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1. OBJETO 

As especificações técnicas adotadas para a execução das obras civis de intervenção do pacote de licitação 

denominado P9, são aquelas atualmente utilizadas pelas Companhias Estaduais de Saneamento, bem como 

por vários Sistemas Municipais Autônomos de Água e Esgoto – SAMAE’s, Companhias de Saneamento 

Municipais de Economia Mista e outros órgãos que operam serviços de água e esgoto no Brasil.  

As referidas especificações técnicas foram elaboradas por técnicos das Companhias Estaduais de 

Saneamento, sob coordenação da AESBE – Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais, 

com apoio da Caixa Econômica Federal – CEF. 

Apesar de serem elaboradas por representantes das Companhias Estaduais de Saneamento, estas 

especificações técnicas tem uma abrangência tal, que a sua aplicação atende não somente a execução de  

obras civis de serviços de água e esgoto, mas também, as obras civis de edificações em geral, contemplando 

assim o universo das obras de intervenção previstas para a Região das obras. 

É de todo importante salientar que a AGESPISA – Águas e Esgotos do Piauí, como empresa estadual de 

saneamento, e ligada a AESBE, adota também estas especificações técnicas. A AGESPISA é a 

concessionária responsável pelos Serviços de Água e Esgoto do Município de Teresina/PI. 

Dentro deste contexto, o Consórcio adotou para a execução das obras civis previstas, as especificações 

técnicas acima mencionadas, com alguns ajustes e complementações feitas na versão original da AESBE 

pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN, alterações estas que vem também de 

encontro ao objetivo do presente documento.   

Para simplificar o entendimento das especificações técnicas das obras civis apresentadas no presente 

documento chamar-se-á CONTRATANTE a Prefeitura Municipal de Teresina/PI, CONTRATADA a 

empreiteira responsável pela execução das obras e FISCALIZAÇÃO a Unidade da Prefeitura Municipal de 

Teresina/PI designada para tal fim. 
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2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ADOTADOS 

As especificações técnicas adotadas para a execução das obras civis são aquelas atualmente utilizadas pelas 

Companhias Estaduais de Saneamento, bem como por vários Sistemas Municipais Autônomos de Água e 

Esgoto – SAMAE’s, Companhias de Saneamento Municipais de Economia Mista e outros órgãos que operam 

serviços de água e esgoto no Brasil.  

As referidas especificações técnicas foram elaboradas por técnicos das Companhias Estaduais de 

Saneamento, sob coordenação da AESBE – Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais, 

com apoio da Caixa Econômica Federal – CEF. 

Apesar de serem elaboradas por representantes das Companhias Estaduais de Saneamento, estas 

especificações técnicas tem uma abrangência tal, que a sua aplicação atendenão somente a execução de  

obras civis de serviços de água e esgoto, mas também, as obras civis de edificações em geral, contemplando 

assim o universo das obras de intervenção previstas neste pacote de obras. 

É de todo importante salientar que aAGESPISA – Águas e Esgotos do Piauí, como empresa estadual de 

saneamento, e ligada a AESBE, adota também estas especificações técnicas.A AGESPISA é a 

concessionária responsável pelos Serviços de Água e Esgoto do Município de Teresina/PI. 

Dentro deste contexto, o Consórcio adotou para a execução das obras civis previstas as especificações 

técnicas atualmente adotadas pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN do Estado de 

Santa Catarina, pelo fato desta ter ampliado o alcance dos serviços se comparado com o documento original 

da AESBE. 

Para simplificar o entendimento das especificações técnicas das obras civis apresentadas no presente 

documento chamar-se-á CONTRATANTE a Prefeitura Municipal de Teresina/PI, CONTRATADA a 

empreiteira responsável pela execução das obras e FISCALIZAÇÃO a Unidade da Prefeitura Municipal de 

Teresina/PI designada para tal fim. 
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3. DESCRIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS OBRAS CIVIS 

3.1. GRUPO 00 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Este módulo tem por finalidade definir critérios básicos, principalmente a nível de procedimentos, a serem 

observados na execução de obras e serviços para a CONTRATANTE. 

3.1.1. Definições 

3.1.1.1. Benefícios e Despesas Indiretas – BDI 

É a taxa percentual determinada pela CONTRATANTE que incide sobre todos os preços unitários compostos 

pela mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos, incluindo os atributos 

necessários e fretes incidentes.Salvo condições contrárias expressas no contrato, o BDI remunera as 

despesas a seguir relacionadas: 

a) Equipe administrativa da sede da empresa composta por diretoria, engenheiro, chefe de escritório, 

encarregado de compras, auxiliar de escritório, contador, analista, datilógrafo, etc...; 

b) Equipe administrativa de campo, composta por engenheiro, mestre de obras, encarregados, apontador, 

vigia, almoxarife, fiscal de obras, etc...; 

c) Despesas na sede da empresa e canteiro de obras com alugueis, impostos, taxas, licenças, tarifas de 

energia elétrica e de água e esgotos, telecomunicações, materiais de consumo e limpeza, veículos para 

transporte de pessoal na obra, provisão e suprimentos de água e energia  elétrica no canteiro de serviços, 

transporte local, manuseio, guarda e administração dos materiais na obra, ferramentas, equipamentos de 

proteção individual e de segurança, higiene, sinalização contra acidentes de trabalho e de trânsito, alojamento 

e alimentação de pessoal, e outras despesas não discriminadas e não remuneradas à parte ou não-

remunerado como insumo na composição de preço unitário; 

d) Acompanhamento topográfico da obra, exceto quando previsto na planilha original da obra (locação e 

cadastro); e 

e) Lucro, seguros e riscos. 

Nota: Os materiais, peças e equipamentos, quando não estiverem incluídos no preço unitário composto, ou 

seja, forem fornecidos à parte, receberão incidência de BDI com percentual inferior ao incidente no preço 

unitário composto. Deverá ser no máximo igual ao percentual incidente sobre serviços de terceiros, que 

remunera os custos administrativo-financeiros desses serviços. 

No caso das obras de intervenção aqui tratadas onde a Contratada será responsável, tanto pela execução 

das obras, como pela aquisição e instalação dos materiais e equipamentos, foram definidos os seguintes 

BDI´s: 

BDI para execução das obras civis: 25% (vinte e cinco por cento) 
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BDI para os materiais e equipamentos: 12% (doze por cento) 

3.1.1.2. Encargos sociais e trabalhistas 

É a taxa percentual - determinada pela CONTRATANTE, de acordo com a legislação vigente – incidente 

sobre a mão de obra. 

3.1.1.3. Preço global inicial 

É o preço total dos serviços, aprovado e definido no contrato, resultante das somas dos produtos das 

quantidades pelos respectivos preços unitários iniciais. 

3.1.1.4. Preço de insumo 

É o preço de cada elemento que entra na composição do preço unitário. 

3.1.1.5. Preço unitário 

É o preço resultante da quantidade dos elementos componentes de mão de obra, materiais e equipamentos 

remunerados da seguinte forma: 

a) A mão de obra, pela categoria profissional correspondente, incluindo encargos sociais e trabalhistas e BDI; 

b) Os materiais pelos preços de insumo, incluindo tributos, fretes e BDI; e 

c) Os equipamentos, pelo custo/hora produtiva e improdutiva, incluindo BDI. 

3.1.1.6. Preço unitário atualizado 

É o preço composto com valores da época de sua determinação. 

3.1.1.7. Preço unitário inicial 

É o preço definido na proposta, para execução de cada unidade do serviço. 

3.1.1.8. Projeto 

É a definição qualitativa, quantitativa e criadora de atributos técnicos, econômicos e financeiros, para 

execução de uma obra com base em elementos informativos de pesquisas, estudos, cálculos, especificações, 

normas, desenhos, projeções e todas as disposições que forem necessárias e suficientes. 

3.1.1.9. Reajuste de preço 

É a atualização dos preços unitários iniciais proposto, para o mês correspondente ao período de execução do 

serviço calculados pelas fórmulas e índices preestabelecidos no edital de licitação e/ou contrato e de acordo 

com as normas da CONTRATANTE em vigor. 
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3.1.1.10. Serviço contratual 

É todo o serviço de um orçamento necessário à execução de uma obra ou projeto, vinculado a um contrato. 

3.1.1.11. Serviço de consultoria 

É um trabalho profissional relacionado a planejamento, estudos, projeto, assistência técnica, fiscalização e 

controle. 

3.1.1.12. Serviço de engenharia 

São serviços técnicos que decorrem da execução de um projeto de obra, sem implicar em criação ou 

modificação além do que nele é definido. 

3.1.1.13. Serviço de excesso 

É todo o serviço que excede a quantidade prevista inicialmente no orçamento, com preço unitário e aprovado 

pelo contrato, cuja execução não resulta em alteração do projeto, nem da obra. Será executado com 

aprovação da FISCALIZAÇÃO, pelo preço constante da proposta inicial aprovada. 

3.1.1.14. Serviço extracontratual 

É um serviço que de nenhuma forma está vinculado ao contrato inicial e decorre de: 

a) Fatores supervenientes ao plano previsto para execução de projetos ou obras contratadas, com alteração 

da concepção geral prevista. 

b) Parte de projeto que, embora prevista no plano original, por conveniência não foi integrada ao contrato 

inicial. 

Será objeto de proposta complementar, com preço unitário retroagido ao preço inicial do contrato, sujeito à 

aprovação da CONTRATANTE. 

3.1.1.15. Serviço extra-orçamentário 

É todo o serviço não orçado, decorrente de situações adversas e imprevistas no projeto, e que é 

indispensável na execução da obra com o fim de garantir a segurança e finalidades propostas, sem todavia 

alterar sua concepção original. 

Será objeto de proposta complementar, com preço unitário retroagido ao preço inicial do contrato, sujeito à 

aprovação da CONTRATANTE. 

3.1.1.16. Unidade construtiva 

É a unidade global de construção componente de um sistema. Pode ser linear ou localizada. 
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3.1.2. Orçamento 

Orçamento de obra é a relação discriminada de serviços com as respectivas unidades, quantidades, preços 

unitários e valores parciais e totais, resultantes das somas dos produtos das quantidades pelos preços 

unitários. 

Em qualquer fase do projeto, que haja necessidade de apresentação de orçamentos, o formulário a ser 

utilizado deverá corresponder ao padrão adotado pela CONTRATANTE. 

Os orçamentos para estimativas de custos dos serviços e obras deverão ser divididos em unidades 

construtivas, módulos (canteiro, serviços técnicos, serviços preliminares, movimento de terra, etc...), blocos 

de serviços (construção do canteiro, locação, sinalização de transito, escavação em geral, etc...) e itens de 

serviços (canteiro de obras, locação e nivelamento, tapume em chapas compensadas, escavação 

mecanizada em solo não rochoso, etc...). 

Quando houver previsão de fornecimento de materiais e/ou equipamentos pela CONTRATADAos mesmos 

deverão ser relacionados e quantificados separadamente da relação dos serviços. 

3.1.3. Contrato 

A formalização de um contrato por qualquer instrumento, entre duas partes, fundamenta-se no princípio da 

isonomia e da pressuposta idoneidade e capacidade técnica, financeira e jurídica da CONTRATADA, para o 

integral cumprimento do instrumento contratual dentro das especificações estabelecidas.  

Constituem parte integrante do contrato firmado com a CONTRATADA, o edital de licitação e seus anexos, a 

proposta aprovada e as presentes especificações técnicas, todos considerados como transcritos no contrato. 

Qualquer infração referente à documentação acima será também ao contrato, sendo motivo suficiente para 

aplicação das penalidades previstas no mesmo e outras sanções aplicáveis através de regulamentos, normas 

e leis vigentes.  

A CONTRATANTE sob nenhuma hipótese aceitará como justificativa ou defesa, alegações de qualquer 

elemento da CONTRATADA, referentes ao desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das 

cláusulas e condições, no seu todo ou em partes, do contrato, das especificações, do orçamento, do projeto, 

das normas técnicas e outras disposições relacionadas com a execução, fiscalização e faturamento de obras 

e de serviços contratados pela CONTRATANTE. 

À CONTRATANTE reserva-se pleno direito e autonomia para resolver todo e qualquer caso singular, 

duvidoso, omisso, ou não previsto no contrato, especificações, projeto e tudo mais que de qualquer forma se 

relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos. 

A CONTRATANTE poderá adotar, em qualquer época, normas especiais ou suplementares de trabalho, não 

previstas nas especificações, mas necessárias, a seu juízo, à segurança e bom andamento dos serviços. 

Essas novas normas ficarão sendo, automaticamente, parte integrante das especificações da obra. 

3.1.4. Subcontratação 
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Esta deverá ser aprovada previamente pela CONTRATANTE. A CONTRATADA deveráformalizar pedido de 

aprovação, acompanhado do Contrato de Subcontratação, oqual deverá satisfazer no mínimo as seguintes 

condições: 

a) Não conter cláusulas ou condições de qualquer forma nocivas ouinconvenientes aos interesses da 

CONTRATANTE e/ou da obra; 

b) Conter indicação do percentual da parte da obra a ser subcontratado, sendoque, é terminantemente 

proibido a subcontratação global do objetocontratado; 

c) Conter declarações da subcontratada do conhecimento pleno do contratoentre a CONTRATANTE e a 

CONTRATADA e das especificações da obra; 

d) Apresentar o acervo técnico, registrado no CREA, da parte da obra objetodeste contrato, cujos percentuais 

serão submetidos à apreciação e análise daContratante; 

e) Conter indicação do tempo de duração dos serviços subcontratados,compatível com o cronograma 

contratual; e 

f) Constituir ato jurídico perfeito e completo, satisfazer todos os requisitos legaise fiscais. 

No caso de ser concedida a autorização para subcontratação, a CONTRATADAcontinuará “defacto” e 

“dejure”, para todo e qualquer efeito, e em qualquercircunstância, a única exclusiva e integral responsável 

pela obra, pelos serviçossubcontratados e pelas suas conseqüências, como se a subcontratação 

nãoexistisse.  

O acervo técnico da obra é da Contratada, não cabendo à subcontratada laudos, atestados, declarações e 

outros documentos similares. 

