MEMORIAL DESCRITIVO
ARMAZÉM ARAUCÁRIA

VIDEIRA-SC, OUTUBRO/2018

1. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
1.1. Classificação da construção: Armazém Araucária
1.2. Localização da obra: Rua Antônio Favero, Videira | Santa Catarina
1.3. Descrição Geral dos Espaços:
1.3.1. Espaços Externos (abertos):
a. Academia ao Ar Livre
b. Parque Infantil
1.3.2. Espaços Internos
a. Sala do Artesanato
b. Espaço do Produtor
c. Adega Araucária
d. WC Masculino
e. WC Feminino
f. WC PcD
g. DML
h. Lanchonete (cozinha e bar) – 2
i. Sala de Pronto Atendimento
1.4. Cobertura da área interna do Terminal – laje plana de concreto armado,
impermeabilizada e coberta com vegetação gramínea, executada conforme
projeto estrutural e paisagístico específico.
1.5. Cobertura da área externa (esperas) do Terminal – estruturas
metálicas, telhas sanduíche e forro em chapas metálicas, executada
conforme projeto estrutural específico.

2. CONDIÇÕES GERAIS
A empresa construtora deverá obedecer às leis e posturas Estaduais e
Municipais, relativas às construções urbanas, correndo por sua conta a
responsabilidade, as consequências de qualquer transgressão ou multa que
sofrer por si e por seus prepostos, devendo a mesma cumprir imediatamente
as intimações e exigências das respectivas autoridades.
A execução, das obras e serviços, obedecerá às normas técnicas vigentes e
especificações descritas neste memorial e nos demais memoriais contidos nos
memoriais dos projetos complementares.
Todos os cuidados e precauções deverão ser tomados pela empresa
construtora, no sentido de garantir a estabilidade de vizinhos, bem como a
segurança de operários e transeuntes, durante a execução da obra.

A construtora somente deverá iniciar a obra possuindo todos os projetos
(arquitetônico e complementares, seus memoriais e orçamento final completo).
Deverá ser fornecido e mantido na obra: Diário de obra: contendo o máximo de
informações necessárias para o bom entendimento do mesmo, placa da
empresa executora dos serviços, placa da obra, conforme modelo e texto
fornecido pela Prefeitura de Videira.
Qualquer alteração na execução dos serviços ou projeto somente poderá ser
executada com prévia autorização, por escrito, da PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIDEIRA.
Antes de qualquer atividade construtiva, a empresa contratada deverá
implantar a sinalização provisória de alerta, indicando a existência de desvios e
caminhos de serviço, de bloqueios e de uma faixa ou de circulação alternada,
sendo vedados desvios de tráfego pesado pelo centro da cidade, pois será de
sua responsabilidade qualquer acidente que a obra possa causar até a entrega
dos serviços.
A sinalização provisória seguirá basicamente o seguinte: placas fixas e móveis
de advertência. Toda a movimentação de equipamentos e as operações
construtivas da obra deverão ser executadas levando-se em conta proporcionar
o mínimo de incômodo aos usuários da via, pedestres e alunos.
Deverão ser tomadas as medidas quanto a proteção nas operações de
transporte dos materiais aplicados na obra, objetivando impedir o derrame ao
longo das vias públicas ou no próprio local da obra.

3. DETALHAMENTO DE ACABAMENTOS

Teto

Platibanda
Paredes
Internas

Laje rebocada e pintada com uma demão de selador e duas demãos
de tinta acrílica fosca, cor a definir pelo departamento de
Engenharia/Arquitetura.
Concreto aparente com uma demão de selador e duas a três demãos
de verniz de proteção anti-pichação.
Rebocadas e pintadas com uma demão de selador e duas demãos de
tinta acrílica fosca, cor a definir pelo departamento de
Engenharia/Arquitetura.

Paredes
Internas/
Áreas
molhadas
Paredes
Externas

Azulejos assentados até o teto em porcelanato retificado 30 x 45cm,
tipo parede, acabamento acetinado, cor branca.

