) cujo objetivo é lubrificar as
armaduras impedindo a segregação do concreto;
 Verificar as condições de adensamento;
 Remover as mestras após o sarrafeamento e efetuar o preenchimento e
acabamento do local;
 Garantir a cura do concreto desde o início da “pega” e durante os primeiros
sete dias de idade.
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APENDICE 11

Lista de verificação rápida para os serviços de desenforma de estruturas:
 Certificar se os pilares foram concretados a pelo menos 60 horas;
 Certificar se as vigas e lajes foram concretadas a pelo menos 40 horas;
 Conferir o posicionamento e a quantidade do escoramento remanescente
conforme projeto específico;
 Estabelecer o plano de desenforma identificando os locais para início dos
serviços;
 Utilizar equipamentos adequados (que não danifiquem as fôrmas);
 As tiras de fôrma utilizadas como fundo de vigas e lajes e o escoramento
residual deverá ser removido após 28 dias da data de concretagem;
 Para lajes e vigas em balanço iniciar a remoção do escoramento residual pelo
lado do balanço;
 Para as demais situações iniciar a remoção do escoramento residual pelo
centro (meio do vão);
 Os materiais desenformados devem ser armazenados adequadamente;
 A laje deverá ser mantida limpa e organizada durante e após a execução dos
serviços;
 Verificar as condições do concreto endurecido (patologias e irregularidades
devem ser tratadas conforme indicações do projetista estrutural).