3.1.5. Prazo de execução 

A partir da data de assinatura da Autorização para Execução de Serviços – AES (ordem de serviço), 

aCONTRATADA tem 10 (dez) dias para iniciar execução da obra, quando tambémcomeçará a ser contado o 

prazo contratual, em dias corridos, sob pena desuspensão da referida AES. 

O prazo determinado em contrato é improrrogável, salvo por motivo de forçamaior. As justificativas de atraso, 

por motivo de força maior, de cada unidadeconstrutiva, poderão ser aceitas pela CONTRATANTE, desde que 

interposta até a dataprevista em cronograma para a medição dos respectivos serviços. 

3.1.6. Garantia do serviço 

A partir do início da execução dos serviços e pelo prazo e condições que a leiestipula, a CONTRATADA é a 

única responsável pelos eventos decorrentes erelacionados aos serviços executados ou em execução. 

Até a conclusão dos testes das unidades construtivas, a CONTRATADA ficaobrigada a manter, por sua conta 

e risco, as obras e instalações em perfeitascondições de conservação e funcionamento. Deverá também, 

providenciar osreparos, se necessários. 
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Os materiais e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA deverão ter, nomínimo, o mesmo prazo de 

garantia dado pelo fabricante. Esse prazo começaráa fluir na data de instalação do material/equipamento. 

3.1.7. Instalações da obra 

A CONTRATADA é obrigada a manter, por conta própria, as instalações da obraem perfeitas condições de 

conservação, limpeza e pintura, pelos prazos fixadosno edital de licitação e/ou contrato. 

No canteiro de obras, a colocação de outras placas, ou tabuletas, além dasobrigatórias e previstas em 

regulamentos, seja da CONTRATADA, subcontratadaou fornecedores, deverá ser submetida à autorização 

prévia da CONTRATANTE,principalmente quanto à localização das mesmas. Em todas as placas o nome 

esímbolo da CONTRATANTE deverão estar em destaque. 

Independente da existência das companhias concessionárias (energia elétrica, abastecimento de água, 

serviços telefônicos, etc...) e de seus regulamentos operacionais, aCONTRATADA deverá estar capacitada 

para execução e suprimentos dosrespectivos serviços, não sendo aceito a invocação de qualquer motivo 

oupretexto pela falta ou insuficiência dos mesmos. 

Na execução das instalações de água deverá sempre ser levado em conta oconsumo, o armazenamento, a 

distribuição, as operações que envolvam o uso, aquantidade necessária e a periodicidade desfavorável ao 

abastecimento. 

A CONTRATANTE, quando julgar necessário, definirá as áreas que a CONTRATADAdeverá manter 

molhadas no canteiro de obras, a fim de evitar levantamento depoeira. A CONTRATADA fica responsável, até 

o final da obra, pela manutençãoadequada e conservação do canteiro e de todas a instalações, inclusiveas 

instalações sanitárias usadas peloseu pessoal. 

O entulho e outros materiais resultantes de escavações, perfurações edemolições inaproveitáveis na obra ou 

instalações, deverão ser removidas pelaCONTRATADA imediatamente ou durante o andamento dos 

trabalhos. No casode reaproveitamento dos materiais, a CONTRATADA fica obrigada a transportá-lospara o 

depósito ou locais indicados pela CONTRATANTE. 

O escritório e os depósitos da obra deverão ser executados pela CONTRATADAde acordo com os projetos e 

padrões constantes destas espeficições, previstos ou nãonos elementos de licitação e/ou relação quantitativa 

de serviços. A CONTRATANTEpoderá exigir escritórios ambulantes, sendo seu pagamento feito de acordo 

coma relação quantitativa de serviços. 

3.1.8. Quadro de pessoal da contratada 

Para representá-la em matéria de ordem técnica e nas relações com a CONTRATANTE, aCONTRATADA 

manterá, devidamente credenciados, técnicos responsáveis pelaobra. 

A condução geral da obra ficará a cargo de pelo menos um engenheiro,habilitado profissionalmente, com 

práticas comprovadas em serviços idênticosaos contemplados nas especificações, mediante apresentação de 
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AcervoTécnico. Este profissional será auxiliado por um ou mais mestres de obras, quena sua ausência 

eventual, o representarão. 

No local da obra deverá haver um responsável legal por ela, e na sua ausência,um seu preposto, com plenos 

poderes para representar a CONTRATADA junto àCONTRATANTE. A indicação deste preposto deve ser 

previamente aprovado pelaCONTRATANTE. 

É obrigatória a presença constante do mestre de obras no canteiro de trabalhodurante toda a execução da 

obra, seja qual for o estado desta, e desde quenecessário, a critério da CONTRATANTE, também a do 

engenheiro responsável pela obra. 

O engenheiro responsável, auxiliado pelo mestre de obras, deverá exigir eorientar a execução de todos os 

serviços, de forma intensa, rigorosa e eficaz, afim de atender plenamente o objeto do contrato, o projeto e as 

especificações. 

Todas as solicitações da CONTRATANTE ao engenheiro responsável pela obra serãoconsideradas como se 

fossem dirigidas diretamente à CONTRATADA; por outrolado, todo e qualquer ato efetuado ou decisão 

tomada pelo referido engenheiro,ou ainda, missão de responsabilidade do mesmo, serão considerados para 

todose qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA. 

O engenheiro responsável e o mestre de obras, cada um no seu âmbito, deverãoestar em condições de 

atender à FISCALIZAÇÃO e prestar-lhe todos osesclarecimentos e informações sobre o andamento dos 

serviços, a suaprogramação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a 

CONTRATANTEreputar necessário e útil, e que se refira, direta ou indiretamente, à obra e suasinstalações. 

O quadro de pessoal da CONTRATADA empregado na obra deverá serconstituído por elementos 

competentes, hábeis e disciplinados, qualquer queseja a sua função. A CONTRATADA é obrigada a afastar 

sumária eimediatamente do serviço e do canteiro da obra todo e qualquer elemento julgadopela 

FISCALIZAÇÃO como incompetente, inábil, de conduta inconveniente oucom características tais que possam 

prejudicar o bom andamento da obra, aperfeita execução dos serviços e a ordem no canteiro, ou ainda que 

perturbe ou dificultea ação dos fiscais, ou não acate, por ato ou omissão, as suas determinaçõesverbais ou 

escritas, ou insista em orientação diferente da estabelecida pelaFISCALIZAÇÃO. 

3.1.9. Segurança, medicina e meio ambiente do trabalho – Atribuições e responsabilidade da 

contratada 

A CONTRATADA deverá observar a legislação brasileira sobre segurança ehigiene do trabalho, bem como as 

normas e instruções de segurança da CONTRATANTE.A CONTRATADA é obrigada a manter os 

trabalhadores com indumentáriasadequadas e que não atentem ao decoro público e aos bons costumes. 

A CONTRATADA será responsável, em qualquer caso, por danos e prejuízoscausados a pessoas e 

propriedades em decorrência dos trabalhos de execuçãode obras e instalações por que responda, correndo 

às suas expensas semresponsabilidade ou ônus para a CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização 

quetais danos ou prejuízos possam motivar. A execução dos serviços deverá serplenamente protegida contra 

risco de acidentes com o próprio pessoal e comterceiros. 
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Observados os prazos e condições que a lei estipula, a aceitação definitiva dasobras e instalações não 

acarreta, de modo algum, a exoneração daCONTRATADA e seus técnicos da responsabilidade civil e técnica, 

por futuroseventos decorrentes e relacionados à execução dos serviços recebidos. ACONTRATANTE ficará 

isenta de quaisquer ônus, participação ou responsabilidade diretaou indireta, por danos e prejuízos à vida ou 

patrimônio público causados pordefeitos, falhas, deficiência ou impropriedades de ordem técnica verificados 

nasobras e instalações subcontratadas. 

Deverão ser protegidas todas as propriedades públicas e privadas contraqualquer perigo devido aos serviços, 

não devendo ser interrompido ofuncionamento de qualquer serviço de utilidade pública. Para isso deverão 

seraplicados todos os esforços e meios disponíveis, visando garantir a plenaintegridade das instalações 

relacionadas a tais serviços. Os danos causados apropriedades públicas ou privadas, devido à imperfeição ou 

descuido naexecução, deverão ser reparados no menor prazo possível. 

Durante o andamento das obras, a CONTRATADA deverá manter o local detrabalho livre de obstáculos, 

detritos e tudo o que restrinja a liberdade de trabalhoou contrarie as normas de higiene e segurança do 

trabalho. 

Quando, por qualquer motivo, os serviços forem suspensos, a CONTRATADAcontinuará responsável pela 

manutenção de todo o material existente no local epela segurança do canteiro de obras contra acidentes, 

tanto com veículos comocom pessoas. 

Caso necessário, a CONTRATANTE exigirá que a CONTRATADA mantenha no localvigias e faça obras 

complementares, com o fim de manter a segurança. 

Fora do expediente da obra ou durante eventual suspensão desta, serão daCONTRATADA todas as 

obrigações e responsabilidades no que concerne: 

a) Ao armazenamento e proteção dos materiais, equipamentos, ferramentas eutensílios; 

b) À segurança contra acidentes; 

c) À proteção das obras executadas, das instalações e do canteiro de obras. 

Caso as providências referentes ao parágrafo anterior não sejam tomadas ou osejam de forma precária, 

poderá se configurar, a critério da CONTRATANTE, o abandonoda obra, com as conseqüências disso 

decorrentes. 

3.1.9.1. Condições sanitárias 

Toda obra deverá dispor de água potável para fornecimento aos empregadose instalações sanitárias 

adequadas. Quando houver alojamentos destinados àresidência de operários, deverão obedecer o prescrito 

no GRUPO 01. 

O lixo e resíduos deverão ter destino e tratamento que os tornem inócuos aosempregados e à coletividade. 

A CONTRATADA fica obrigada a manter o local da obra livre de quaisquerempoçamentos de água, sendo 

que, cessadas as causas de seuaparecimento, deverá ser evitada a existência de águas estagnadas, 
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bemcomo as águas de condições e ambientes propícios à formação destasestagnações, onde poderão 

posteriormente se situar focos de mosquitos. Nocaso de ser totalmente impossível a eliminação destas 

estagnações, aCONTRATADA deverá aplicar inseticidas nas mesmas, para evitar a criaçãode insetos. 

3.1.9.2. Serviço especializado em engenharia de segurança e medicina dotrabalho - SEESMT 

A CONTRATADA deverá possuir e registrar o SEESMT, dimensionando-opela gradação do risco da atividade 

principal e pelo número total deempregados, de acordo com o que prevê a Norma Regulamentadora Nº 4 da 

Portaria Nº3.214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho e suas alterações, da Lei Nº6.514 de 22/12/77, que 

modificou o Capítulo V do Título II da CLT. 

A CONTRATADA deve informar, por escrito, à FISCALIZAÇÃO, a relaçãonominal, cargo e currículo dos 

profissionais integrantes de seu SEESMT, seusregistros no MTb e no órgão de classe (CREA, CRM), que 

atenderão aosempregados das obras ou serviços contratados, bem como qualqueralteração que vier a 

ocorrer. 

A CONTRATADA deve designar, por escrito e manter no local das obras ouserviços contratados, um 

profissional legalmente habilitado ou quantos foremnecessários, além do mínimo e independente da 

necessidade legal dainstalação e manutenção do SEESMT, responsável pelo cumprimento dasmedidas de 

segurança e medicina do trabalho, conforme determina eaprovado pela FISCALIZAÇÃO, com base no seu 

currículo. 

3.1.9.3. Comissão interna de prevenção de acidentes - CIPA 

A CONTRATADA deve constituir CIPA, de acordo com a NormaRegulamentadora Nº 5 da Portaria Nº 3.214 

de 08/06/78 e suas alterações,da Lei Nº 6.514 de 22/12/77, que modificou o Capítulo V do Título II da CLT. 

A CONTRATADA deve considerar como estabelecimento, para fins deimplantação da CIPA, o local onde 

seus empregados estiverem exercendosuas atividades. No caso de empresas da indústria da construção 

civil,considerar como estabelecimento o canteiro de obra e frente de trabalho commais de 20 (vinte) 

empregados. 

Quando a CONTRATADA não se enquadrar no item acima deve designar, porescrito à FISCALIZAÇÃO, um 

representante titular e seu suplente, para cadaestabelecimento no qual seus empregados exerçam suas 

atividades, comoresponsável pelo cumprimento das atribuições da mesma, devendo estereceber treinamento 

adequado. 

A CONTRATADA deve encaminhar à FISCALIZAÇÃO, por escrito,antecipadamente e mediante contra recibo, 

e ao sindicato da categoria, arelação nominal dos titulares e suplentes que compõem o quadro da CIPA ouos 

indicados conforme item anterior e o calendário anual de reuniões; esistematicamente, as cópias de atas das 

reuniões ordinárias e extraordináriasdesta comissão. 

O presidente da CIPA da CONTRATADA ou responsável indicado pelocumprimento das atribuições da 

mesma, pode participar das reuniões daCIPA da CONTRATANTE, da unidade a qual pertence a 

FISCALIZAÇÃO da obra. 
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A CONTRATADA deve fixar o mapa de riscos em local visível no canteiro deobra ou frente de trabalho, 

enviando cópia atualizada à FISCALIZAÇÃO,mediante contra recibo, até 30 (trinta) dias após a posse da 

CIPA e a cadarevisão devida a um fato novo e superveniente que tenha modificado asituação dos riscos 

estabelecidos anteriormente. 

3.1.9.4. Equipamentos de proteção individual - EPI 

Os profissionais de segurança e medicina do trabalho, isto é, Engenheiros de Segurança do Trabalho, 

Médicos do Trabalho, Enfermeiros do Trabalho, Técnicos de Segurança do Trabalho e Auxiliares de 

Enfermagem do Trabalho membros da CIPA, FISCALIZAÇÃO e fiscais de obras pertencentes ao quadro 

funcional da CONTRATANTE, estão devidamente autorizados a interditar obras e suspender serviços, 

sempre que forem constatadas infrações à segurança no trabalho, inclusive quanto à obrigatoriedade no uso 

de Equipamentos de Proteção Individual – EPI. 