Piso interno

Rebocadas e pintadas com uma demão de selador, aplicada textura
do tipo de rolo, duas demãos de tinta acrílica fosca até o teto, cor a
definir pelo departamento de Engenharia/Arquitetura. Finalização com
duas a três demãos de verniz de proteção anti-pichação.
Porcelanato retificado antiderrapante 60 x 60 cm, tipologia comercial,
PEI-4 (tráfego moderado), acabamento acetinado, cor cinza médio.

Piso externo Piso tátil em placas cimentícias 45x45cm, tipo intertravado de concreto
10x20x5cm.

Portas
Externas

Folhas de abrir, medidas conforme projeto, em alumínio veneziana.
Soleiras em granito ‘champagne’ apicoado.

Vidros
gerais
Janelas

Comum, Verde, 4mm.

Divisórias
dos
banheiros
Louças PcD

Granito ‘champagne’ ou similar 1,90m de altura, conforme
detalhamento em projeto.

Metais PNE

3 Barras de apoio cromadas 82x7cm.

Bancada
louças

Basculantes em alumínio, cor branco.

Bacia convencional sem abertura frontal e lavatório de canto suspenso
com mesa, para pessoa com deficiencia (PcD).

e Bancadas suspensas, em granito ‘champagne’ polido ou similar; cubas
cerâmicas de embutir ovais, branco. Bacias sanitária com caixa

sanitárias

acoplada anti-vandalismo; sistema Dual Flux. Assento plástico com
‘Slow Close’ e Sifão oculto.. Tanque de louça branca c/ coluna - 22L.

Bancada da Bancadas em granito ‘champagne’ polido ou similar. Com duas cubas
de inox tamanho médio.
cozinha
Metais
sanitários
Metais
cozinha

Torneiras de mesa cromadas anti-vandalismo com acionamento
automático temporizado (presmatic). Sifão cromado.
da Torneiras de mesa cromadas com arejador articulado e bica móvel.
Sifão cromado.

Luminárias

Plafon quadrado. Lâmpada LED 40W. Com difusor. Acabamento
branco fosco.
Projetores

Luminária Spot Regulável. Lâmpada de LED. Corpo em aço com
pintura eletrostática. Refletor facetado em alumínio anodizado. Difusor
em vidro temperado transparente. Facho luminoso orientável.

4. DA EXECUÇÃO
4.1. PINTURAS
Bases para pinturas em paredes e tetos
O pó deverá ser eliminado, espanando-se a superfície;

Manchas de gordura serão eliminadas com uma solução de detergente e
água, na proporção 1:1. A superfície deverá ser enxaguada e deixada para
secar.
O mofo será eliminado lavando-se a superfície com uma solução de água
sanitária e água, na proporção de 1:1. A superfície deverá ser enxaguada e
deixada para secar.
Em caso de umidade causada por vazamento, o mesmo deverá ser
corrigido.
Havendo caiação, deverá ser eliminada com escova de aço.
Pequenas rachaduras e furos de quadros deverão ser preenchidas com
massa de reboco.
Partes soltas ou crostas de tintas antigas deverão se eliminadas com uma
espátula.

Fundos preparadores de paredes
Serão utilizados fundos preparadores de paredes quando houver
necessidade de reforçar, uniformizar, selar e fixar partículas soltas em
superfícies externas e internas de alvenaria, servindo de barreira contra a
alcalinidade do reboco, de blocos de cimento e de superfícies de cimento
amianto.

São

utilizados,

também,

para a

fixação

de

superfícies

pulverulentas de gesso, cal, paredes calcinadas e rebocos fracos. As
superfícies deverão receber tratamento e limpeza antes da aplicação,
devendo estar limpas e secas, isentas de poeira, gordura, mofo e manchas
gordurosas. A diluição deverá ser feita conforme recomendação de cada
fabricante. A aplicação deverá ser feita em uma demão, com trincha ou rolo
de lã. Deverá se aguardar de 2 a 3 horas para a aplicação da pintura de
acabamento.

Tinta anti-pichação
As superfícies pintadas que receberão tratamento anti-pichação deverão
estar limpas, secas e isenta de contaminantes como óleo, graxa, ferrugem,
etc. Aplicação em duas ou três demãos, de modo a possibilitar a obtenção
de espessura de filme seco. Não deve ser aplicado sobre pintura não
curada ou sobre superfície úmida. Sobre concreto novo deve ser aplicado

com teor de umidade inferior a 5%. A pasta de cimento superficial deve ser
removida a seco por jato abrasivo. Quando usado agente de cura, a
superfície deve ser lixada para a sua remoção. Aplicar com rolo de lã de
carneiro, de forma aobter uma camada contínua e uniforme. O período
entre demãos deve ser de 3 a 6 horas e a cura total de 7 dias. Para
grandes áreas, usar equipamento de pulverização do tipo airless.

