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MEMORIAL DESCRITIVO GALERIA PRÉ FABRICADAS ( BUEIRO CELULAR DE 

CONCRETO) 

 

APRESENTAÇÃO; 

O presente memorial descritivo tem por finalidade fixar normas e procedimentos para a 

execução e fornecimento das galerias pré fabricadas e diversos serviços relacionados a 

seguir: 

 

FORNECIMENTO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO ( GALERIAS) 
 
 

    1. ESTRUTURA DE CONCRETO 
 
Generalidades 
 
Esta seção trata de todos os trabalhos referentes ao concreto para estrutura permanente, de 
acordo com o projeto executivo na execução das galerias pré fabricadas ( bueiro celular de 
concreto), incluindo material e equipamentos para fabricação, transporte, lançamento, 
adensamento, acabamento, cura e controle tecnológico. 
 
As tensões características dos concretos empregados na execução de bueiro celular de concreto, 
designado pela notação “fck”, correspondem aos valores que apresentam uma probabilidade de 
apenas 5% de não serem atingidos. 
A seção retangular será executada em concreto fck = 30Mpa e deverá atender as normas: 
 
NBR 8953/92 – concreto para fins estruturais 
NBR 9062/01 -  projeto e execução de estruturas de concreto pré- moldado 
NBR12654/92 – controle tecnológico de materiais componentes do concreto 
NBR12655/96 – preparo, controle e recebimento do concreto 
NBR 14931/03 –execução de estruturas de concreto 
NBR 6118/03 – projeto de estruturas de concreto - procedimento 
NBR 15396/06 – bueiro celular de concreto armado pré - fabricado 
NBR 10839/89 – Execução de obras de arte especial em concreto armado e                             
protendido 
NBR 7187/87 – projeto e execução de pontes em concreto armado e protendido 
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DNER –ES 330/97 – Obras de arte especial – concreto e argamassa 
DNER – ES 331/97 – Obras de arte especial – armaduras para concreto armado 
DNER – ES 333/97 –formas 
 
 
O concreto será composto de cimento, água, agregados e qualquer componente mencionado, a 
critério da fiscalização e por conta da Empreiteira, tal como: incorporador de ar, redutor de água, 
retardador de pega, impermeabilizante, plastificante ou outro, que produza propriedades 
benéficas conforme comprovado em ensaios de laboratório e comprovado pela fiscalização 
devendo assegurar: 
 

 trabalhabilidade compatível com as necessidades de lançamento; 

 homogeneidade em todos os pontos da massa; 

 após o lançamento, apresentar compacidade adequada e, aos cura durabilidade, 

impermeabilidade e resistência mecânica, de acordo com essas especificações técnicas 

desenhos de projeto. 

O concreto e materiais componentes obedecerão às normas e especificações ABNT e ASTM 
e, em casos de omissão ou não aplicabilidade, prevalecerão exigências destas especificações 
técnicas ou de outras normas e especificações determinadas pela fiscalização. 
A Empreiteira deverá obrigatoriamente dispor para sua consulta no canteiro de obras um 
conjunto completo das normas da ABNT relativas a concreto armado e protendido. 
As especificações gerais das obras rodoviárias do DNER, deverão ser usadas, como uma 
forma complementar de orientação. 
 
 
2. MATERIAIS 
 
Cimento 
 
Será empregado o do tipo Portland comum pozolânico classe 32 de acordo com as 
prescrições da NBR-5732 (comum) e NBR-5736 (pozolânico) da ABNT. O armazenamento no 
canteiro de obras, em sacos de 50 kg, será em local isento de infiltração de água, ventilado e 
sem contato direto com o terreno depósito, que deverá ter fácil acesso para a fiscalização Em 
condições normais, as pilhas serão compostas de, no máximo, 10 sacos; quando o cimento 
apresentar temperatura igual ou maior que 35ºC serão compostas de 5 sacos no máximo. 
Será recusado quando a embalagem estiver danificada no transporte ou quando apresentar 
sinais de hidratação (empedramento). Será aberto somente na hora de seu uso. 
 
 
Agregado Miúdo 
 
Areia quartzosa, com dimensão igual ou inferior a 4,8mm, atendendo aos requisitos de 
granulometria, porcentagem máxima de argila, materiais orgânicos, mal pulverulentos ensaio 
de qualidade constantes na NBR 721 1 da ABNT.  
 