A CONTRATADA é obrigada a fornecer os EPI necessários e adequados ao risco da atividade e em perfeito 

estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa 

proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos trabalhadores, conforme determina a Norma 

Regulamentadora N° 6 da Portaria Nº 3.214 de 08/06/78 e suas alterações, da Lei Nº 6.514 de 22/12/77, que 

modificou o Capítulo V do Título II da CLT. 

A CONTRATADA é obrigada a adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do Trabalho, 

portadores de Certificado de Aprovação – CA, Certificado de Registro de Fabricante – CRF e Certificado de 

Registro do Importador – CRI, bem como treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado, tornar 

obrigatório seu uso, substituí-lo quando danificado ou extraviado,e responsabilizar-se pela sua higienização e 

manutenção periódica. 

Notas 

- Os empregados devem trabalhar calçados, ficando proibido o uso de tamancos, chinelos ou sandálias; 

- O capacete e o calçado de segurança são de uso obrigatório a todas as pessoas que adentrarem no local 

da obra, além dos demais EPI que se fizerem necessários; 

- É obrigatório o uso de colete ou tiras refletivas na região do tórax e costas quando o trabalhador estiver a 

serviço em vias públicas, sinalizando acesso ao canteiro de obra, frente de trabalho ou em movimentação e 

transporte vertical de materiais; e 

- É obrigatório o uso de cinto de segurança tipo pára-quedista para atividades com diferença de nível superior 

a 2 (dois) metros e em trabalhos subterrâneos/espaços confinados. 

 

3.1.9.5. Sistema e equipamento de proteção coletiva – SPC e EPC 

A CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de proteção coletiva destinadas a eliminar as 

condições de risco, de modo a preservar a integridade física de empregados, de terceiros e do meio 
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ambiente, estando a obra ou serviço em andamento ou não e em conformidade com as Normas 

Regulamentadoras Nº10, 12, 18, 23 e 26 da Portaria Nº 3.214 de 08/06/78 e suas alterações, da Lei Nº 6.514 

de 22/12/77, que modificou o Capítulo V do Título II da CLT. 

a) Sinalização 

Toda e qualquer obra ou serviço realizado em vias públicas, logradouros públicos, canteiro de obra, frente de 

trabalho, local de serviço, dependências da CONTRATANTE e outros, que ofereçam possibilidade de risco à 

terceiros e empregados, devem ser providos de sinalização e isolamentos através de barreiras, tapumes, 

cercas, muros, grades, placas indicativas e de advertência, cones, bandeiras, fitas zebradas, sinalização 

luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho, do local e do turno de trabalho. 

A sinalização de trânsito, encontra-se detalhada no GRUPO 03 – Sinalização de Trânsito das presentes 

especificações técnicas. 

b) Escoramento de escavações 

A CONTRATADA deve executar projeto e planejamento adequado em qualquer obra de escavação, antes de 

iniciada, de modo a garantir as condições de estabilidade das paredes da escavação em todas as faces de 

execução e durante sua existência, devendo-se levar em consideração a perda parcial de coesão pela 

formação de fendas ou rachaduras por ressecamento do solo, influência de xistisidade, problemas e 

expansibilidade e colapsibilidade, conforme especificado no GRUPO 05 – Escoramento das presentes 

especificações técnicas. 

Os taludes das escavações com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centímetro) devem 

ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim, e dispor de escadas ou 

rampas colocadas próximas aos locais de trabalho a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida 

dos empregados (Norma Regulamentadora Nº 18 do Ministério do Trabalho).  

Antes de ser iniciada uma obra de escavação ou fundação, a CONTRATADA deve procurar se informar a 

respeito da existência de galerias, canalizações e cabos, na área onde serão realizados os trabalhos, bem 

como estudar o risco de impregnação do subsolo por emanações ou produtos nocivos.  

O material escavado que for, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriado para utilização no aterro/reaterro, será 

depositado ao lado da vala, poços ou cavas, a uma distância equivalente à profundidade de escavação. 

Em todos os serviços de escavação a CONTRATADA deve seguir as normas internas da CONTRATANTE, a 

NBR 9.061 – Segurança de Escavação a Céu Aberto, Norma Regulamentadora Nº 18 da Portaria Nº 3.214 de 

08 de Junho de 1978, do Ministério do Trabalho e suas alterações, da Lei Nº 6.514 de 22 de Dezembro de 

1977, que modificou o Capítulo V do Título II da CLT. 

Durante o processo de escavação ou descida de materiais por equipamentos de guindar, é proibida a 

permanência de pessoas no interior da vala, cava ou poço e nas suas adjacências. 

Todos os escoramentos devem ser inspecionados diariamente, interrompendo-se os trabalhos quando 

apresentarem riscos de acidentes, principalmente em condições de excesso de umidade, decorrentes de 

infiltrações ou chuva. 
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A CONTRATADA é responsável por todos os danos causados às propriedades públicas, privadas ou a 

terceiros advindos da execução da atividade de escavação integrante do objeto contratual. Sendo assim, a 

recomposição de passeios ou calçadões, propriedades vizinhas ou adjacentes deve ser feita utilizando-se os 

mesmos materiais dos pisos e estruturas anteriormente existentes. 

c) Proteção em máquinas e equipamentos 

Devem ser protegidas todas as partes móveis dos motores, transmissões de força e partes perigosas das 

máquinas e equipamentos ao alcance dos empregados. 

É proibido a retirada de qualquer proteção de máquinas ou equipamentos e dispositivos de segurança, salvo 

quando da limpeza, lubrificação, reparo e ajuste, devendo ser obrigatoriamente recolocada. 

A manutenção de máquinas ou equipamentos devem ser realizada com a mesma parada, salvo se o 

funcionamento for essencial a sua manutenção.  

Toda máquina e equipamento elétrico portátil manual deve possuir dupla isolação, constituindo situação de 

risco grave e iminente se o mesmo não for obedecido. 

As máquinas e equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, projeção de peças ou partes 

destas, devem ter os seus movimentos alterados ou rotativos, protegidos. Por exemplo, as serras circulares 

devem ser providas de coifa protetora do disco, proteção das correias e polias do motor, bem como coletor de 

serragem. 

É proibido a utilização de esmerilhadeira ou equipamento manual portátil, desde que não dimensionados, nos 

serviços de corte de tubos ou materiais metálicos. 

Nas áreas de trabalho com máquinas e equipamentos devem permanecer apenas o operador e as pessoas 

autorizadas. 

Os operadores não podem se afastar das áreas de controle das máquinas sob sua responsabilidade, quando 

em funcionamento. 

Quando o operador de máquinas ou equipamentos tiver a visão dificultada por obstáculos, deve ser exigida a 

presença de um sinaleiro, para orientá-lo. 

As ferramentas pneumáticas devem possuir dispositivos de partida capaz de impedir seu funcionamento 

acidental. 

As máquinas e equipamentos movidas por combustíveis líquidos ou gasosos, ou acionadas por pólvora, 

devem ser operadas somente por pessoal qualificado autorizado. 

É proibido o trânsito ou passagem de empregados ou de terceiros sob carga em movimento ou partes de 

equipamentos de transporte, escavação ou remoção de materiais. 

d) Proteção em instalações elétricas 

As máquinas, equipamentos e instalações, inclusive as provisórias, instaladas em canteiro de obra ou frente 

de trabalho que utilizarem ou gerarem energia , devem ser aterradas eletricamente. 
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Nas instalações e serviços em eletricidade devem ser observados no projeto, execução, operação, 

manutenção, reforma e ampliação, as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgão competentes (NBR 

– 5410 e a NR – 10) e, na falta destas, as normas internacionais vigentes.  

e) Sistema de ventilação e exaustão 

Nas atividades que exponham os trabalhadores a risco de asfixia, explosão, intoxicação e doença 

ocupacional, devem ser adotadas medidas que garantam a exaustão dos contaminantes e ventilação do 

ambiente, de forma a renovar o ar, assegurando concentração de oxigênio acima de 19,5% (dezenove e meio 

por cento) em volume, em todos os locais de trabalho. 

Nas atividades em locais confinados deve ser realizada a inspeção prévia do local, bem como o 

monitoramento permanente com equipamento destinado a detecção de gases e presença de oxigênio, por e 

com o acompanhamento de trabalhador qualificado, sendo atribuição do responsável técnico a liberação para 

a realização dos serviços no local, conforme orientação da área de segurança do trabalho da CONTRATADA 

ou da CONTRATANTE, quando solicitada. 

f) Proteção contra incêndio 

É obrigatório, por parte da CONTRATADA, a adoção de medidas que atendam de forma eficaz as 

necessidades de prevenção e combate a incêndio para os diversos setores, atividades, máquinas e 

equipamentos presentes no canteiro de obra ou frente de trabalho, exceto quando em áreas internas da 

CONTRATANTE. 

Os extintores de incêndio a serem utilizados devem obedecer as normas brasileiras e os regulamentos 

técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO. 

É obrigatório a presença de um sistema de alarme sonoro capaz de dar sinais perceptíveis em todos os locais 

do canteiro de obra ou frente de trabalho, alertando os trabalhadores quanto a presença de um princípio de 

incêndio. 

No canteiro de obra ou frente de trabalho com mais de 10 (dez) empregados ou quando a natureza do risco 

assim o exigir, é obrigatório equipes de trabalhadores organizadas e especialmente treinadas, bem como 

guardas e vigias, no correto manejo do material disponível para o primeiro combate ao fogo. 

Nos demais locais de trabalho onde a CONTRATADA estiver prestando serviço, independente da presença 

ou não de empregados da CONTRATANTE, fica obrigada a ter empregados treinados para a prevenção e 

combate a incêndio, ficando às sua expensas e responsabilidade o referido treinamento. 

O dimensionamento das unidades extintoras no canteiro de obra ou frente de trabalho, exceto em áreas 

internas da CONTRATANTE, deve estar em conformidade com a Norma Regulamentadora Nº 23 da Portaria 

Nº 3.214 de 08/06/78 e suas alterações, da Lei Nº 6.514 de 22/12/77, que modificou o Capítulo V do Título II 

da CLT. 

g) Armações de aço 
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A dobragem e o corte de vergalhões de aço em canteiro de obra ou frente de trabalho, deve ser feito em área 

coberta, sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estáveis, apoiadas entre superfícies resistentes, 

niveladas e não escorregadias, afastadas da área de circulação de trabalhadores. 

É proibido a existência de pontas verticais de vergalhões de aço desprotegidas, devendo tais áreas serem 

sinalizadas e isoladas. 

Durante a descarga de vergalhões de aço, a área deve ser isolada. 

h) Proteção em alturas e contra quedas em diferenças de níveis 

A CONTRATADA deve prever o fechamento provisório das aberturas no piso, do perímetro das lajes das 

edificações, das passagens, dos vãos, etc..., sinalizado-as e protegendo-as com guarda corpo, cancela ou 

similar. 

É obrigatório o dimensionamento e manutenção de escadas, rampas provisórias, passarelas, andaimes, 

plataformas de proteção contra quedas, cadeiras suspensas e demais equipamentos de modo a suportar com 

segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos e ao fluxo de trabalhadores ao qual se destina. 

As rampas devem ser utilizadas sempre que houver diferenças de níveis, sendo seu ângulo de inclinação, no 

máximo, de 30º (trinta graus) em relação ao piso. 

Em qualquer atividade que não seja possível a utilização de andaimes, é permitido o uso de cadeira 

suspensa, cuja sustentação se fará por meio de cabo de aço. Nestas condições, o trabalhador deverá fazer 

uso do cinto de segurança, tipo pára-quedista, ligado ao trava quedas em cabo guia independente. 

As escadas fixas, tipo marinheiro, devem ser providas de gaiola protetora, a partir de 2 (dois) metros acima da 

base , até 1(um) metro acima da última superfície de trabalho, e ser fixada a cada 4 (quatro) metros. Para 

cada lance de 9 (nove) metros, deve existir um patamar intermediário de descanso, protegido por guarda 

corpo e rodapé. 

Para os serviços em altura com a utilização de andaimes, o modelo deste deve ser escolhido de acordo com 

as características da obra ou serviço e com base no especificado pelo Subitem 18.15 da Norma 

Regulamentadora Nº 18 da Portaria Nº 3.214 de 08/06/78 e suas alterações, da Lei N° 6.514 de 22/12/77, 

que modificou o Capítulo V do Título II da CLT. 

i) Proteção contra descargas atmosféricas 

É obrigatório o dimensionamento, instalação e manutenção de sistemas contra descargas atmosféricas a que 

estarão sujeitas as estruturas comuns utilizadas para fins comerciais, industriais, administrativas, conforme 

determinado pela NBR 5.419 da ABNT. 

j) Assentos e mesas 

Para os trabalhos contínuos em prensas e máquinas e equipamentos, onde o operador possa trabalhar 

sentado, devem ser fornecidos assentos conforme o disposto na NR – 17. 
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As mesas para colocação de peças que estejam sendo trabalhadas, assim como o ponto de operação das 

prensas, de outras máquinas e outros equipamentos, devem estar na altura e posição adequadas, a fim de 

evitar fadiga ao operador, nos termos da NR – 17. 

As mesas devem estar localizadas de forma a evitar a necessidade do operador colocar as peças em trabalho 

sobre a mesa da máquina.  

3.1.9.6. Programa de condições e meio ambiente de trabalho – PCMAT 

É obrigatório a elaboração e o cumprimento do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho com 20 

(vinte) trabalhadores ou mais, devendo uma cópia ser entregue à FISCALIZAÇÃO, mediante contra recibo, 

até 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato, e antes do recebimento da Autorização para Execução de 

Serviços – AES e até 10 (dez) dias após as suas alterações, decorrentes do início de cada fase ou etapa da 

obra ou serviço. À cópia do PCMAT deverá ser anexada uma cópia do cronograma total da obra, devendo 

qualquer atualização ou alteração deste, alterar também o cronograma do PCMAT, devendo ser comunicado 

à FISCALIZAÇÃO, com o envio de cópia do mesmo. 

O PCMAT deve contemplar as exigências contidas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, sendo 

elas a antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. 

O PCMAT deve ser mantido no canteiro da obra ou frente de trabalho, a cargo de profissional responsável 

pela segurança e medicina do trabalho, à disposição dos órgãos de fiscalização federal, estadual e municipal. 