4.2. REVESTIMENTOS CERÂMICOS
A superfície para assentamento do piso cerâmico deverá estar limpa, com
toda a poeira e as partículas soltas removidas. Após a limpeza, serão
executados o umedecimento da superfície e a aplicação de pó de cimento,
propiciando a formação de uma pasta com a finalidade de promover uma
melhor ligação entre a superfície e a argamassa de regularização. A
camada de regularização ou contrapiso será constituída por argamassa
traço 1:5 de cimento e areia, com espessura de 2,0 a 3,0 cm. Na hipótese
de ser necessário espessura superior a 2,5 cm, a camada de regularização
será executada em duas etapas, sendo a segunda etapa iniciada só após a
cura completa da primeira camada. A quantidade de argamassa a preparar
para a regularização será tal que o início da pega do cimento, ou seja, de
seu endurecimento, venha a ocorrer posteriormente ao término da sua
aplicação. Na prática, isso corresponde a espalhar e sarrafear, por vez,
argamassa em área de cerca de 2,0 m². A argamassa da camada de
regularização será “apertada” firmemente com a colher de pedreiro e
depois sarrafeada. Entenda-se “apertar” como significando reduzir os
vazios preenchidos de água, o que implica em diminuir o valor da retração
e atenuar o risco de desprendimento dos pisos cerâmicos. Sobre a
argamassa ainda fresca, será espalhado pó de cimento de modo uniforme
e na espessura de 2 mm. O pó de cimento não deverá ser atirado sobre a
argamassa, pois a espessura resultante será irregular, sendo o
procedimento correto deixá-lo cair por entre os dedos e à pequena altura.
Esse pó de cimento será hidratado exclusivamente com a água existente
na argamassa da camada de regularização, constituindo, dessa forma, a
pasta ideal. Para auxiliar a formação da pasta, a colher de pedreiro poderá
ser passada levemente sobre a superfície da argamassa. O piso cerâmico

deverá ser imerso em água limpa antes de seu assentamento. Quando da
sua colocação, as placas deverão estar apenas úmidas, e não
encharcadas. Após terem sido distribuídos sobre a área a pavimentar, os
pisos cerâmicos serão batidos com auxílio de bloco de madeira aparelhado
de cerca de 12 x 20 x 6 cm e de martelo de borracha. Os pisos cerâmicos
de maiores dimensões serão batidos um a um, com a finalidade de garantir
a sua perfeita aderência com a pasta de cimento. Terminada a pega da
argamassa de regularização, será verificada a perfeita colocação das
cerâmicas, percutindo-se as peças e substituindo-se aquelas que soarem
choco, demonstrando assim deslocamento ou vazios. Nos planos
ligeiramente

inclinados

-

0,3%,

no

mínimo

-

constituídos

pelas

pavimentações de pisos cerâmicos, não serão toleradas diferenças de
declividade em relação à prefixada, ou flechas de abaulamento superiores
a 1 (um) cm em 5 (cinco) m, ou seja, de 0,20%. Após 48 horas do
assentamento, será iniciado o rejuntamento, o que será efetuado com
pasta de cimento Portland branco. Na eventualidade de adição de corante
à pasta, a proporção desse produto não poderá ser superior a 20 % (vinte
por cento) do volume de cimento. De preferência, o rejuntamento será
executado com argamassa pré-fabricada. As juntas serão, inicialmente,
escovadas e umedecidas, após o que receberão a argamassa de
rejuntamento. Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento,
será procedida cuidadosa limpeza da pavimentação.
Os pisos cerâmicos deverão ser bem cozidos, apresentar massa
homogênea, coloração uniforme e ser planos. Deverão ser rejeitadas as
peças empenadas, trincadas, desbeiçadas ou com superfícies defeituosas.
No recebimento, deverá ser observado se o piso entregue se encontra de
acordo com as especificações de projeto quanto à qualidade, resistência à
abrasão e ao acabamento.

