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1. OBJETO E OBJETIVO 

O objeto deste documento são Diretrizes Executivas de Serviços da PCR e o objetivo 

é a fixação das condições técnicas a serem observadas na execução das bases de 

concreto magro sob jurisdição da Prefeitura do Recife. 

 

2. DESCRIÇÃO 

Os serviços consistem no fornecimento, carga, transporte e descarga de materiais, 

mão- de-obra e equipamentos necessários à execução e ao controle de qualidade de 

camadas de base de concreto magro. 

 

3. MATERIAIS 

3.1 CIMENTO 

3.1.1 Generalidades 
 
O cimento poderá ser fornecido a granel, em sacos ou contenedores. 

Os cimentos deverão atender às condições impostas pelas especificações  

correspondentes da ABNT. 

 

Poderão ser empregados os seguintes cimentos: 

• Cimento Portland Composto; 

• Cimento Portland de Alto Forno (AF-320); 

 
3.1.2 Inspeção Preliminar e Armazenamento 
 
As embalagens deverão apresentar-se íntegras por ocasião da entrega, sendo 

rejeitado todo o cimento que apresentar sinais indicativos de hidratação. 
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Os lotes serão considerados distintos quando: 

• forem de diferentes procedências, tipos ou classes de resistência; 

• não forem recebidos numa mesma data; 

• tiverem mais de 400 sacos, ou 25 toneladas se o transporte for a granel. 

 

Se o fornecimento for somente em sacos, os lotes deverão ser identificados 

adequadamente e armazenados de modo a permitir sua fácil inspeção. 

 

A estocagem e o armazenamento deverão ser feitos e controlados de modo a 

possibilitar, facilmente, a verificação da procedência, do tipo de cimento e data da 

entrega, bem como a eventual separação dos diversos lotes, de modo, inclusive, a 

permitir a utilização das partidas pela ordem cronológica de entrada, evitando 

armazenamentos prolongados. 

 

O armazenamento deverá ser feito de forma a proporcionar proteção contra umidade e 

intempéries. Quando o cimento for entregue acondicionado em sacos, o 

armazenamento deverá ser efetuado sobre estrado de madeira. Proíbe-se o 

reaproveitamento de derrames de material ou de sacos rasgados. 

 

Não será permitidas pilhas com mais de 10 sacos. 

 

Quando entregue a granel, o cimento deverá ser depositado em silos distintos, quando 

for de diferentes procedências, tipos ou classes de resistência. 

 

Os silos deverão ser periodicamente inspecionados, com a finalidade de se verificar a 

eventual formação de crostas aderidas às paredes, que venham prejudicar o 

funcionamento do sistema de abastecimento da central. 
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No recebimento do cimento Portland a granel, deverão ser rigorosamente controlados 

os documentos de entrega, dos quais constarão as características do cimento, 

conforme indicado na especificação brasileira a ela correspondente. 

 
3.1.3 Amostragens e Ensaios 
 

O controle da qualidade do cimento será feito através de inspeção dos silos e 

depósitos e por ensaios executados em amostras colhidas de acordo com a NBR 5741 

– Extração e Preparação das amostras de cimentos. 

 

As amostras deverão ser submetidas aos ensaios necessários ao confronto com as 

condições impostas pelas Especificações, permitindo decidir quanto à aceitação ou 

rejeição do lote. 

 

3.2 AGREGADOS 

3.2.1 Generalidades 
 
Os agregados deverão obedecer às exigências da Especificação NBR 7211 e mais as 

seguintes: 

 

a) Não conter teores prejudiciais de constituintes minerais que conduzam a possíveis 

reações prejudiciais à execução do concreto; 

 

b) Desgaste do agregado graúdo na máquina “Los Angeles“ (ME-23 da PCR, 

correspondente à NBR 6465) não superior a 55%. 