O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do 

trabalho, e devidamente registrado em seu órgão de classe e no MTb. 

A implementação e implantação do PCMAT no canteiro de obra ou frente de trabalho é de responsabilidade 

da CONTRATADA. 

Os documentos que integram o PCMAT são: 

a) Memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e operações, levando-se em 

consideração riscos de acidentes e de doenças ocupacionais e suas respectivas medidas preventivas; 

b) Projeto de execução das obras coletivas em conformidade com as etapas de execução da obra; 

c) Especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas; 

d) Cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT; 

e) Lay out inicial do canteiro da obra contemplando, inclusive, previsão do dimensionamento das áreas de 

vivência; 

f) Programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, com sua 

carga horária; e 

g) Capacitação de pessoal do canteiro de obras para implementação das ações propostas e controle da suas 

execuções. 
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3.1.9.7. Programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA 

É obrigatório a elaboração e o cumprimento do PPRA no canteiro de obra ou frente de trabalho com até 20 

(vinte) trabalhadores e no local de serviços. 

O PPRA deve conter no mínimo a seguinte estrutura: 

a) Planejamento anual ou período de realização da obra ou serviço com o estabelecimento de metas, 

prioridades e cronograma; 

b) Estratégia e metodologia de ação; 

c) Forma de registro, manutenção e divulgação dos dados; e 

d) Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. 

O PPRA deve estar descrito num documento-base que deverá ser apresentado e discutido na CIPA da 

CONTRATADA, assim como suas alterações e complementações, devendo sua cópia ser anexada ao livro de 

atas desta comissão. Uma cópia do documento-base, constando a fase de antecipação do PPRA, deve ser 

entregue à FISCALIZAÇÃO, mediante contra recibo, até 20 (vinte) dias após as suas alterações, decorrentes 

do início de cada fase ou etapa da obra ou serviço. À cópia do PPRA deverá ser anexada uma cópia do 

cronograma total da obra ou serviço, devendo qualquer atualização ou alteração deste, alterar também o 

cronograma do PPRA, devendo ser comunicado à FISCALIZAÇÃO, com o envio de cópia da mesma. 

O PPRA deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do 

trabalho, e devidamente registrado em seu órgão de classe e no MTb. 

O PPRA deve prever a participação dos empregados em todos as suas etapas de elaboração e implantação. 

O documento-base e suas alterações devem estar disponíveis de modo a proporcionar o imediato acesso às 

autoridades competentes, devendo ficar arquivado no mínimo 20 (vinte) anos com a CONTRATADA. 

3.1.9.8. Programa de controle médico de saúde ocupacional – PCMSO 

É obrigatório a elaboração e implementação por parte da CONTRATADA do PCMSO, independente do grau 

de risco da atividade fim e do número de empregados, devendo uma cópia ser entregue à FISCALIZAÇÃO, 

mediante contra recibo, até 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato e antes da emissão da Autorização 

para Execução de Serviços – AES e até 10 (dez) dias após as suas alterações, decorrentes do início de cada 

fase ou etapa da obra ou serviço, que exijam a realização de exames admissionais, periódicos, demissionais 

ou de mudança de função. 

O coordenador do PCMSO deve ser um médico do trabalho, responsável pela implementação de todas as 

ações do programa. 

O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização dos exames médicos admissional, periódico, de retorno ao 

trabalho, de mudança de função e demissional, com a emissão do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, 

devendo a primeira via ficar arquivada no local de trabalho, frente de trabalho, canteiro de obra ou local de 
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serviço, a segunda via entregue ao trabalhador, contra recibo, e a terceira ou cópia a ser enviada ao sindicato 

da categoria. 

O ASO deverá conter no mínimo: 

a) Nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade e sua função; 

b) Os riscos ocupacionais específicos existentes ou a ausência deles, na atividade do empregado, conforme 

instruções técnicas expedidas pela Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho – SSST; 

c) Indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames 

complementares e a data em que foram realizados; 

d) Nome do médico coordenador com respectivo número de inscrição no Conselho Regional de Medicina – 

CRM e no Ministério do Trabalho – MTb; 

e) Definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exercerá; 

f) Nome do médico encarregado do exame e endereço ou forma de contato; e 

g) Data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo, contendoseu número de inscrição no CRM. 

3.1.9.9. Transporte de materiais, equipamentos e empregados 

Os veículos utilizados no transporte de materiais, equipamentos eempregados, devem estar em bom estado 

de conservação e funcionamento,em conformidade com a legislação de trânsito existente. 

É proibido o transporte simultâneo de empregados e materiais ouequipamentos, exceção feita as 

ferramentas, materiais e equipamentosacondicionados em compartimentos separados dos trabalhadores, de 

forma anão causar lesões aos mesmos numa eventual ocorrência de acidente com oveículo. Só será 

permitido o transporte de trabalhadores acomodados nosassentos dimensionados conforme a Norma 

Regulamentadora Nº 18 daPortaria Nº 3.214 de 08/06/78 e suas alterações. 

Os operadores de equipamentos de transporte motorizados deverão serhabilitados.Os veículos que 

transportam equipamentos, materiais e ferramentas devemser dimensionados de acordo com a carga a ser 

transportada, ficandoproibido a utilização de veículos considerados de passeio para esse fim. 

Os equipamentos de transporte vertical de material ou de pessoas devem serdimensionados por profissionais 

legalmente habilitado, sendo que amanutenção, a montagem e desmontagem destes equipamentos 

executadaspor profissionais qualificado sob supervisão do profissional legalmentehabilitado. 

É proibido o transporte de pessoas em equipamentos de transporte vertical demateriais (elevadores). 

Para serviços em que sejam necessários a utilização de transporte vertical,incluindo os temporários, devem 

ser atendidos os subitens 18.14.21,18.14.22 e 18.14.23 da Norma Regulamentadora N° 18 da Portaria       N° 

3.214de 08/06/78 e suas alterações. 

Todos os equipamentos de movimentação, remoção e transporte de materiaise pessoas devem ser operados 

por trabalhadores qualificados, o qual terásua função anotada em carteira de trabalho. 
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Devem ser tomadas precauções especiais quando da movimentação demáquinas e equipamentos próximos 

às redes elétricas e outras interferênciasfísicas. 

Os equipamentos de transporte, remoção ou movimentação de materiaisdevem possuir dispositivos que 

impeçam a descarga acidental da cargatransportada. 

Antes do início dos serviços, os equipamentos de guindar, movimentar,remover e transportar materiais, 

devem ser vistoriados por trabalhadorqualificado, com relação a capacidade de carga, altura de elevação e 

estadogeral do equipamento. 

Os equipamentos de guindar devem apresentar de forma indelével e em localvisível, a capacidade máxima de 

içamento. 

Os cabos de aço, as roldanas e as correntes devem ser inspecionadosdiariamente por profissionais 

qualificados. 

Os equipamentos rebocáveis além do engate normal devem possuir correnteadequada com trava de 

segurança a ser fixada entre eles, comocomplemento de segurança, bem como iluminação de sinalização 

noreboque. 

3.1.9.10. Trabalhos a céu aberto 

É obrigatória a existência de abrigos, ainda que rústicos, para proteger osoperários contra intempéries. Serão 

exigidas medidas especiais que protejamos trabalhadores contra insolação excessiva, o calor, o frio, a 

umidade e osventos inconvenientes. 

Para os trabalhos em regiões pantanosas ou alagadiças, serão imperativas asmedidas de profilaxia de 

endemias, de acordo com as normas de saúdepública. Os locais de trabalho deverão ser mantidos em 

condições sanitáriascompatíveis com o gênero de atividade. 

3.1.9.11. Trabalhos subterrâneos/espaços confinados 

É proibido o trabalho no subsolo por pessoas inexperientes edesacompanhadas. Ainda que experiente, o 

trabalhador deve estar sob avigilância de outro profissional qualificado. 

Deve ser instalado sistema de ventilação eficaz e permanente que garanta aremoção contínua do ar, sua 

pureza e condições satisfatórias de temperaturae unidade. 

A quantidade de ar puro em circulação deve ser proporcional ao número detrabalhadores e equipamentos 

que consumam oxigênio. 

A concentração mínima de oxigênio permitida nestes locais é de 19,5%(dezenove e meio por cento) em 

volume de ar, sendo abaixo de 18% (dezoito por cento) considerado situação de risco grave e iminente. 

É proibido o uso de oxigênio para ventilação em local confinado. 

Deve ser previsto nestes locais a avaliação da atmosfera presente para seconstatar a existência de gases 

tóxicos e explosivos. 
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É obrigatório o uso de cordas ou cabos de segurança e armaduras paraamarração que possibilitem meios 

seguros de resgate dos empregados ematitudes no subsolo ou em espaços confinados. 

É obrigatório o uso de lanternas elétricas de segurança, motores einstalações, blindadas à prova de explosão. 

3.1.9.12. Serviços de eletricidade 

Os serviços de manutenção ou reparos em partes de instalações elétricas, inclusive provisórias, sob tensão, 

só podem ser executados por profissionais qualificados, devidamente treinados, em cursos especializados, 

com emprego de ferramentas e equipamentos especiais, atendidos os requisitos tecnológicos e as 

prescrições previstas nas normas técnicas oficiais vigentes.  

Durante a construção ou reparo em instalações elétricas ou obras de construção civil, próximas de 

instalações sob tensão, devem ser tomados cuidados especiais, quanto ao risco de contatos eventuais e de 

indução elétrica. 

Quando forem necessários serviços de manutenção em instalações elétricas sob tensão, estes devem ser 

planejados, programados e executados por profissionais qualificados, determinando-se todas as operações 

que envolvam riscos de acidentes, para que possam ser estabelecidas as medidas preventivas necessárias. 

Nas partes das instalações elétricas sob tensão, sujeitas a riscos de contato durante os trabalhos de 

reparação, manutenção e instalações, devem ser colocadas placas de aviso, inscrições de advertência, 

bandeirolas e demais meios de sinalização que chamem a atenção quanto ao risco. 

As instalações elétricas devem ser inspecionadas por profissionais qualificados, designados pelo responsável 

pelas instalações elétricas ou pela FISCALIZAÇÃO da obra, nas fases de execução, operação, manutenção, 

reforma e ampliação, devendo elaborar ao final um laudo técnico. 

Quando da realização dos serviços em locais úmidos ou encharcados, bem como quando o piso oferecer 

condições propícias para condução de corrente elétrica, devem ser utilizados cordões elétricos alimentados 

por transformador de segurança ou por tensão elétrica não superior a 24 (vinte e quatro) Volts, em corrente 

contínua ou por tensão elétrica não superior a 50 (cinqüenta) Volts, em corrente alternada. 

Todo profissional qualificado, autorizado a trabalhar em instalações elétricas deve ter essa condição anotada 

em seu registro de empregado. 

O profissional qualificado em instalações elétricas deve receber treinamento e estar apto a prestar primeiros 

socorros a acidentados, especialmente através das técnicas de reanimação cárdio-respiratória, e a manusear 

e operar equipamentos de combate a incêndio utilizados nessas instalações. 

É proibido o acesso e a permanência de pessoas não autorizadas em ambientes próximos às partes das 

instalações elétricas que ofereçam riscos de danos às pessoas e às próprias instalações. 

São proibidos quaisquer instalações e serviços em eletricidade, mesmo que provisórias, em desacordo com 

as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgões competentes, principalmente em emendas de circuitos 

e ligações diretas. 
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3.1.9.13. Explosivo 

Para uso de explosivo, a CONTRATADA deverá consultar a CONTRATANTE que, a seu critério, poderá ou 

não permitir escavações a fogo. Quando autorizado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA será obrigada a 

atender às exigências dos órgãos competentes, quanto ao uso e armazenamento dos explosivos, devendo 

obter a indispensável licença, bem como contratar profissionais legalmente habilitados para esta finalidade. 

Deverá ser usada proteção adequada quando a escavação for em via pública. 

A CONTRATADA será a única responsável por danos que possam ser ocasionados às propriedades, 

veículos, pessoas e serviços de utilidade pública. Antes de qualquer escavação a fogo, a CONTRATADA 

deverá apresentar, por escrito à CONTRATANTE, o plano e a técnica de trabalho a ser utilizada. 

Os depósitos de explosivos deverão obedecer aos seguintes requisitos:  

a) Serem construídos em terreno firme, fora de extrato de rocha contínua, seco, a salvo de inundações e não 

sujeito a mudanças de temperatura ou ventos fortes; 

b) Serem afastados de centros povoados, rodovias, ferrovias, obras de arte, habitações isoladas, oleodutos, 

linhas tronco de distribuição de energia elétrica, água e gás; 

c) Terem os distanciamentos mínimos para a construção do depósito segundo as tabelas A, B e C na NR 19 

da Portaria 3.214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho; 

d) Conterem placas, nos locais de armazenamento e na sua área de segurança, com dizeres “É PROIBIDO 

FUMAR” e “EXPLOSIVO”, que possam ser observados por todos que tenham acesso; 

e) Serem construídos com material incombustível, impermeável, mau condutor de calor e eletricidade e as 

partes metálicas usadas no seu interior deverão ser de latão, bronze ou outro material que não produza 

centelha quando atritado ou sofrer choques; 

f) Terem piso impermeabilizado com material apropriado e com acabamento liso, para evitar centelhamento 

por atrito ou choques e facilitar a limpeza;  

g) Terem as portas abrindo para fora, com bom isolamento térmico e proteção às intempéries; 

h) Serem as áreas dos depósitos protegidas por pára-raios; 

i) Terem sistema eficiente e adequado para o combate a incêndios; e 

j) Obedecer às disposições da NR 10 da Portaria 3.214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho, quanto às 

instalações de todo o equipamento elétrico da área. 