4.3. IMPERMEABILIZAÇÃO
A impermeabilização deverá

ser aplicada

apenas em superfícies

resistentes, uniformes e perfeitamente secas, sendo exigida a ocorrência
de um mínimo de cinco dias ininterruptos de sol antes do início da
execução dos serviços. Nenhum produto será aplicado, sem a devida

preparação das superfícies a serem impermeabilizadas principalmente as
lajes expostas, as áreas envelhecidas e paredes internas de reservatórios
as quais devem ser inicialmente lavadas com jato de água e detergente,
após o que será aplicado Desincrostante Betonex até a completa limpeza
das superfícies. Em seguida será processado o secamento forçado com
ventiladores, com lâmpadas de 160 W, ou com aquecedores. Após a
limpeza e secamento as superfícies deverão ser inspecionadas quanto a
ocorrência de trincas ou fissuras as quais serão identificadas e tratadas
com mastique injetável ou com mastique fundido insolúvel aplicados
mediante a abertura de frisos de ± 10 mm de largura por 10 a 15 mm de
profundidade.

Podem

ser

utilizados

também

cimentos

especiais

associados. Os cantos e arestas internas das superfícies deverão ser
convenientemente arredondados. Os corpos contundentes e salientes no
concreto deverão ser retirados, tendo-se o cuidado de adotar idênticas
medidas especiais de proteção nos ralos e flanges de saída ou descarga.
A aplicação de qualquer produto indicado nestas especificações está
condicionada à

mais completa obediência às recomendações do

Fabricante quanto ao manuseio, dosagem e cuidados especiais para
garantia da qualidade e durabilidade do serviços, não esquecendo inclusive
os aspectos de segurança do pessoal envolvido nas operações de
execução.
A seguir são discriminados os Processos de Impermeabilização mais
utilizados em função dos elementos construtivos a serem protegidos, das
condições climáticas e geológicas, e de acordo com o projeto, a saber:
Impermeabilização de Fundações e Baldrames
Tratamento de superfícies sob influência do lençol freático com cimentos
especiais.
Aplicação de 03 demãos de asfalto elastomérico sem armação de
estrudante. Aplicação de 03 demãos de asfalto elastomérico com armação
de estrudante. Aplicação de 03 demãos de asfalto em pasta.
Impermeabilização de Calhas e Lajes descobertas
Aplicação de Manta Asfáltica classe 2, espessura 4 mm, estruturada com
não tecido de poliéster, e em seguida execução de proteção mecânica.

4.4.

SOLEIRAS

As soleiras de granito serão do tipo champagne, terão 3cm de espessura, largura
igual à da parede para paredes internas entre pisos de mesmo nível. Entre pisos
com desnível sua largura será acrescida de 3 cm na direção do piso mais baixo. O
comprimento corresponderá a mão livre da porta acrescido das espessuras da
aduela (caixão). Terão o canto arredondado.

4.5. LOUCAS E METAIS
Todos os aparelhos sanitários e seus respectivos pertences e acessórios,
serão instalados com maior esmero e em restrita observância às
indicações do projeto aprovado, às especificações do memorial descritivo
dos serviços e às recomendações do fabricante.
Louças
Antes de iniciar os serviços de instalação das louças, a CONTRATADA
deverá submeter à aprovação da Fiscalização os materiais a serem
utilizados. O encanador deverá proceder a locação das louças de acordo
com pontos de tomada de água e esgoto. Nessa atividade, deverá ser
garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada,
visando impedir futuros rompimentos e vazamentos. Após a locação,
deverá ser executada a fixação da peça. Todas as louças deverão ser
fixadas, seja através de chumbação com argamassa, traço 1:3, seja com a
utilização de parafusos com buchas. A seguir, deverá ser efetuado o
rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi fixada com a utilização
de argamassa de cimento branco, com ou sem a adição de corantes.
Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza
e/ou substituição.
Metais e Acessórios
Os metais e acessórios deverão, para sua colocação, obedecer às
especificações do projeto.
O encanador deverá proceder a remoção de todos os resíduos de
argamassa, concreto ou outros materiais que porventura estejam presentes
nas roscas e conexões das tubulações às quais serão conectados os
metais sanitários. Deverá, também, proceder uma verificação visual quanto
a possíveis obstruções nas tubulações e removê-las quando for o caso.

