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SERVIÇOS PRELIMINARES 

 Preparação do Terreno  

 

  Limpeza do terreno (02230): desmatamento 

com corte de 20 cm do solo natural, sendo 

que o entulho deve ser retirado 

 Instalação Provisória de água (02510): 

Pública, do vizinho ou poço artesiano 

 Instalação provisória de luz e força (02515) 
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Barracão para depósito (02875) 

 Localização: 
• Próximo ao ponto de água 

• Espaço livre 

 

 Construção (dimensões) 

 

 Destinação: 
• guarda de materiais 

• abrigo do operário 

residente 
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Canteiro de Obras 

 Tanque para queima de cal 

 Terreiro para preparo de argamassas 
• Localização: onde possa permanecer até o final da 

obra, sem atrapalhar os trabalhos 

• Numa obra de porte, há necessidade de layout 

para ser eficientemente localizado 

• Proximidade do ponto de água 

• Espaços livres laterais para descarga dos 

caminhões de areia e de pedra 

• Proximidade das diversas peças entre sí 
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Locação da obra (02595) 

 Locação das brocas 
• Eficiência 

• Exatidão 

 Locação de paredes 
• Processo dos cavaletes 

• Processo da tábua corrida (gabarito) 

 *pontaletes de pinho 3”x3” ou 3” x 4” distanciados 1,50m     
e afastados 1,20m das futuras paredes 

 *tábuas 1”x30cm niveladas “cercando” a obra 

 *fixação de pregos convenientes 
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FUNDAÇÕES 

 Fundação Direta: solo apresenta 

capacidade de carga a baixa profundidade 
• Em concreto 

• Só de alvenaria (?) 

 Argamassa mista de assentamento+aditivo 

impermeabilizante 

 Assegurar-se da impossibilidade de invasão de água 

 Traço da argamassa de cimento (em volume)= 1:3 

• 1 lata de cimento 

• 3 latas de areia 

• 1,5 kg de aditivo impermeabilizante 
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 Fundação indireta: solo não apresenta 

capacidade de carga a baixas 

profundidades, mas tem condições de 

receber as transferências de carga 

 

 BROCAS: profundidade inferior a 6 m 
 

 ESTACAS: profundidades superiores 
 Aço, C.A., C.P. e madeira 
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