No manuseio de explosivos, devem ser observadas as seguintes normas de segurança: 

–  Ter pessoal devidamente treinado para eventual finalidade; 

– Ter pelos menos um supervisor devidamente treinado para exercer tal função, no local das aplicações 

indicadas; 
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–  Ser proibido fumar, acender isqueiro, fósforo ou qualquer tipo de chama ou centelha nas áreas em que se 

manipule ou armazene explosivos; 

– Remover toda lama ou areia dos calçados, antes de se entrar em locais onde se armazena ou se manuseia 

explosivos; 

– Proibir o manuseio de explosivos com ferramentas de metal que possam produzir faíscas; 

– Usar, obrigatoriamente, calçado apropriado; 

– Proibir o transporte de explosivo exposto com equipamento movido a motor de combustão interna; 

– Proibir o transporte e armazenamento do conjunto de explosivo de ruptura (espoleta, estopim, etc...) e de 

outros materiais, especialmente os iniciadores; 

– Arejar obrigatoriamente, em períodos não superior a três meses, os depósitos de armazenagem de 

explosivos, mediante a abertura das portas ou por sistema de exaustão; e 

– Molhar as paredes externas e as imediações dos depósitos de explosivos, tendo-se o cuidado para que a 

água não penetre no local de armazenagem. 

3.1.9.14. Ferramentas 

As ferramentas deverão ser apropriadas ao uso a que se destinam, proibindo-se o emprego das defeituosas, 

danificadas ou improvisadas. Os trabalhadores deverão ser instruídos e treinados para utilização segura e 

adequada das ferramentas. As ferramentas manuais não deverão ser abandonadas sobre passagens, 

escadas, andaimes e superfícies de trabalho, devendo ser guardadas em locais apropriados. 

As ferramentas pneumáticas portáveis deverão possuir dispositivos de partida instalados de maneira a 

reduzir, ao mínimo, a possibilidade de funcionamento acidental. A válvula de entrada de ar deverá fechar-se 

automaticamente quando cessar a pressão da mão do operador, sobre o dispositivo de partida.As 

mangueiras e conexões deverão resistir às pressões de serviços, permanecendo firmemente presa ao tubo 

de saída e afastadas das vias de circulação. 

As ferramentas de equipamentos pneumáticos portáteis deverão ser retiradas manualmente e nunca pela 

pressão do ar comprimido.  

Os dispositivos de partida das ferramentas elétricas deverão ser colocados de modo a reduzir o risco de 

funcionamento acidental. A tensão máxima utilizável pelas ferramentas elétricas portáteis será de 250 V. As 

ferramentas elétricas portáteis deverão ter a carcaça ligada à terra, exceto as de dupla isolação. É proibido a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de força. 

3.1.9.15. Serviços de soldagem e corte a quente 

As operações de soldagem a quente somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados. 

As mangueiras devem possuir mecanismo contra retrocesso de chamas na saída do cilindro e chegada no 

maçarico. 
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Nas operações de soldagem e corte a quente em locais confinados, é obrigatório a adoção de medidas 

preventivas adicionais para eliminar riscos de explosão ou intoxicação aos trabalhadores. 

Os recipientes de gases para soldagem devem ser sinalizados, transportados e armazenados 

adequadamente, obedecendo-se às prescrições quanto ao transporte e armazenamento de produtos 

inflamáveis. 

Os recipientes de gases para soldagem devem operar sempre na posição vertical, ficando proibido o seu uso 

deitado. Devem também ficar afastados de fontes de calor, de produtos químicos e explosivos. 

Nas operações de soldagem e corte a quente, é obrigatório a utilização de anteparo eficaz para a proteção 

dos trabalhadores, vizinhos e terceiros. O material utilizado nesta proteção deve ser do tipo incombustível. 

3.1.9.16. Resíduos líquidos, sólidos e gasosos, lixo e entulhos 

Os resíduos líquidos, sólidos e gasosos, lixo e entulhos produzidos ou gerados no canteiro de obra, frente de 

trabalho ou local de serviço, deverão ser convenientemente tratados e/ou dispostos e/ou retirados do limite do 

mesmo, de acordo com a legislação vigente pertinente nos níveis federal, estadual e municipal, sendo 

proibido o armazenamento ou deposição em vias públicas, redes pluviais ou de esgotos sem a devida 

autorização do órgão competente. 

Os resíduos líquidos, sólidos e gasosos, lixo e entulhos de alta toxicidade, periculosidade, os de alto risco 

biológico e os resíduos radioativos deverão ser dispostos com o conhecimento, aquiescência e auxílio de 

entidades especializadas, públicas ou vinculadas, e no campo de sua competência. 

3.1.9.17. Treinamento 

Todos os empregados devem receber treinamento admissional, periódico e de reciclagem, visando garantir a 

execução de suas atividades com segurança. 

O treinamento admissional deve ter carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas, ser ministrado dentro do 

horário de trabalho, antes do início das obras ou serviços, devendo os trabalhadores receberem cópias 

apostiladas dos assuntos ministrados no treinamento, constando de: 

a) Informações sobre as condições e meio ambiente de trabalho; 

b) Riscos inerentes a sua função; 

c) Uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 

d) Informações sobre os Sistemas e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC existentes no canteiro de 

obra ou frente de trabalho; 

e) Informações sobre princípios de combate a incêndios e seus meios de extinção; e 

f) Informações sobre primeiros socorros inerentes às atividades a serem desenvolvidas durante a execução 

da obra ou da fase para qual o treinamento estiver sendo dado. 
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A CONTRATADA deve também ministrar treinamento específico destinado aos trabalhadores que exerçam 

atividades em: (i) vias públicas; (ii) espaços confinados; (iii) eletricidade; (iv) alturas; (v) escavações; (vi) 

túneis; (vii) na operação de equipamentos, máquinas e veículos; (viii) operações envolvendo produtos 

químicos, inflamáveis, explosivos ou radiativos; e (ix) movimentação de cargas e outros que exponham os 

trabalhadores a riscos adicionais. Caso estes profissionais já possuam tal qualificação, ministrado por sistema 

oficial de ensinos, deve ser enviada uma cópia do certificado e do histórico escolar do curso, com assinatura 

de aprovação do Ministério da Educação e Cultura – MEC, à FISCALIZAÇÃO, mediante contra recibo, 

juntamente com o planejamento prévio. 

Para serviços em eletricidade sob tensão, em instalações e equipamentos em geral, e para os trabalhos 

subterrâneos, é obrigatório, respectivamente: 

–  Que todo profissional qualificado para instalar, operar, inspecionar ou reparara instalações elétricas, além 

do treinamento dado conforme citado, deve receber treinamento especial complementar, com carga horária 

mínima de 8 (oito) horas, em primeiros socorros, devendo estar apto a socorrer acidentados dessa natureza, 

especialmente através de técnicas de reanimação cárdio-respiratória e em combate a incêndio, devendo estar 

apto a manusear todos os equipamentos de extinção do fogo; e 

– Que todo profissional qualificado para trabalhar em atividades no subsolo, além do treinamento dado 

conforme citado, deve receber treinamento especial complementar, com carga horária mínima de 8 (oito) 

horas, em primeiros socorros e combate a incêndio. 

Estes profissionais ficam obrigados a fazer parte das equipes de combate a incêndio e primeiro socorros, 

obrigadas a existir no canteiro de obra, frente de trabalho ou local de serviços. 

O treinamento periódico e a reciclagem devem ser realizados antes do início de cada fase da obra ou serviço, 

e sempre que se tornarem necessários, devendo os trabalhadores receberem cópias apostiladas dos 

assuntos ministrados no treinamento. Caso o profissional não seja o mesmo indicado no planejamento prévio 

para ministrar o treinamento periódico e de reciclagem, deve ser enviada uma cópia do currículo desse 

profissional, antes do início do treinamento à FISCALIZAÇÃO, mediante contra recibo. 

Os treinamentos devem ser ministrados por profissionais legalmente habilitados no assunto específico, 

devendo para os treinamentos admissional, periódico e de reciclagem, terem formação em segurança ou 

medicina do trabalho, podendo fazer parte do SEESMT da CONTRATADA ou serem subcontratados para 

tanto. 

A CONTRATADA deve comprovar os treinamentos ministrados através de lista de presença, com assinatura 

de todos os participantes em todos os períodos, devendo uma cópia ser enviada e anexada ao livro de atas 

da CIPA da CONTRATADA, outra ao sindicato da categoria e outra à FISCALIZAÇÃO, mediante contra 

recibo, no prazo de 10 (dez) dias após o término do treinamento. 

Serão aceitos treinamentos realizados pela CONTRATADA, desde que não ultrapasse o prazo de 2 

(dois)anos. 
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Além dos treinamentos operacionais mencionados acima, a CONTRATADA deve treinar seus empregados no 

Curso Básico de Membros de CIPA, caso seja obrigatório a constituição desta comissão ou para os prepostos 

indicados, com carga horária mínima de 18 (dezoito) horas, ministrado pelo SEESMT da CONTRATADA ou 

por órgão reconhecido pelo Ministério do Trabalho. 

Caso a CONTRATANTE julgar que o treinamento dado aos empregados da CONTRATADA ou que os 

profissionais que o ministrará não sejam os mais indicados, exigirá da CONTRATADA novo treinamento, cujo 

não cumprimento implicará em sanções administrativas. 

3.1.9.18. Identidade funcional 

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer e obrigar o uso, por seus empregados ou subcontratados, de 

uniforme e identidade funcional (crachá), com fotografia, nome do empregado, cargo, nome da 

CONTRATADA ou subcontratada, especialidade do empregado, caso seja profissional qualificado para 

executar alguma atividade específica, acrescido dos dizeres “Prestador de Serviço” ou “A Serviço da 

CONTRATANTE”, devendo ser portado em local visível, na altura do peito. 

O empregado que fizer parte da equipe de combate a incêndio ou equipe de primeiros socorros, deve possuir 

cartão de identidade do mesmo ou estes dados estarem mencionados no crachá. 

3.1.9.19. Comunicação prévia 

É obrigatório a comunicação à Delegacia Regional do Trabalho – DRT ou suas Sub-Delegacias, após a 

emissão da Autorização para Execução de Serviços - AES e antes do início das atividades, por parte da 

CONTRATADA, das seguintes informações: 

a) Endereço correto da obra; 

b) Endereço correto e qualificação da CONTRATANTE (Cadastro Específico do Instituto Nacional de Seguro 

Social – CEI e Cadastro Geral de Contribuinte – CGC); 

c) Tipo de obra; 

d) Datas previstas do início e conclusão da obra; 

e) Número máximo previsto de trabalhadores na obra; 

f) Lay out do canteiro de obra; 

g) Croqui da frente de trabalho; 

h) Cláusulas de responsabilidade integrantes do contrato; 

i) Responsáveis técnicos e prepostos da CONTRATADA; e 

j) Responsável técnicos pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deve enviar à FISCALIZAÇÃO, mediante contra recibo, e ao sindicato da categoria, cópia 

da comunicação prévia, após 5 (cinco) dias da data de protocolo na DRT, antes do início da obra. 
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3.1.9.20. Comunicação de acidente de trabalho e de doença ocupacional 

A CONTRATADA deverá comunicar os acidentes do trabalho, incluídas as doenças ocupacionais, ao Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, através de Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, imediatamente 

após a sua ocorrência. 

A CONTRATADA deve enviar à FISCALIZAÇÃO, mediante contra recibo, e ao sindicato da categoria, cópia 

da ficha de acidente do trabalho ou doença ocupacional, de acordo com o Anexo I da Norma 

Regulamentadora Nº 18 e cópia da Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, no máximo até 10 (dez) 

dias contados a partir da data de ocorrência do acidente.  

A CONTRATADA deve, mensalmente, até o quinto dia útil do mês subseqüente, enviar à FISCALIZAÇÃO, 

mediante contra recibo, e ao sindicato da categoria, os dados estatísticos de acidente do trabalho e de 

doenças ocupacionais, de acordo com Anexo II da Norma Regulamentadora Nº 18. 

Os documentos mencionados acima (Anexo I e Anexo II), devem ficar arquivados por um período de no 

mínimo 3 (três) anos no local da obra ou no Escritório Central da CONTRATADA. 

3.1.9.21. Comunicação de acidente grave ou fatal 

Em caso de ocorrência de acidente fatal, a CONTRATADA é obrigada a: 

a) Comunicar os acidentes do trabalho ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, através de 

Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, imediatamente após a sua ocorrência; 

b) Comunicar o acidente fatal, de imediato, à autoridade policial competente, ao órgão regional do Ministério 

do Trabalho, a CONTRATANTE e ao sindicato da categoria; e 

c) Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua liberação pela 

autoridade policial competente e pelo órgão regional do Ministério do Trabalho. 

Em caso de ocorrência de acidente grave, a CONTRATADA é obrigada a: 

a) Comunicar os Acidentes do Trabalho ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, através de 

Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, imediatamente após a sua ocorrência; e 

b) Comunicar o acidente grave, de imediato, a CONTRATANTE e ao sindicato da categoria. 

Em caso de acidente grave ou fatal, a CONTRATANTE designará um profissional do seu SEESMT, para 

acompanhar as investigações do mesmo. 

A CONTRATADA fica obrigada a enviar à FISCALIZAÇÃO, até 5 (cinco) dias após o ocorrido, mediante 

contra recibo, cópia do relatório de investigação do acidente, elaborado pelo profissional responsável pelo 

SEESMT. 