Nas conexões de água deverá ser utilizada a fita vedarosca. Sua aplicação
deverá ser efetuada com um mínimo de 02 voltas na conexão que possuir
a rosca externa, sempre no mesmo sentido de giro para acoplamento. Nas
conexões de esgoto deverá ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo
fabricante da peça, visando a estanqueidade da ligação.
Antes de iniciar os serviços de instalação das louças e metais, a
CONTRATA DA deverá submeter à aprovação de Fiscalização os materiais
a serem utilizados.
Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza
e/ou substituição.
O perfeito estado de cada aparelho será cuidadosamente verificado antes
de sua colocação, devendo ser ele novo e não se permitindo quaisquer
defeitos decorrentes de fabricação, transporte ou manuseio inadequado.
Todos os acessórios de ligação de água dos aparelhos sanitários, serão
arrematados com canopla no acabamento indicado; e todos os metais
desses aparelhos, bem como os de sua ligação, terão o acabamento
especificado no memorial descritivo dos serviços. Nenhuma peça deverá
estar conectada à tubulação de maneira forçada. Não será aceita a
utilização de aderentes tipo epóxi ou silicone nas chumbações ou
conexões.
4.6. ESPELHOS
Os espelhos serão fornecidos nas dimensões previamente medidas nas
esquadrias evitando-se sempre que possível o corte na obra. As chapas
serão inspecionadas no recebimento quanto a presença de bolhas, lentes,
ondulações ou empenamentos, fissuras ou trincos, manchas e defeitos de
corte. As chapas serão assentes com folga mínima de 2 mm em cada lado,
não sendo aceitas chapas assentes sob tensão, comprometendo a
segurança contra a ruptura da chapa.
No transporte e armazenamento deverão ser observados os seguintes
procedimentos:
Transportar as chapas sempre na posição vertical, com inclinação de
aproximadamente

6

%

observando

a

empilhamento estabelecida pelo fabricante.

quantidade

máxima

para

Dispor de mecanismo de segurança contra o tombamento da pilha.
Separar mecanicamente as chapas para evitar abrasão ou quebra. Esta
separação pode ser feita com papel jornal, com papelão de espessura fina
e uniforme ou com esferas granuladas de polimetilmentacrilato, por
possuírem todas um ph ácido.
No transporte e no armazenamento as pilhas devem ser mantidas
cobertas, permitindo-se a ventilação mas evitando-se a poeira entre as
chapas, vem como o excesso de umidade.
4.7. VIDROS
As chapas serão inspecionadas no recebimento quanto à presença de
bolhas, lentes, ondulações, fissuras ou trincas, manchas e defeitos de
corte.
As chapas serão assentadas com folga mínima de 3 mm em cada lado,
não sendo aceitas chapas fixadas sob tensão, comprometendo sua
resistência à ruptura.
Antes do assentamento dos vidros, os caixilhos e esquadrias serão
inspecionadas quanto à rigidez, à segurança, às deformações, de forma a
não transmitirem esforços para as chapas.
No transporte e no armazenamento deverão ser observados os seguintes
procedimentos:
Transportar as chapas sempre na posição vertical, com inclinação de
aproximadamente

6%

observando

a

quantidade

máxima

para

empilhamento estabelecida pelo fabricante.
Dispor de mecanismo de segurança contra o tombamento da pilha.
Separar mecanicamente as chapas de vidro para evitar abrasão ou quebra.
Esta separação pode ser feita com papel jornal ou com papelão de
espessura fina e uniforme.
No transporte e no armazenamento as pilhas devem ser mantidas
cobertas, permitindo-se a ventilação, mas, evitando-se a poeira entre as
chapas, bem como o excesso de umidade.
Quanto aos vidros aramados, por serem de difícil ajuste dimensional, a sua
encomenda deve ser precedida de medições criteriosas e precisas das
esquadrias ou dos vãos.