 

c) Teor de grãos lamelares não superior a 15% NBR 7225 – Materiais de pedra e 

agregados naturais e coeficiente volumétrico não inferior a 0,20 (AFNOR-P18-

301). 
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d) Diâmetro Máximo: 

• agregado graúdo – 1/4 da espessura da placa de concreto ou 50 mm, 

obedecendo o valor menor. 

• agregado miúdo – 4,8 mm. 

 
3.2.2 Inspeção Preliminar e Armazenamento 
 
No recebimento dos agregados de tipos e procedências diferentes, devidamente 

identificados, os mesmos deverão ser depositados em plataformas separadas, onde 

não haja possibilidade de se misturarem com outros agregados ou com materiais 

estranhos que venham prejudicar a sua qualidade. A estocagem será efetuada em 

camadas, somente permitindo a formação de pilhas cônicas quando o sistema de 

descarga evitar a queda livre. 
 

Independentemente do processo de estocagem, este não deverá produzir alterações 

no agregado quanto às características dele exigidas nas especificações. 
 

Os silos ou depósitos deverão ser protegidos de enxurradas de águas pluviais por 

valetas de drenagem bem dimensionadas. 

 

As áreas de armazenamento deverão ser isentas de elementos prejudiciais, como 

certos ácidos e sais, óleos e matéria orgânica. 

 

Nas operações de carga e descarga dos agregados, deverão ser tomados cuidados 

para não contaminá-los com óleos, graxas e materiais ferrosos, possíveis de serem 

trazidas pelos veículos. 

 

Deverá ser providenciado armazenamento adequado, de forma a possibilitar a 

separação dos agregados em silos ou depósitos, conforme a granulometria e 

procedência, e permitir rigor no controle de qualidade. 
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3.2.3 Amostragem e Ensaios 
 
O controle de qualidade dos agregados será feito através de inspeções aos silos ou 

depósitos e por ensaios realizados em amostras obtidas de acordo com a NBR – 7216 

– amostragem de agregados da ABNT para cada 100 m³, ou sempre que houver 

aparente variação nas características. 

 

As amostras deverão ser submetidas aos ensaios necessários ao confronto com as 

condições especificadas, permitindo decidir quanto à aceitação ou rejeição do lote. 

 

3.3 ÁGUA 

A água destinada ao amassamento do concreto deverá ser isenta de teores 

prejudiciais de substâncias estranhas. Presumem-se satisfatórias as águas potáveis e 

as que tenham pH entre 5,0 e 8,0. 

 

No caso de considerada suspeita, a critério da Fiscalização, a água só poderá ser 

utilizada se: 

 

a) Permitir a preparação de pasta de consistência normal com o cimento a ser 

empregado na obra, cujo tempo de início de pega não difira de mais de 30 minutos 

da pasta preparada com o mesmo cimento e água e considerada de qualidade 

comprovada; 

 

b) Permitir a preparação de argamassa de consistência normal com o cimento a ser 

empregado na obra, cuja resistência média à compressão, aos 28 dias de idade, 

não seja inferior a 85% da resistência média correspondente à argamassa 

preparada com o mesmo cimento e água considerada de qualidade comprovada. 
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3.4 CONCRETO 

Todos materiais componentes do concreto deverão satisfazer as Especificações em 

vigor. 

 

O concreto deverá ser dosado de modo a garantir: 

 

a) Resistência à compressão aos 28 dias de idade compreendida entre 12 e 16 MPa 

(120 e 160 kg /cm²); 

 

b) Porcentagem em peso de agregado miúdo na mistura igual ou inferior a 40%; 

 

c) Trabalhabilidade adequada ao processo construtivo, não devendo ser segregado 

ou alterado no transporte, lançamento ou adensamento. 

 

4. EQUIPAMENTOS 

O Equipamento mínimo para a execução de bases de concreto magro será constituído 

por: 

• dois (2) vibradores de imersão ; 

• uma (1) placa vibradora; 

• uma (1) betoneira, ou conjunto de betoneiras com capacidade total mínima de 

15 m³ /hora; 

• pequenas ferramentas, tais como enxadas , pás, garfos, régua , etc. . 