Agregado Graúdo 
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Os agregados a serem usados não deveram conter materiais deletérios e não deveram ser 
reativos. Serão dispensados destes ensaios os materiais que já tiverem uso consagrado.  
Grãos resistentes, duros e estáveis, de pedra britada, de seixos rolados , britados ou não, de 
dimensão maior que 4,8mm, obedecendo a NBR 721 1 da ABNT. 
 
A estocagem será feita evitando a contaminação de material estranho entre dois agregados de 
tipo e procedência diferentes, conservando sua composição granulométrica original. 
 
Água 
 
Doce, limpa e isenta de substância estranhas e nocivas como silte, óleo, sais ou matéria 
orgânica submetida a analise de laboratório em obediência ao especificado na 6118, da ABNT 
item 8.1.3. 
 
Aditivo 
 
O uso será restrito a casos especialmente necessários sob autorização e orientação da 
fiscalização. Quando isso ocorrer, observar rigorosamente as prescrições do fabricante e 
realizar ensaios de laboratório para determinar teor e eficiência.  
O armazenamento será de responsabilidade da empreiteira de acordo com instruções do 
fabricante de acordo com a EB – 1763 e ASTM C-260 e ASTM C. 
 
 
3. DOSAGEM  
 
Concreto moldado “in loco” e Concreto armado   
 
O traço será determinado por método racional, em laboratório idôneo aceito pela fiscalização, 
as expensas da empreiteira. Antes do início da concretagem, estudos de dosagem deverão 
ser compatíveis com a natureza da obra, condições de trabalho, durabilidade, condições de 
transporte e lançamento. O fator água, materiais secos deveram atender as necessidades 
criadas pelas temperaturas ou umidade relativa do ar (nos casos mais extremos). A dosagem 
deverá resultar produto final homogêneo com argamassa trabalhável e compatível com 
dimensões, finalidades, disposições e densidade da armadura dos elementos estruturais 
assim como com formas de transportes e adensamento, tudo de acordo com o estabelecido 
no item 8.3.1 da BNR 6118. 
O traço somente poderá ser aplicado após sua aprovação por escrito pela fiscalização . O 
controle tecnológico a ser adotado para o cálculo do traço de concreto será o controle 
sistemático rigoroso. 
 
 
 
4.  MISTURA E AMASSAMENTO 
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Somente será admitido o processo mecânico. O tempo de mistura contado a lançamento de 
todos os componentes, será de dois minutos e meio, reservar a fiscalização o direito de 
aumentá-lo, caso o concreto a ser moldado não demonstre a homogeneização adequada.  
O concreto descarregado da betoneira terá composição e consistência uniforme todas as suas 
partes e nas diversas descargas. 
A tolerância de erros nas dosagens dos materiais deverá atender aos limites do nível de 
controle tecnológico adotado nestas especificações. 
A fiscalização orientará em caso de dúvida.  
 
 
5. ADENSAMENTO 
 
O concreto moldado no local será vibrado mecanicamente por meio de vibradores de imersão 
com diâmetro compatível ou de parede, para obter a máxima compacidade.  
O vibrador imersão deverá operar verticalmente e a penetração será feita pelo seu próprio 
peso.  
Evitar contato com a armadura e forma. A retirada de equipamento de dentro da massa 
deverá ser lenta, para não ocasionar a formação de vazios. 
 
Cura e proteção do concreto   
 
Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto será protegido da chuva, agentes 
químicos, choque e vibração com intensidade  
A proteção contra a secagem prematura, evitando ou reduzindo os efeitos da retração por 
secagem e fluência, pelo menos durante os 3 primeiros após o lançamento, deverá ser feita 
mantendo umedecidos à superfície. 
Compostos químicos para a cura somente serão usados quando aprovado escrito pela 
fiscalização. O concreto para a execução da galeria deverá obedecer o seguinte: mistura 
mecânica (betoneira), adensamento por vibração (vibradores mecânicos) e consistência 
adequada. O traço será determinado em função dos agregados locais, cuja utilização foi 
autorizada.  
À critério da fiscalização poderá ser empregado o concreto pronto industrializado. Para 
orientação geral deverão ser observados os artigos correspondentes da NBR- 6188.  
 