4.8. ALVENARIAS
O assentamento será iniciado pelos cantos principais ou pelas ligações
com quaisquer outros componentes e elementos da edificação. Como guia
das juntas, será utilizado o “escantilhão”. Após o levantamento dos cantos,
será utilizada como guia uma linha entre eles, fiada por fiada, para que o
prumo e a horizontalidade fiquem garantidos.
A partir de, aproximadamente, 1,50m de altura, deverá ser providenciado
um sistema de cavaletes com andaimes, para que o pedreiro possa
trabalhar de forma adequada. As fiadas deverão ser individualmente
niveladas e aprumadas com a utilização de nível de bolha e prumo. Todas
as juntas entre os tijolos ou blocos deverão ser rebaixadas com a ponta da
colher para que o emboço possa aderir fortemente. Quando os vãos forem
relativamente próximos e na mesma altura, recomenda-se uma única verga
sobre todos.
Sob os vão das janelas, serão colocadas contravergas, com seção de 10,0
X 10,0 cm e engastamento lateral mínimo de 30,0 cm, para evitar o
aparecimento de trincas.
Os tijolos cerâmicos deverão ser previamente molhados, devendo estar
úmidos quando do assentamento. Sobre os vãos de portas e janelas
deverão ser executadas vergas de concreto armado convenientemente
dimensionadas, com engastamento lateral mínimo de 30,0 cm ou de 1,5
vezes a espessura da parede, prevalecendo o maior.
No caso de paredes não estruturais, em vãos acima de 5,0 m, sem
contraventamento, para que as mesmas permaneçam auto-portantes,
deverá ser executado um reforço longitudinal com barras de ferro
engastadas na argamassa de assentamento e em pilaretes de concreto
armado com espessura idêntica à da parede, nela embutidos. Em paredes
com altura superior a 3,0 m deverão ser embutidas cintas de amarração,
também de concreto armado, a cada múltiplo desta medida. Para obras
que não exijam estrutura de concreto armado, sobre as alvenarias deverá
ser executada uma cinta de amarração, em concreto armado, para que
estas possam receber as lajes.

As alvenarias de vedação, em tijolos ou blocos, serão executadas de
maneira a se obter um paramento correto, de acordo com as seguintes
diretrizes:
O tipo de tijolo ou bloco, a sua espessura e a sua locação deverão
obedecer às dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto;
As paredes deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas, tanto nos
paramentos verticais quanto nos cantos. A verificação deverá ser periódica,
durante o levantamento, com comprovação após sua conclusão. Para tal,
deverá ser utilizada uma régua de metal ou de madeira, posicionando-a em
diversos pontos da parede. Não serão admitidas distorções superiores a
0,5 cm.
As juntas verticais do tipo mata-junta deverão ser aprumadas;
O controle geométrico será feito através da verificação “in loco”.
4.9. ESTRUTURAS METÁLICAS
A fabricação da estrutura obedecerá o projeto executivo e a especificação.
A Contratada elaborará um minucioso Plano de Trabalho para a montagem
da estrutura compreendendo, pelo menos:
Cronograma de recebimento das peças no canteiro;
Cronograma referente à produção e montagem, considerando-se a prémontagem da estrutura, as diversas fases da pintura na oficina e no
campo, o transporte para o local da obra e a estocagem das peças no
canteiro;
Esquema de controle de recebimento;
A lista das ferramentas e equipamentos com as respectivas quantidades a
serem disponibilizados durante a montagem;
A definição de local para instalação da oficina;
Estudo do canteiro de obras como um todo, compreendendo barracões
para almoxarifado, escritórios refeitórios e alojamentos;
Lay-out de estocagem das peças no canteiro, por dimensão e/ou peso,
com definição das dimensões máximas das pilhas e das distâncias entre as
mesmas em função dos equipamentos de manuseio e transporte interno a
serem utilizados;
Estabelecimento e quantificação das áreas que deverão ser cobertas;