 

Será dispensada a betoneira sempre que o concreto for do tipo “pré-misturado” e 

fornecido na obra por caminhão betoneira ou basculante (para menos de 30 minutos 

de transporte). 
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5. EXECUÇÃO 

A base de concreto magro será executado sobre sub-base constituída por material 

granular com as respectivas espessuras fixadas pelo projeto. 

 

O espalhamento do concreto magro será executado manualmente com ferramentas de 

mão, tais como, pás, enxadas, etc., evitando sempre a segregação dos materiais. O 

concreto deverá ser distribuído com ligeiro excesso por toda a largura da faixa em 

execução de modo que após as operações de adensamento, seja obtida em qualquer 

ponto de pavimento a espessura do projeto. 

 

Antes do lançamento do concreto, a superfície da sub-base deverá ser umedecida ou 

impermeabilizada com pintura asfáltica. 

 

Logo após o espalhamento será iniciado o adensamento por meio dos vibradores de 

imersão. 

 

Uma vez adensado, a superfície deverá ser regularizada, corrigindo quaisquer 

depressões ou deficiências de espessura com concreto recém-misturado. 

 

Concluídas as operações de regularização e comprovada a espessura de projeto em 

todo o trecho em construção, a superfície será ligeiramente alisada e revibrada com 

auxílio de placas ou réguas vibrantes. Nesta operação poderão ser utilizados rolos 

lisos. 

 

O tempo decorrido desde o lançamento do concreto até o fim da operação descrita no 

item anterior, não deverá exceder de 2(duas) horas. 

 

Terminadas as operações de adensamento, a superfície do concreto deverá ser 

protegida para a cura adequada do concreto, a fim de evitar a evaporação da água de 

amassamento. 
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Esta proteção será feita por meio de pintura impermeabilizante com asfaltos diluídos 

na razão de 0,8 a 1,0 litro por metro quadrado, ou produto químico líquido para 

formação de película impermeabilizante na quantidade específica pelo fabricante. 

Caso não seja executada a proteção e cura por meio de pintura impermeabilizante, a 

superfície do concreto deverá ser mantida constantemente úmida, por um período 

mínimo de 3(três) dias. 

 

Não será permitido o tráfego de veículos antes de findar os 3(três) dias  de cura.  

 

Após a cura, não sendo executado imediatamente o revestimento, o tráfego só será 

permitido mediante autorização da Fiscalização. 

 

6. CONTROLE E RECEBIMENTO 

6.1 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

A resistência à compressão simples deverá ser verificada para cada 150 m de base, 

moldando 3 corpos-de-prova e rompendo aos 28 dias de idade. A moldagem dos 

corpos-de-prova será feito de acordo com os Métodos de Ensaio ME-37 ou ME-53 da 

PCR e a ruptura de acordo com o ME-38 da PCR. 

Em caso de obras de pequeno porte, inferiores a 150 m, deverão ser moldados no 

mínimo 3 corpos-de-prova. 

 

6.2 FÔRMA E DIMENSÃO 

A base pronta deverá ter a fôrma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e 

seção transversal estabelecida no projeto. 

 

A tolerância de espessura, para aceitação ou rejeição dos serviços, será de ± 1,5 cm 

com relação às cotas de projeto em cada ponto. 
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As depressões na base, verificadas com uma régua de 3 m de comprimento, deverão 

ser inferiores a 1,5 cm. 

 

7. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

7.1 MEDIÇÃO 

Os serviços serão medidos pelo volume compactado na faixa de rolamento, em metros 

cúbicos segundo a seção de projeto, calculado pela espessura média, obtida pela 

verificação através de medidas observadas pela Fiscalização, por amostragem, em 

seções transversais acabadas. 

 

 7.2 PAGAMENTO 

O pagamento será feito conforme preços unitários contratuais, os quais compreendem 

o fornecimento de materiais, o uso de equipamentos, todas as operações descritas 

nestas especificações, bem como a mão-de-obra, encargos e demais serviços 

necessários à sua execução. 


