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MEMORIAL DESCRITIVO DAS ESPECIFICAÇÕES  
EXECUÇÃO DE FORMA, FERRAGEM E CONCRETAGEM DA ESTRUTURA NÍVEL 6,55M E 
8,75M DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL        
 
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ 
OBRA: PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL  
LOCAL: CENTRO 
CIDADE: CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG 
      
1.0 – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA 
As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a 
matéria. O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de fôrma a evitar possíveis 
deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. As 
fôrmas serão dotadas das contra-flechas necessárias conforme especificadas no projeto estrutural, 
e com a paginação das fôrmas conforme as orientações do projeto arquitetônico. Antes do início da 
concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de modo a evitar eventuais fugas de 
pasta. As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de 
amassamento do concreto. Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, 
serão aplicados na superfície da fôrma antes da colocação da armadura. Deverão ser tomadas as 
precauções para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que 
suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida. Os andaimes deverão ser perfeitamente 
rígidos, impedindo, desse modo, qualquer movimento das fôrmas no momento da concretagem. É 
preferível o emprego de andaimes metálicos. As fôrmas deverão ser preparadas tal que fique 
assegurada sua resistência aos esforços decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem 
sofrer deformações fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o 
determinado em projeto. Na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados necessários a 
fim de impedir que sejam danificadas as superfícies de concreto. O alinhamento, o prumo, o nível e 
a estanqueidade das formas serão verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o 
lançamento do concreto. A retirada das formas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os 

prazos recomendados:  faces laterais: 3 dias;  faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem 

encunhados e convenientemente espaçados;  faces inferiores sem escoramentos: 21 dias. A 
retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente 
para peças em balanço, o que impedirá o aparecimento de fissuras em decorrência de cargas 
diferenciais.  
 
2.0 – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA 
As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a 
matéria. O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de fôrma a evitar possíveis 
deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. As 
fôrmas serão dotadas das contra-flechas necessárias conforme especificadas no projeto estrutural, 
e com a paginação das fôrmas conforme as orientações do projeto arquitetônico. Antes do início da 
concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de modo a evitar eventuais fugas de 
pasta. As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de 
amassamento do concreto. Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, 
serão aplicados na superfície da fôrma antes da colocação da armadura. Deverão ser tomadas as 
precauções para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que 
suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida. Os andaimes deverão ser perfeitamente 
rígidos, impedindo, desse modo, qualquer movimento das fôrmas no momento da concretagem. É 
preferível o emprego de andaimes metálicos. As fôrmas deverão ser preparadas tal que fique 
assegurada sua resistência aos esforços decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem 
sofrer deformações fazendo com que, por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o 
determinado em projeto. Na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados necessários a 
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fim de impedir que sejam danificadas as superfícies de concreto. O alinhamento, o prumo, o nível e 
a estanqueidade das formas serão verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o 
lançamento do concreto. A retirada das formas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os 

prazos recomendados:  faces laterais: 3 dias;  faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem 

encunhados e convenientemente espaçados;  faces inferiores sem escoramentos: 21 dias. A 
retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente 
para peças em balanço, o que impedirá o aparecimento de fissuras em decorrência de cargas 
diferenciais.  
 
3.0 – LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA  
O concreto deverá ser lançado com a utilização de bomba propulsora apropriada para este fim, e 
não deverá ser lançado de altura superior a 2,0m para evitar segregação. Em quedas livres 
maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo possíveis as calhas, o concreto será lançado 
por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas. O adensamento manual só 
deverá ser permitido em camadas não maiores a 20cm de altura. O adensamento será cuidadoso, 
de fôrma que o concreto ocupe todos os recantos da fôrma. Serão adotadas precauções para 
evitar vibração da armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderência 
com o concreto. Os vibradores de imersão não serão deslocados horizontalmente. A vibração será 
apenas a suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do 
concreto. A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha do vibrador. As camadas 
a serem vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a ¾ do comprimento da agulha. 
As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de 6 a 10 vezes o diâmetro 
da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação). É aconselhável a vibração por períodos 
curtos em pontos próximos, ao invés de períodos longos num único ponto ou em pontos distantes. 
Será evitada a vibração próxima às formas (menos de 100mm), no caso de se utilizar vibrador de 
imersão. A agulha será sempre introduzida na massa de concreto na posição vertical, ou, se 
impossível, com a inclinação máxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formação de 
buracos que se encherão somente de pasta. Na vibração por camadas, far-se-á com que a agulha 
atinja a camada subjacente para assegurar a ligação duas a duas. Admitir-se-á a utilização, 
excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (fôrmas, réguas, entre outros) 
 
4.0 – ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA 
A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso a distância 
mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados afastadores de 
armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa. Os diâmetros, tipos, 
posicionamentos e demais características da armadura, devem ser rigorosamente verificados 
quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do concreto. Todas as barras a 
serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por um processo de limpeza 
prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, entre outros. As armaduras deverão ser 
adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas em projeto, quando do 
lançamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias 
deverão ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegerá da ação 
atmosférica no período entre a colocação da forma e o lançamento do concreto. Antes do 
lançamento do concreto, esta nata deverá ser removida. O aço será de fornecimento do Município. 
 
5.0 – CORTE E DOBRA DE AÇO CA50/60, UTILIZADO EM LAJE 
A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso a distância 
mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados afastadores de 
armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa. Os diâmetros, tipos, 
posicionamentos e demais características da armadura, devem ser rigorosamente verificados 
quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do concreto. Todas as barras a 
serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por um processo de limpeza 
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prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, entre outros. As armaduras deverão ser 
adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas em projeto, quando do 
lançamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias 
deverão ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegerá da ação 
atmosférica no período entre a colocação da forma e o lançamento do concreto. Antes do 
lançamento do concreto, esta nata deverá ser removida. O aço será de fornecimento do Município. 
 
 
Conceição do Pará, 23 de agosto de 2018 
 
 
Luiz Gustavo Leite de Freitas 
Engenheira Civil CREA/MG 77.758/D 
 
 
 
 
 