3.1.9.22. Planejamento prévio 
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A CONTRATADA deve apresentar um planejamento prévio, por escrito à FISCALIZAÇÃO, até 10 (dez) dias 

após assinatura do contrato, e antes da emissão da Ordem de Serviço OS, onde deve constar: 

a) PCMAT, conforme Item 0.9.6, para as empresas da indústria da construção civil, com 20 (vinte) ou mais 

trabalhadores, no canteiro de obra ou frente de trabalho, ou PPRA, conforme Item 0.9.7, para as demais 

empresas contratadas; 

b) PCMSO, conforme Item 0.9.8; 

c) Relação nominal de todos os empregados que executarão as atividades constantes no objeto do contrato, 

devendo essa ser atualizada sempre que houver alteração, e a cada etapa da obra ou serviço; 

d) Relação nominal e cargo dos profissionais responsáveis qualificados e habilitados, por todas as atividades 

a serem executadas, conforme determinado neste Grupo, no contrato e na legislação vigente; 

e) Relação nominal, cargo e currículo dos profissionais pertencentes ao SEESMT, destacando-se o médico 

coordenador responsável pelo PCMSO, o profissional de segurança do trabalho, responsável pela elaboração 

e implantação do PCMAT ou PPRA, e os profissionais que ministrarão os treinamentos admissionais, 

periódicos e reciclagem, bem como dos profissionais legalmente habilitados, que atenderão ao Item 0.9.2; 

f) Relação nominal dos cipeiros, titulares e suplentes, ou aqueles designados conforme Item 0.9.3; 

g) Relação dos EPI por cargo ou função que deverão ser fornecidos aos empregados durante a execução das 

obras ou serviços, devendo essa ser atualizada antes do início de cada etapa da obra ou serviço; 

h) Dimensionamento dos extintores previstos para o canteiro de obra ou frente de trabalho; 

i) Programa dos treinamentos admissional, periódico, de reciclagem e específico, destinado a todos os 

empregados, constando cronograma com datas, horários e local de realização, conteúdo programático, 

relação nominal dos instrutores e/ou entidades, devendo ser anexada a cópia das apostilas que serão 

entregue aos empregados. Uma cópia deste cronograma deve ser obrigatoriamente enviada a CIPA da 

CONTRATADA e ao sindicato da categoria; 

j) Palestras periódicas de conscientização na prevenção de acidentes no canteiro de obra ou frente de 

trabalho, direcionadas aos riscos das atividades desenvolvidas, com cronograma das datas, horário e local de 

realização. Uma cópia deste cronograma deve ser obrigatoriamente enviada a CIPA da CONTRATADA e ao 

sindicato da categoria; e 

k) Plano de metodologia de supervisão e controle das condições de segurança das atividades desenvolvidas 

nas obras ou serviços, por parte dos profissionais integrantes do SEESMT da CONTRATADA. Caso seja 

elaborado e emitido algum laudo técnico ou documento referente às condições insalubres e inseguras 

presente na obra, uma cópia do mesmo deve ser enviada à FISCALIZAÇÃO, mediante contra recibo, até 10 

(dez) dias da sua data de elaboração ou emissão, assim como, cópia para a CIPA da CONTRATADA e para 

o sindicato da categoria. 

3.1.9.23. Transferência ou subcontratação 
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A CONTRATADA é a única responsável perante a CONTRATANTE, pelo cumprimento por parte da 

subcontratada destas especificações, do contrato com a CONTRATANTE e da legislação vigente. 

A CONTRATADA deve incluir nos contratos de subcontratação, cláusulas especificando que a 

CONTRATADA pela CONTRATANTE é a responsável direta e indireta pelo cumprimento por parte da 

subcontratada, dos procedimentos e normas da CONTRATANTE e na legislação vigente. 

A CONTRATADA quando da subcontratação, deve solicitar por escrito, autorização expressa da 

CONTRATANTE para a subcontratação, parte das obras e/ou serviços, objeto do contrato, informando: 

a) Nome e endereço da empresa subcontratada; 

b) Nome e endereço dos titulares e/ou prepostos da empresa a ser subcontratada; 

c) Serviços a serem subcontratados; 

d) Local e endereço do canteiro de obra ou frente de trabalho e local de serviço a serem utilizados pelas 

subcontratadas; 

e) Data prevista do início e conclusão dos serviços a serem subcontratados; 

A empresa subcontratada deverá encaminhar à FISCALIZAÇÃO, mediante contra recibo, relação nominal dos 

empregados que trabalharão na execução dos serviços subcontratados, devendo ser atualizada sempre que 

houver alteração e a cada etapa do serviço. 

A CONTRATADA deve enviar cópia dos parágrafos anteriores, ao sindicato da categoria. 

A CONTRATADA deve encaminhar à FISCALIZAÇÃO, antes do início das atividades por parte da 

subcontratada, mediante contra recibo, as relações nominais das subcontratadas, bem como as listas de 

treinamento. 

3.1.10. Segurança, medicina e meio ambiente do trabalho –Atribuições e responsabilidade da 

CONTRATANTE 

3.1.10.1. Cabe a FISCALIZAÇÃO 

Cumprir todas as determinações contidas nesta especificação e no contratode execução de obras e/ou 

serviços, e suas alterações e atualizaçõesdecorrentes de regulamentos legais. 

Ser responsável pela análise e observância de todos os documentosmencionados nesta especificação, 

comunicando a CONTRATADA asirregularidades e insuficiências constatadas, zelando pelas 

alteraçõesnecessárias e cumprimento destas. 

Arquivar os documentos mencionados nesta especificação, por um períodode 20 (vinte) anos, passando a 

fazer parte do histórico de obras da CONTRATANTE. 

Comunicar, de imediato, a área de segurança e medicina do trabalho daCONTRATANTE e ao sindicato da 

categoria, acidentes graves ou fatais, e situações degrave e iminente risco. 
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Enviar à área de segurança e medicina do trabalho da CONTRATANTE e ao sindicatoda categoria, no prazo 

de 5 (cinco) dias após o seu recebimento, cópia dosAnexos I – Ficha de Acidente do Trabalho e Anexo II – 

Dados Estatísticos deAcidente do Trabalho. 

Enviar ao sindicato da categoria, no prazo de 5 (cinco) dias após o seurecebimento, cópia da relação nominal 

dos titulares e suplentes quecompõem o quadro da CIPA, da CONTRATADA ou subcontratada ou 

osindicados, conforme Item 0.9.3, o calendário anual de reuniões, e atas dasreuniões ordinárias e 

extraordinárias dessa comissão. 

Repassar à CONTRATADA, por escrito, todas as exigências, análises,orientações, pareceres e observações 

feitas pelos profissionais da área desegurança e medicina do trabalho da CONTRATANTE, sindicato da 

categoria e órgãosde fiscalização federal, estadual e municipal, quando da inspeção e vistorianos locais das 

obras ou serviços. 

Determinar, por escrito, de acordo com as características das obras ouserviços, além do mínimo e 

independente da necessidade legal dasinstalação e manutenção do SEESMT, a designação pela 

CONTRATADA, porescrito, de um profissional legalmente habilitado ou quantos foremnecessários, como 

responsável pelo cumprimento das medidas de segurançae medicina do trabalho, aprovando esta indicação 

com base no seu currículo. 

Quando necessário, para obtenção de melhores subsídios quanto adefinição da necessidade quantitativa de 

profissionais e para suaaprovação, solicitar assessoria dos profissionais de segurança e medicinado trabalho 

da CONTRATANTE. 

Determinar, por escrito, a necessidade no canteiro de obra ou frente detrabalho, a permanência do 

profissional legalmente habilitado ou quantosforem necessários, de acordo com as características das 

atividades a seremexecutadas pela CONTRATADA e designados por ela, conforme alíneaanterior. 

Promover e participar de reuniões, quando necessário ou solicitado pela áreade segurança e medicina do 

trabalho da CONTRATANTE, entre o SEESMT daCONTRATADA e o SEESMT da CONTRATANTE, tomando 

ciência e fazendo cumprirjunto a CONTRATADA os assuntos acordados. 

Paralisar obra, área, setor, equipamento, máquina, veículo, serviço e demaisatividades, sempre que forem 

constatadas situações de grave e iminenterisco, e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos 

trabalhadores e deterceiros, além de assegurar a preservação da propriedade da CONTRATANTE, 

deterceiros e do meio ambiente, fazendo a anotação no Diário de Obras. 

Tomar todas as medidas e providências junto à CONTRATADA no sentido daimediata regularização das 

condições constatadas, quando da paralisação daobra ou serviço por motivo de falta de segurança ou 

condição de risco gravee iminente, pelos profissionais da área de segurança e medicina do trabalhoda 

CONTRATANTE, do sindicato da categoria, dos órgãos de fiscalização federal,estadual e municipal e pela 

FISCALIZAÇÃO. 
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Emitir autorização de início das obras e/ou serviços, obrigatoriamente, após aanálise do planejamento prévio 

elaborado pela CONTRATADA, conformeespecificado anteriormente, com cópia à área de segurança e 

medicina dotrabalho da CONTRATANTE. 

Realizar reunião com os responsáveis técnicos e/ou prepostos daCONTRATADA para entrega da autorização 

de início das obras ou serviços,discussão e aprovação do conteúdo do planejamento prévio elaborado 

poresta, indicando as correções ou complementações que julgar necessárias aocumprimento das 

especificações contidas neste Grupo, das normas eprocedimentos internos da CONTRATANTE e da 

legislação vigente. 

Solicitar, a seu critério, quando necessário, a participação nas reuniões dosprofissionais de segurança e 

medicina do trabalho da CONTRATANTE. Deve ser sempre elaborada ata das reuniões e arquivada cópia no 

processo doobjeto contratado. 

Promover reunião com os responsáveis técnicos e/ou prepostos daCONTRATADA, sempre que for 

denunciadas irregularidades pelosprofissionais do SEESMT da CONTRATANTE, sindicatos ou órgãos de 

fiscalizaçãofederal, estadual e municipal, determinando as medidas corretivas a seremtomadas pela 

CONTRATADA. Deve ser elaborada ata desta reunião earquivada no processo do objeto contratado. 

3.1.10.2. Cabe a área de segurança e medicina do trabalho 

Assessorar, analisar, orientar e dar parecer, quando solicitado pelaFISCALIZAÇÃO, quanto aos assuntos 

referentes a segurança e medicina dotrabalho. 

Paralisar obra, área, setor, equipamento, máquina, veículo, serviço e demaisatividades, sempre que forem 

constatadas situações de grave e iminenterisco, e aquelas que estejam pondo em risco a vida dos 

trabalhadores e deterceiros, além de assegurar a preservação da propriedade da CONTRATANTE, 

deterceiros e do meio ambiente, informando, de imediato a FISCALIZAÇÃO e àárea de recursos humanos da 

CONTRATANTE. 

Solicitar, quando necessário, o acompanhamento da FISCALIZAÇÃO noslocais das obras e serviços. 

Informar e atualizar a FISCALIZAÇÃO de alterações e regulamentaçõeslegais quanto a segurança e medicina 

do trabalho, que passarem a vigorardurante a vigência do contrato. 

Sintetizar, mensalmente, estatística de acidentes do trabalho e doençasocupacionais, de todas as obras e 

serviços pertencentes às áreas queatende, e enviar cópia à área de Segurança e Medicina do Trabalho 

daCONTRATANTE. 

Comunicar de imediato à área de Segurança e Medicina do Trabalho daCONTRATANTE, as situações de 

grave e iminente risco, e os acidentes graves efatais, por escrito, com relatório resumido das ocorrências. 

3.1.11. Projeto 
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A CONTRATADA fica obrigada a cumprir integralmente os projetos, plantas,detalhes e todos os elementos 

que deles possam ser interpretados e deduzidos,bem como as modificações e/ou complementações 

necessárias que foremimpostas pela CONTRATANTE. 

As obras deverão ser executadas rigorosamente de acordo com os desenhos edetalhes dos projetos, e em 

nenhuma hipótese serão aceitas da CONTRATADAalegações de exageros e excesso de formalismo para 

justificar o nãocumprimento destas exigências. 

Em caso de divergência entre os elementos de projeto, caberá à CONTRATADAcomunicá-lo à 

CONTRATANTE, única competente para as providências e correçõescabíveis. 

Nas divergências entre cotas e suas dimensões na escala deverão prevalecer ascotas, entre desenhos de 

escalas diferentes deverá prevalecer a maior escala, eem outros tipos de divergência prevalecerá a decisão 

da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obra, em bom estado deconservação e pelo tempo que durar 

os serviços, tantos jogos de plantas quantosforem necessários, inclusive cópias de quantitativos, contratos e 

especificações,sem ônus à CONTRATANTE. Uma via do projeto completo deverá ficar reservada 

àFISCALIZAÇÃO e ao pessoal do órgão financiador da obra, quando houver. 

Todos os aspectos particulares do projeto, as omissões e as obrascomplementares dele não constante, serão 

sempre especificados, detalhados edesenhado pela CONTRATANTE. 

3.1.12. Materal e equipamento 

Todos os materiais e equipamentos utilizados na obra deverão satisfazer àsespecificações da ABNT, e ainda, 

serem de modelo e tipo aprovados pelaCONTRATANTE. Em casos especiais, tratando-se de material ou 

equipamento para oqual ainda não haja especificações aprovadas pela ABNT, as especificaçõesrequeridas 

serão as dos órgãos competentes ou as estrangeiras. 

Todos os materiais estarão sujeitos a amostragens, testes e aprovação. Aamostra será fornecida pela 

CONTRATADA e deverá ser representativa domaterial a ser utilizado. 

No caso de produtos que tiverem a concessão de uso de marca emconformidade com a ABNT, caberá 

somente à CONTRATANTE dispensá-lo de ensaios. ACONTRATADA se obriga, no prazo mínimo de até    10 

(dez) dias antes do início dequalquer serviço, submeter à CONTRATANTE a aprovação dos materiais e 

equipamentosque pretende empregar. Sem a referida aprovação, com os respectivos ensaiosfeitos por 

laboratórios previamente indicados pela CONTRATANTE, nenhum material ouequipamento deverá ser 

aplicado. 

No caso da não confirmação do dados apresentados como característicos dosmateriais testados e 

conseqüente rejeição, caberá a CONTRATADA a retirada,sem ônus para a CONTRATANTE, dos materiais 

da obra, bem como a responsabilidadepela utilização indevida. Nenhum material rejeitado, cujo defeito tenha 

sidocorrigido, poderá ser usado sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE. 
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Quando a CONTRATADA não tira em tempo hábil o material ou equipamentorejeitado, caberá a 

CONTRATANTE, além da aplicação das penalidades previstas, odireito de retirar o material ou equipamento, 

debitando o custo da operação àCONTRATADA, cujo valor deverá ser deduzido de qualquer pagamento que 

lheseja devido. 

A CONTRATADA é a única responsável pelo emprego de materiais, uso deequipamentos, dispositivos, 

métodos e processos patenteados que seincorporem ou não na obra, cabendo-lhe, nestes casos, todas as 

despesas epagamentos de licenças e royalties. 

Na composição dos preços unitários, o custo dos materiais fornecidos pelaCONTRATADA é considerado 

posto obra. 