 
6. CONTROLE  
 
Os trabalhos de execução dos bueiros celulares serão realizados seguindo-se rigorosamente 
o detalhamento do projeto executivo.  
A fiscalização poderá intervir, a qualquer momento e quando achar necessário para verificar e 
orientar os serviços.  
 
 
 
7. FORMAS 
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Serão executadas rigorosamente conforme dimensões indicadas em projetos , com material 
de boa qualidade e espessura de 12mm, adequado ao tipo de acabamento da superfície de 
concreto por ele envolvido. Deverão obedecer as Normas NBR-7190 e NBR -8800, 
respectivamente para estruturas de madeira e metálica.  
Antes do inicio da concretagem serão molhadas até a saturação, executados furos para 
escoamento do excesso de água e verificada a estanqueidade. 
As juntas serão vedades e a superfície em contato com o concreto deverá estar isenta de 
impurezas prejudiciais a qualidade do acabamento. Os furos de escoamento da água serão 
vedados. 
O emprego de aditivo especiais, aplicados nas paredes internas das formas para facilitar a 
desforma, só poderá ser realizado mediante autorização da fiscalização e demonstrado pelo 
fabricante que seu emprego não introduz manchas ou alterações no aspecto exterior da peça. 
 
 
8. RETIRADA DE FORMAS E ESCORAMENTO 
 
Não deverá ocorrer antes de um prazo mínimo de 15 dias. 
 
 
9. AÇOS 
 
Para as armaduras, serão empregadas barras de aço de seção circular, de diversas bitolas do 
tipo CA-50,devendo satisfazer o que prescreve a NBR – 7480. 
As armaduras deverão ser preparadas e colocadas na forma de acordo com os de talhes do 
projeto, e deverão obedecer o que está prescrito, nas NBRs 6188, 6118 e 7187 
 
Emendas   
 
Na necessidade de emendas, em qualquer caso deverá ser obedecido o disposto no item 6.3 
da NBR – 6118. 
 
 
10. ARMADURAS 
 
 
Armadura Para Concreto Armado 
 
 
Será executado de acordo com as especificações contidas no projeto, observando-se 
estritamente as características do aço, número de camadas, dobramento, bitola, espaçamento 
e recobrimento. Os diversos tipos de barras retas e dobradas serão amarradas com arame 
preto nº16 ou 18. 
Nas paredes laterais malha com aço CA5O 10,0mm e 6,3mm sentido transversal e 6,3mm 
sentido longitudinal, conforme projeto. Na parte superior da seção retangular malha com aço 
CA5O 6,3mm, sentido longitudinal e 10mm, sentido transversal,conforme projeto. Na parte 
inferior da seção retangular malha com aço CA50 6,3mm, sentido longitudinal e 10 mm e 
6,3mm sentido transversal, conforme projeto. 
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As barras e fios de aço destinados às armaduras para concreto armado deverão obedecer às 
prescrições da NBR 7480/85. 
Antes e depois de colocada em posição, a armadura deverá estar perfeitamente limpa, sem 
ferrugem, pintura, graxa, terra, cimento ou qualquer outro elemento que possa prejudicar sua 
aderência ao concreto ou a sua conservação. 
A impureza será retirada com escova de aço ou qualquer tratamento equivalente   
 
 
Preparo e colocação de armaduras   
 
 
As armaduras deverão ser cortadas e dobradas de acordo com os detalhes do projeto, 
devendo ser usado pinos e cutelos compatíveis como diâmetro e classe do aço das barras – 
art. 6.3.4 da NBR-6188. 
 
11. GALERIAS PRÉ FABRICADAS 
 
As galerias ( bueiro celular de concreto) deverão ser pré - fabricadas executadas de acordo 
com o projeto e seguindo rigorosamente as normas acima citadas e deverão ser entregues e 
descarregadas, pela empresa nos locais indicados pela fiscalização. 
A empresa deverá fornecer mediante solicitação da fiscalização  no mínimo 01 corpo de 
prova, assim como laudo de resistência do concreto de cada peça fornecida. 
 
12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
A empresa, para participar do processo licitatório, deverá ter confeccionado no mínimo 100 
peças de galerias, devidamente comprovado. 
 
 

A CONTRATADA OBRIGA-SE À:  
 
Fornecer equipamentos ( ferramentas, maquinas e eEPIs )  a seus empregados para uso na 

execução dos serviços, conforme especificação técnicas, bem como, uniformizados com identificação 
da empresa.   