Estudo do suprimento e distribuição de energia elétrica para a montagem
da estrutura e suas providências junto a concessionária local.
A identificação dos funcionários, devidamente habilitados e treinados,
responsáveis pela segurança do trabalho durante as operações de
transporte, manuseio e montagem;
Todos os cortes obtidos por tesoura ou maçarico deverão receber
acabamento retirando-se rebarbas e entalhes. Os cantos reentrantes
deverão ser arredondados com o maior raio possível, de forma a evitar o
aparecimento de fissuras.
Os diâmetros dos furos para parafusos não ajustados deverão ter uma
folga máxima de 1,6 mm em relação ao diâmetro do parafuso.
No caso de parafusos ajustados, este valor da folga será de 0,5 mm.
Nas furações, a precisão deverá ser tal que, após a montagem, um pino de
diâmetro igual 0,9 d, sendo “d” o diâmetro nominal do furo possa ser
introduzido perpendicularmente às faces das peças sem deformar os furos.
As peças a serem furadas em conjunto deverão ser rigorosamente
apertadas, para evitar a penetração de rebarbas entre as superfícies de
contato.
Pintura da Estrutura
O preparo das superfícies, o tipo de tinta e o número de demãos
dependerão da agressividade do meio ambiente a que as peças estruturais
serão submetidas.
Preliminarmente, deverão ser removidos óleos, graxas e gorduras, através
da aplicação de solventes emulsificáveis, seguida de lavagem com água
abundante.
Montagem
Preferencialmente, a estrutura será levada pronta para a montagem,
devendo o construtor executar in loco os retoques em função de pequenas
avarias localizadas.
Controle da Montagem
A

montagem

da

estrutura

metálica

deverá

ser

considerada

no

planejamento global da obra onde está inserida, de maneira a não
obstacular o desenvolvimento de outros serviços.

Toda e qualquer peça deverá ser inspecionada no recebimento para
observação quanto a avarias na pintura e deformações ou empenamentos
decorrentes do içamento, carga, transporte e descarga no canteiro.
A carga das peças deverá ser realizada de tal forma a facilitar a descarga e
o consequente empilhamento na ordem de retirada para montagem.
Todos os travamentos e escoramento provisórios deverão ser executados
rigorosamente alinhados e a prumo como se definitivo fossem.
Todas as locações e nivelamentos serão executadas a aparelho
topográfico por profissional de comprovada experiência.
As peças individuais serão consideradas aprumadas, niveladas e alinhadas
quando o erro apresentado não ultrapassar a 1/500 do respectivo
comprimento.
Os cortes, recortes ou furações na obra deverão ser evitados ao máximo
face às precárias condições técnicas de execução quando comparadas
com as condições da oficina. Serão admitidos, desde que em pequena
escala de ocorrência, a título de pequenas correções de ajustagem.
Todo parafuso ao ser apertado manualmente ou com torquímetro será
sinalizado com tinta como forma efetiva e segura de controle. Quando for
utilizado o torquímetro, este deverá ser aferido com a freqüência
recomendada

pelo

INMETRO

ou

outro

Instituo

de

Tecnologia

assemelhamento.
As áreas de contato dos parafusos de alta resistência deverão ser
inspecionadas e verificada a existência de ferrugem, rebarbas, pintura etc.
Deverão ser verificadas todas as peças que entrarão em contato com o
concreto, não devendo as mesmas serem pintadas.
Também não deverão ser pintadas, na oficina, as superfícies a serem
soldadas no canteiro, até uma distância de pelo menos 50 mm de cada
lado da junta.
Faz parte do controle de montagem a execução da proteção contra o fogo
das partes vitais da estrutura as quais deverão estar identificadas no
projeto, inclusive com indicação da proteção a ser adotada.
A CONTRATADA deverá proceder os testes exigidos pela Fiscalização,
devendo a última estar presente durante sua execução. Deverão ser
fornecidas, à Fiscalização os certificados de teste de todos os materiais ou

os certificados de concordância com a Norma Brasileira. O aceite de
relatórios, certificados ou da desistência de qualquer parte desta inspeção
não isentará a CONTRATADA da responsabilidade de fornecimento do
material em concordância com esta Especificação.
Os testes serão executados em amostras selecionadas ao acaso de cada
lote de material.
Os parafusos deverão ser submetidos ao “teste de cunha e resistência à
tração” e deverão satisfazer às cargas mínimas especificadas. Os
parafusos deverão revelar seus limites de resistência pela sua quebra,
quando puxados com a porca no lugar, e seus limites de resistência pela
sua quebra, quando puxados com a porca no lugar, e não pelo
espaçamento das roscas, mesmo que apresentem falha acima da carga
mínima de ruptura.