3.1.12.1. Fornecimento pela CONTRATANTE 

Será entregue à CONTRATADA, que ficará responsável pelo mesmo a partirda data de assinatura do 

documento de entrega. Perante a CONTRATANTE, aCONTRATADA será responsável pelo recebimento, 

guarda, estocagem emalmoxarifado próprio e controle de aplicação dos materiais e equipamentos. 

Qualquer perda ou dano sofrido por material, equipamento ou instrumentalentregue à CONTRATADA, será 

avaliado pela CONTRATANTE no seu valor real.Nesse caso, a CONTRATADA deverá ressarcir o prejuízo, 

substituindo comigual material, equipamento ou instrumental, ou deduzindo o valor destes nasfaturas, cujas 

quantias a CONTRATADA seja credora ou venha a ser, pelosserviços prestados ou a prestar. 

3.1.12.2. Controle de aplicação 

Todos os materiais e equipamentos utilizados pela CONTRATADA deverãoser lançados no formulário próprio 

da CONTRATANTE, certificado pelo representanteda CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

Os formulários deverão seranexados aos processos de medição e faturamento do qual fazem parte. Anão 

entrega causará a devolução da medição. A CONTRATADA deveránumerar em ordem crescente os 

formulários emitidos, e no último, certificar oencerramento das aplicações fazendo constar a quantidade de 

formuláriosemitidos, com seus respectivos números. 

No final da obra deverá ser feita uma comparação entre o material entregue àCONTRATADA e o realmente 

aplicado, sendo o material excedente devolvidoà CONTRATANTE, de acordo com as normas em vigor 

relativas a tal procedimento. 

Quando houver retirada de materiais e equipamentos que estavam instaladosno local da obra, deverão ser 

entregues nos respectivos almoxarifados daCONTRATANTE. Serão relacionados em três vias, certificadas 

pela FISCALIZAÇÃO; aprimeira via ficará com a CONTRATADA, a segunda com a FISCALIZAÇÃOe a 

terceira com a área da CONTRATANTE responsável pela operação do respectivosistema. 

3.1.12.3. Fornecimento CONTRATADA 
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Quando o contrato da obra incluir o fornecimento de materiais eequipamentos pela CONTRATADA, estes, 

além de estarem em conformidadecom as normas correlatas e atenderem às especificações técnicas, 

deverãoestar homologados na CONTRATANTE, de acordo com seus critérios de qualificaçãopara 

cadastramento de produtos. 

Obs.:AContratada será responsável pela execução dos serviços, bem como pelo fornecimento e 

instalação dos materiais e equipamentos. 

3.1.12.4. Armazenamento 

Os materiais empregados nas obras deverão ser estocados de modo a nãoprejudicar o trânsito de pessoas e 

de trabalhadores, a circulação de materiais,o acesso aos equipamentos de combate de incêndio, não obstruir 

portas,rotas ou saídas de emergência, e não provocar empuxos e sobrecargasexcessiva nas paredes ou 

estruturas de sustentação, além do previsto emseu dimensionamento. 

As pilhas de materiais, a granel, em sacos, em caixas ou outros recipientes,deverão ter forma e altura que 

garantam sua estabilidade. A retirada dosmateriais será efetuada sem prejuízo da estabilidade das pilhas. 

Os tubos, vergalhões, barras, pranchas e outros materiais de grandecomprimento ou dimensão devem ser 

arrumados em camadas, comespaçadores e peças de retenção, separados de acordo com o tipo dematerial e 

a bitola das peças. 

Os materiais não podem ser armazenados, estocados ou empilhadosdiretamente sobre piso instável, úmido 

ou desnivelado. 

As madeiras retiradas de andaimes, de tapume, das formas e dosescoramentos devem ser empilhadas 

depois de retirados e rebitados ospregos, arames e fitas de amarração. 

Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem serarmazenados em locais devidamente 

dimensionados, isolados, apropriados,sinalizados, trancados com sistema de segurança e acesso 

permitidosomente a pessoas devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimentoprévio do 

procedimento a ser adotado em caso de eventual acidente. 

3.1.13. Execução do trabalho 

Os serviços a serem executados deverão obedecer, no geral, ao projeto e suasalterações, relação 

quantitativa dos serviços, além do exposto nasespecificações e normas brasileiras. A CONTRATADA deverá 

executar osserviços empregando mão de obra habilitada e técnica, e materiais eequipamentos rigorosamente 

enquadrados nas especificações estabelecidas. 

Correrão às expensas da CONTRATADA e sem direito a qualquer indenizaçãoou prazo, não só a demolição 

e conseqüente reconstrução de qualquer obra ouinstalação realizada inadequadamente, como ainda, se for o 

caso, a substituiçãode material e equipamento inadequado ou de má qualidade. 
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A CONTRATADA deverá efetuar todos os entendimentos necessários com aempresa concessionária de 

distribuição de energia e com órgãos federais,estaduais e municipais competentes, ou outros que se fizerem 

necessários, àexecução dos serviços correlatos. 

Quando houver necessidade de desmatamento a CONTRATADA deverá entrarem contato com os órgãos 

responsáveis, estaduais ou federais, paraprovidenciar as licenças necessárias. Também é de 

responsabilidade daCONTRATADA a obtenção de autorizações dos órgãos competentes paraexecução de 

obras em vias públicas, alterações e remanejamento de tráfego,remanejamento de interferências, etc... 

3.1.13.1. Andamento do serviço 

Antes do início de qualquer serviço referente à obra, deverão estar reunidos eorganizados no local de 

trabalho todo o pessoal, materiais, equipamentos,acessórios e ferramentas necessários e suficientes para 

garantir suaexecução e a continuidade da obra sem interrupções, dentro do cronogramacontratual. 

A CONTRATANTE tem pleno direito e autoridade para suspender unilateralmente osserviços por meio que 

julgar conveniente, quando forem suscitados motivostécnicos, de segurança e outros que justifiquem tal 

procedimento. Asuspensão dos serviços será pelo tempo que a CONTRATANTE julgar conveniente 

esomente com sua autorização poderão ser reiniciados, sem prejuízos e nemacréscimo de despesas à 

CONTRATANTE 

A CONTRATADA não poderá executar nenhum serviço sem autorizaçãoprévia da CONTRATANTE, salvo os 

de emergência, necessários à estabilidade ousegurança da obra, de edificações vizinhas, do pessoal nela 

envolvido, dopúblico e do funcionamento normal dos serviços públicos consideradosessenciais. Tais serviços 

somente serão aceitos como de emergência seassim forem caracterizados posteriormente pela 

CONTRATANTE. 

Os serviços de emergência, assim caracterizados posteriormente oupreviamente autorizados pela 

CONTRATANTE, serão quantificados e medidos deacordo com a qualificação de mão de obra, quantidade de 

materiais eequipamentos utilizados, sempre dentro das especificações, normas eprocedimentos da 

CONTRATANTE. 

Todo trabalho noturno não programado inicialmente, mas conseqüente deatraso do cronograma, será 

considerado, para efeito de faturamento, comoexecutado nos horários normais de trabalho. Correrão por 

conta daCONTRATADA os acréscimos das despesas e eventuais prejuízos. Caberá aCONTRATADA solicitar 

a permissão às autoridades competentes para arealização de trabalhos noturnos ou em horários especiais. O 

horário e aexecução de trabalhos noturnos ou em horários especiais deverãoobrigatoriamente ser autorizados 

pela CONTRATANTE. 

 

3.1.13.2. Diário de obras 
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A CONTRATADA é obrigada a manter no canteiro da obra o Diário de Obras,modelo padrão fornecido pela 

CONTRATANTE, em locais de livre acesso, afim de que,a FISCALIZAÇÃO possa em qualquer momento 

registrar as ocorrências quejulgar necessária. 

3.1.13.3. Equipamento e ferramenta 

A CONTRATADA é obrigada a colocar no canteiro da obra os equipamentosmínimo previstos no edital de 

licitação e/ou contrato, tantas vezes quantonecessário, sem ônus para a CONTRATANTE. Nos casos de se 

constatar que, para ocumprimento do cronograma, há necessidade de equipamentos adicionais, 

aCONTRATADA será obrigada a tal complementação, sem ônus adicional paraa CONTRATANTE. 

A CONTRATANTE poderá impedir a operação de qualquer equipamento que nãoatender às necessidades de 

produção e às condições exigidas no edital delicitações e/ou contrato, devendo a CONTRATADA retirá-lo do 

canteiroimediatamente após notificação da FISCALIZAÇÃO. 

As ferramentas deverão ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendoproibido o emprego das defeituosas 

ou improvisadas. As ferramentasdefeituosas deverão ser retiradas do serviço, a fim de sofrerem reparos 

ouserem substituídas. 

3.1.14. Fiscalização 

Pessoa física ou jurídica, designada pela CONTRATANTE para a execução das obrase/ou serviços. 

3.1.14.1. Atuação da FISCALIZAÇÃO 

A FISCALIZAÇÃO atuará nas obras e/ou serviços da CONTRATANTE, de modo aserem satisfeitas as 

condições exigidas no projeto e especificações técnicas. 

A existência e atuação da FISCALIZAÇÃO em nada restringe aresponsabilidade única, integral e exclusiva da 

CONTRATADA, no queconcerne às obras e suas implicações próximas ou remotas, sempre deconformidade 

com o contrato, especificações, Código Civil e demais leis ouregulamentos vigentes. 

A CONTRATADA deverá colocar à disposição da FISCALIZAÇÃO, todos osmeios de qualquer natureza, 

necessários e aptos a permitir a rápida eeficiente medição da obra e/ou serviço, inspeção das instalações, 

dosmateriais e dos equipamentos. Tudo isto, independentemente das mediçõesrealizadas para efeito de 

faturamento, e ainda, independentemente do estadoda obra e do canteiro de obra, sejam quais forem os 

acontecimentos, ohorário e as condições meteorológicas. 

A CONTRATADA aceitará integralmente todos os métodos e processos deinspeção, verificação, controle, 

ensaio tecnológico e medição adotados pelaCONTRATANTE, em todo e qualquerserviço/operação referente 

à obra contratada. 

 

3.1.14.2. Atribuições e direitos da FISCALIZAÇÃO 
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A CONTRATANTE, através da FISCALIZAÇÃO, terá o direito de exigir que aCONTRATADA execute os 

trabalhos obedecendo ao projeto e suasmodificações, ao contrato e às especificações técnicas previstas. 

Caberá também a Fiscalização: 

a) Participar das medições dos trabalhos executados; 

b) Rejeitar serviços que estiverem em desacordo com o projeto, com asnormas, com a melhor técnica e com 

as modificações de projetodeterminada pela CONTRATANTE, a seu critério exclusivo; 

c) Dar solução aos problemas técnicos que ocorram durante a execução dasobras e/ou serviços; 

d) Ter livre acesso às obras e/ou serviços e as informações que foremjulgadas necessárias ao bom 

desempenho da FISCALIZAÇÃO, mesmoque estejam de posse da CONTRATADA; 

e) Determinar a prioridade de serviços e controlar as condições de trabalho; 

f) Aumentar, diminuir, eliminar ou solicitar criação de serviços, previstos ounão em contrato, desde que isto se 

comprove necessário ao desempenhotécnico-ecônomico das obras em execução; 

g) Exigir da CONTRATADA o aumento do número ou capacidade dosequipamentos, caso seja constatada a 

sua inadequação para conduzir osserviços, conforme especificado, ou exigir maior número deequipamentos, 

para recuperar atrasos de cronograma; 

h) Exigir da CONTRATADA o aumento na quantidade de mão de obra,especializada ou não, conforme for 

conveniente, para aumentar aprodução ou melhorar a qualidade dos serviços; 

i) Ordenar imediata retirada do local, de empregado da CONTRATADA quedificulte a sua ação fiscalizadora; 

j) Sustar qualquer serviço que esteja fora das especificações, a seu critérioexclusivo; 

k) Solicitar da CONTRATADA o cumprimento de suas obrigações legaisrelativas as Normas 

Regulamentadoras da Portaria Nº 3.214 de 08/06/78e suas alterações, da Lei Nº 6.514 de 22/12/77, que 

modificou o Capítulo Vdo Título II da CLT; 

l) Ordenar a retirada imediata do canteiro e dos locais das obras, de todo equalquer material que for rejeitado 

por inspeção ou ensaio realizados pelaCONTRATANTE; 

m) Acompanhar e controlar a execução dos trabalhos, no sentido de evitardanos pessoais ou materiais, 

causados a terceiros, quando do empregode explosivos; e 

n) Verificar o cumprimento do constante nos itens do edital de licitação e docontrato e seus anexos. 

3.1.14.3. Relação CONTRATANTE - CONTRATADA 

Revestir-se-á, sempre que necessário, na forma de correspondência oficialatravés de cartas protocoladas 

com recibo de recepção, cujas cópias,autenticadas por ambas as partes, se for o caso, constituirão 

partesintegrantes do histórico da obra. 
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Sempre que a natureza do assunto contida na carta envolver matériarelevante, ou se houver recusa da 

CONTRATADA em tomar conhecimento dacomunicação, a CONTRATANTE tomará providências cabíveis, 

necessárias e dedireito que o caso requer. 

A FISCALIZAÇÃO registrará no diário de obras, cada folha com 2 (duas)vias, mantido no canteiro de obra, 

reclamações, advertências e indicaçõestécnicas que deverão ser acatadas pela CONTRATADA. 

Em função das atribuições e da autoridade conferida pelas disposiçõesvigentes à FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE, esta deverá ser sempre tratada com odevido respeito por parte de qualquer elemento da 

CONTRATADA, quevenha com os mesmos ter contato, de modo direto ou indireto. 

3.1.15. Elaboração de medição e aditivo contratual 

Para a elaboração e apresentação de medições de obras, bem como de aditivoscontratuais a serem 

executados pela FISCALIZAÇÃO, deverão ser observadosos procedimentos a seguir relacionados. 

3.1.15.1. Autorização para execução de serviços (AES) 

A Autorização para Execução de Serviço – AES será emitidapela CONTRATANTE.Para elaboração desse 

documento, ressalta-se: 

3.1.15.1.1. Data de fechamento 

A data de fechamento será elaborada de acordo com as instruções da CONTRATANTE, obedecendo-se as 

condições previstas em contrato. 