 
Responsabilizar-se por tudo o que se relaciona com pessoal empregado para execução dos 

serviços, fornecendo equipamento de proteção individual e coletiva, bem o seu transporte. 
A empresa contratada será responsável, e deverá ressarcir ou indenizar prejuízos causados 

a PML, propriedades ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços, as suas expensas, 
sem quaisquer ônus a prefeitura. 

 
Quando solicitada pela Secretaria de Obras, afastar imediatamente os serviços qualquer 

empregado que ingerir bebidas alcoólicas durante a jornada de trabalho, ou proceder de maneira 
desrespeitosa com os usuários ou funcionário da Secretaria de Obras, ou apresentar motivos não 
aceitos pela Secretaria de Obras, por deixar de executar qualquer serviço de acordo com as 
instruções, ou ter recebido gratificação do cliente a qualquer titulo, ou ainda por qualquer motivo se 
julgado merecedor dessa medida pela Secretaria de Obras. 
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Responsabilizar-se por toda sinalização necessária até o recebimento dos serviços pela 

fiscalização da Secretaria de Obras. 
 
 
 
A sinalização deverá ser composta de fitas zebradas, cones, tela tapume e cavaletes com 

identificação da empresa conforme modelo em anexo.  
 
Também é de responsabilidade da contratada, se necessário, a confecção e fornecimento à 

contratante do projeto “As Built” da obra , assim que termine. 
 
Manter sempre disponibilizado e atualizado o diário de obra, onde deverão ser anotados 

todas as atividades do dia, bem como alterações na condução do serviços efetuadas pela fiscalização 
e outros atividades relacionadas a tomada de decisões durante a  execução dos serviços. 

 
 
FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:  
 
Todos os serviços, objetos desta especificação técnica serão fiscalizados pela Secretaria de 

Obras.  
Sem prejuízo de outras atribuições inerente a função, a fiscalização da Secretaria de Obras 

poderá: 
Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com as especificações 

técnicas ou com as normas estabelecidas pela Secretaria de Obras.  
 
Recusar serviços executados em desacordo com as especificações técnicas e desacordo 

com especificações dadas pela secretaria de Obras.  
 
Se a qualquer tempo a fiscalização da Secretaria de Obras, julgar que os métodos dos 

trabalhos e ou equipamentos da contratada são comprovadamente ineficientes, ou inadequados à 
perfeita execução do serviços, ou ritmos requeridos para realização dos trabalhos, poderá exigir que 
a CONTRATADA aumente sua eficiência de modo a dar cumprimento aos mesmos. 

 
A fiscalização da Secretaria de Obras não diminui nem exclui a responsabilidade da 

CONTRATADA pela qualidade e correta execução dos serviços.  
 
Os serviços somente serão recebidos pela secretaria de Obras, após o atendimento ás 

especificações técnicas. 
 
 
Dentro do prazo legal estipulado pelo edital de licitação, conforme cronograma físico-

financeiro, o período da primeira medição conta a partir da ordem de início dos serviços até o final do 
mês em questão. Para as medições subsequentes, os períodos são mensais, exceto a medição final, 
que obedece ao término do prazo legal. 
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A fiscalização apropria-se dos serviços executados no respectivo período, por meio de 
medição física no local dos serviços, juntamente com o responsável técnico ou preposto da empresa 
contratada. 

 
 
 

PRAZO DE EXECUÇÃO:  
 

 
De início: Em até 48 horas após a assinatura da ordem de serviço. 
De execução: Da data da assinatura do contrato até 31/12/2018. 
De entrega: Em até 5 dias da conclusão, mediante termo circunstancial. 
Do contrato: Da data da assinatura até 31/12/2018. 
Local de entrega: Secretaria de Planejamento e Obras. 
Formas de pagamento: Mensalmente em até 10 dias úteis da(s) data(s) do(s) boletim(ins) de 
medição(ões) correspondente (s) as solicitações da secretaria de obras.  
Outras exigências: A empresa deverá trabalhar de acordo com as Normas Técnicas Vigentes 
da ABNT, ter registro no CREA e apresentar atestado de aptidão.   
 
 
 

 

 

 

 

Engo Edson Teixeira da Silva 

CREA/SC 068512-1 