3.1.15.1.2. Envio da AES 

A AES será emitida em 3 (vias) vias originais, que serão encaminhadaspara a CONTRATANTE, a 

FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA. 

3.1.15.1.3. Aprovação e recebimento pela CONTRATADA 

A AES será assinada pela CONTRATANTE e suas cópias deverãotrazer registro da data de recebimento pela 

CONTRATADA. 

3.1.15.2. Cronograma para processamento de medições 

Para a elaboração das medições mensais das obras deve-se consultar,antecipadamente, o cronograma para 

processamento das medições previsto em contrato.  
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3.1.15.3. Elaboração das medições 

As medições serão elaboradas na folha de memória de cálculo (ver modelo no ANEXO 01),em formulário a 

ser preenchido manualmente ou via computador pelaFISCALIZAÇÃO.A memória de cálculo, onde estão 

discriminados osserviços executados, é o documento básico para preenchimento do Boletimde Medição. 

Devem ser anexados á folha de memória de cálculo os formulários próprios paraacompanhamento de 

serviços no campo. Caso não haja formulário próprio,será feito um croqui de localização ou um desenho 

representativo do serviço,se possível, na mesma folha da memória de cálculo. 

Obs: É vedada, pela Lei Nº 8.666/93 (atualizada pela Lei Nº 8.883 de08/06/94) a elaboração de planilha de 

orçamento com o item Fornecimento deMateriais e Serviços com preço verba (vb).O artigo 7°, 

parágrafo 4°, da Seção III, “Das Obras e Serviços”, prevê: “É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da 

licitação, de Fornecimento deMateriais e Serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos 

nãocorrespondam às previsões reais do projeto básico ou executivo”.Ressalte-se, por outro lado, que 

a licitação das obras objeto das presentes especificações técnicas será regida pelas normas do 

Banco Mundial, órgão financiador do Programa Lagoas do Norte.Desta forma, prevalecerão 

sempre as exigências do Banco Mundial, e na ausência destas, aplicar-se-á então o previsto na 

Lei Nº 8.666. 

3.1.15.3.1. Memória de Cálculo 

Na memória de cálculo deverá constar o nome da obra, daCONTRATADA, da parte do sistema onde se 

realizam os serviços, donúmero do contrato, do número da medição, do período da medição, da datada 

elaboração, do visto e carimbo da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE,do responsável pela medição, e do 

visto no campo “De acordo CONTRATADA”com a identificação nominal da pessoa que assina, os carimbos e 

a datada assinatura. 

Os eventuais erros na elaboração da memória de cálculo só poderão sercorrigidos pela CONTRATANTE, que 

solicitará à unidade que elaborou amedição, através de uma comunicação interna, o estorno ou a 

complementação do quantitativomedido. A correção deverá ser realizada na medição seguinte, 

comidentificação do item de medição onde ocorreu o erro e do documento quesolicitou o acerto. 

3.1.15.3.2. Período de medição 

As medições serão mensais, abrangendo o período compreendido entre o primeiro dia e o último dia de cada 

mês. O período de medição da obra será sempre indicado na Memória de Cálculo eno Boletim de Medição. 

Na primeira medição o início do períodomedido será de no mínimo 10 (dez) dias após a data de 

recebimentoda AES pela CONTRATADA. Neste caso, a primeira medição poderá termenos de 30 (trinta) 

dias. 
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3.1.15.3.3. Item de medição 

Na Memória de Cálculo a coluna denominada item de medição serápreenchida com os itens e dígitos 

retirados dos dados básicos doContrato, correspondentes aos serviços que estão sendo medidos. 

3.1.15.3.4. Critério de arredondamento 

Para apresentação dos quantitativos da memória de cálculo osvalores integrantes da expressão matemática 

serão calculados, nomínimo,com quatro casas decimais. O resultado final da expressão seráapresentado com 

duas casas decimais, observadas as seguintescondições para arredondamento: 

- Para a 3a casa decimal maior ou igual a 5, a 2a casa decimal seráacrescida de 1; 

- Para 3a casa decimal menor que 5, a 2a casa decimal será mantida,desprezando-se as demais frações. 

Exemplo.: 4,2298... = 4,23 ; 4,2250... = 4,23 ; 4,2249 = 4,22. 

3.1.15.3.5. Serviços com formulários 

Para determinados serviços de campo, há formulários próprios, que serãopreenchidos manualmente, no local 

da obra, quais sejam: 

Rede de água e adutora de água (ver ANEXO 02); 

Rede coletora, coletor tronco, interceptores e emissários de esgoto, e galeria de águas  pluviais(ver ANEXO 

03); e 

Terraplanagem (ver ANEXO 04). 

Esses serviços serão comprovados nos formulários e anexados à memóriade cálculo, onde figurará somente 

a somatória dos itens medidos. 

Para comprovação dos serviços de terraplanagem deve constar, noANEXO 04, o cálculo dos volumes de 

corte e aterro. Quando não houverprojeto, nesse anexo deverá ser apresentado croqui do local com todas as 

dimensões ecotas de fundo e superfície, a fim de que se possam definir as seções aserem calculadas. 

3.1.15.3.6. Serviços sem formulários 

A elaboração da memória de cálculo dos serviços de campo semformulários próprios deverá comprovar todos 

os serviços medidos. Deveráser anexado croqui em que se elucidará ao máximo os serviçosexecutados.É 

obrigatória a inclusão de mapa de localização da área de exploração dejazida de solos, com o itinerário e 

respectiva quilometragem, até o(s)ponto(s) de aplicação do material proveniente da escavação. 

3.1.15.3.7. Serviços eventuais 

Por questão técnica de exeqüibilidade de alguns serviços, as dimensõespreestabelecidas nas tabelas 

presentes nestas especificações técnicaspoderão eventualmente ser alteradas, desde que tais alterações 
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sejamprevistas em projeto ou devidamente justificadas na memória de cálculo, com o “De Acordo” da 

FISCALIZAÇÃO. 

3.1.15.3.8. Critérios de cálculo para rede de esgoto, coletor tronco,interceptor e emissário 

O cálculo de redes de esgoto, de coletores tronco, de interceptores e deemissários obedece aos seguintes 

critérios: 

a) Escavação 

Para o cálculo da escavação multiplica-se a profundidade média (H) do trecho pela extensão entre eixos, 

descontadas dessa extensão as meias cavas das singularidades (T1), e pela largura de vala (L). Assim, o 

volume de escavação será calculado pela seguinte fórmula: 

Vescavação = (Extensão– T1) .(H).(L) (m³) (medidas em metros) 

Na Tabela 1estão os valores das meias cavas das singularidades a serem descontados da extensão do 

trecho. 

Tabela 1 - Valores em metros a serem descontados da extensão do trecho (T1) 

Singularidades PV Φ 1.00 m PV Φ 1.20 m PV Existente PI CX TL/PS 

PV Φ 1.00 m 2,20 2,30 1,85 1,90 1,10 1,10 

PV Φ 1.20 m 2,30 2,40 1,95 2,00 1,20 1,20 

PV Existente 1,85 1,95 1,50 1,55 0,75 0,75 

PI 1,90 2,00 1,55 1,60 0,80 0,80 

CX 1,10 1,20 0,75 0,80 - - 

TL/PS 1,10 1,20 0,75 0,80 - - 

Legenda: PV = poço de visita         PI = poço de inspeção CX = caixaTL = terminal de limpeza PS = ponta seca 

Do volume de solo escavado deverão ser ainda descontados os volumes de pavimentação e/ou rocha 

porventura existentes. 

b) Assentamento 

O comprimento do trecho de assentamento é calculado diminuindo-se as meias cavas das singularidades 

(T2) da extensão do trecho, conforme definidas na Tabela 2. 

Comprimentotrecho = (Extensão do trecho – T2) (m) 

Tabela 2 - Valores em metros a serem descontados da extensão do trecho de assentamento (T2) 

Singularidades PV Φ 1.00 m PV Φ 1.20 m PV Existente PI CX TL/PS 

PV Φ 1.00 m 2,20 2,30 1,60 1,90 1,10 1,10 

PV Φ 1.20 m 2,30 2,40 1,70 2,00 1,20 1,20 

PV Existente 1,60 1,70 1,00 1,30 0,50 0,50 

PI 1,90 2,00 1,30 1,60 0,80 0,80 

CX 1,10 1,20 0,50 0,80 - - 

TL/PS 1,10 1,20 0,50 0,80 - - 
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c) Escoramento 

A área de escoramento será calculado através da multiplicação da profundidade média do trecho (Hm), pela 

extensão dos dois lados efetivamente escorados, dentro do estabelecido no Grupo 05, das presentes 

especificações. A extensão máxima é a mesma usada para o cálculo da escavação. 

Aescoramento = [(Extensão – T1) . Hm]. 2 (m²) (ver valores de T1 na Tabela 1) 

d) Aterro/Reaterro 

Do volume escavado, desconta-se o volume da tubulação, lastro, laje eberço, quando houver.O volume de 

aterro/reaterro, será calculado pela seguinte fórmula: 

Vaterro = Vescavação – Vtubo– Vlastro(m³) 

Quando as tubulações são em PVC rígido, PVCDEFºFº, ferro fundidoou açocom junta elástica, devem ser 

descontados, para o cálculo de aterro, osvalores dos volumes expressos na Tabela 3. Para o transporte 

datubulação deve-se adotar a relação peso/metro dessa mesma tabela. 

Tabela 3 - Volume e peso de tubulações 

DIÂMETRO 
(mm) 

PVC Rígido 
(m³/m) 

PVCDEF°F° 
(m³/m) 

F°F° - k 9 (t/m) F°F° - k 7 (t/m) AÇO J.E. (t/m) 

50 0,0019 0,0034 0,0085  

75 0,0044 0,0066 0,0120 

100 0,0078 0,0109 0,0160 0,0150  

125 0,0122    

150 0,0176 0,0227 0,0265 0,0235 0,0224 

200 0,0314 0,0387 0,0370 0,0320 0,0294 

250 0,0490 0,0590 0,0490 0,0410 0,0365 

300 0.0706 0,0835 0,0610 0,0500 0,0435 

350 0.0962 0,1122 0,0770 0,0620 0,0505 

400 0.1256 0,1445 0,0910 0,0740 0,0614 

450 

 

0,1810 0,1070 0,0880 0,0687 

500 0,2223 0,1240 0,1010 0,0868 

600 0,3167 0,1620 0,1310 0,1039 

700 0,4278 0,2050 0,1660 0,1363 

800 0,5568 0,2520 0,2040 0,1557 

900 0,7014 0,3020 0,2450 0,2146 

1.000 0,8626 0,3580 0,2890 0,2396 

1.100 1,0405 0,4190 0,3400 0,3047 

1.200 1,2370 0,4850 0,3920 0,3851 

Quando a tubulação for em concreto armado, devem ser descontados,para o cálculo de aterro, os valores dos 

volumes expressos na Tabela 4.Para o transporte desse tipo de tubulação deve-se adotar a relação 

peso/metro dessa mesma tabela. 

Tabela 4 - Volume e peso de tubulações em concreto armado 

DIÂMETRO (mm) CA (m³/m) CA – Esgoto (t/m) CA – Água (t/m) 

300 0,1281 0,1550 0,1950 

400 0,2074 0,2200 0,2100 

500 0,3156 0,3400 0,2300 
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600 0,4347 0,4250 0,3350 

700 0,5727 0,5200 0,3900 

800 0,8658 0,8450 0,4800 

900 0,9399 1,0300 0,6150 

1.000 1,2667 1,2000 0,7750 

1.100 1,3767 1,3550 0,9150 

1.200 1,7671 1,7700 1,0200 

1.500 2,6301 2,4400 1,4500 

Os descontos dos volumes das Tabelas 3 e 4 serão adotados para ocálculo de aterro de valas de adutoras, 

de redes de esgoto e dedescargas. 

3.1.15.4. Boletim de medição 

OBoletim de Medição (ver ANEXO 05), documento de aprovação da medição pelaCONTRATANTE‚ é 

utilizado para o processo de pagamento. Será preenchido integralmente e sem rasuras. A data de sua 

emissão devecoincidir com a da emissão da memória de cálculo. 

No formulário do Boletim de Medição os campos “item/serviço”, “unidade”,“preço unitário”, “quantidade 

prevista” e “custo previsto” serão preenchidospela CONTRATANTE, com os valores constantes da proposta 

vencedora daCONTRATADA. 

Os campos “Realização no Período” e “Quantidades Acumuladas” serãopreenchidos pela FISCALIZAÇÃO, 

em conformidade com os valoresconstantes da memória de cálculo.As quantidades lançadas nos resumos 

representarão fielmente asquantidades constantes da memória de cálculo. 

A aprovação do Boletim de Medição será atestada a partir dos vistos daFISCALIZAÇÃO e da CONTRATADA, 

apostos nos camposapropriados, com a data da aprovação e carimbo dos responsáveis. 

3.1.15.4.1. Contratos com medição única e final 

No caso do Contrato ter somente uma medição, ela será consideradamedição única, e a FISCALIZAÇÃO 

deverá preencher o campo “Medição”do Boletim de Medição, com o termo “Única”. 

3.1.15.4.2. Contratos com mais de uma medição 

Para o Contrato que tiver mais de uma medição, a FISCALIZAÇÃO deveránumerar seqüencialmente o campo 

“Medição” do Boletim de Medição,conforme a parte do sistema. A última medição será assinalada com otermo 

“Final”. 

3.1.15.5. Balanço de materiais e equipamentos 

No encaminhamento da medição final do contrato à CONTRATANTE, aFISCALIZAÇÃO deverá anexar o 

Balanço de Materiais (ver ANEXO 06). Oprocessamento da medição final do contrato somente será realizado 

mediantea apresentação das informações constantes desse Balanço.Caso o resultado do Balanço de 
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Materiais apresente débito, aFISCALIZAÇÃO deverá relacionar os materiais no formulário de Balanço 

deMateriais. 

3.1.15.6. Instruções para elaboração de aditivos contratuais 

Em caso de necessidade de prorrogação de prazos, alteração de valorescontratuais ou de contratação de 

serviços não previstos, caberá àFISCALIZAÇÃO solicitar Aditivo Contratual.Toda a documentação que der 

origem ao Termo de Aditivo Contratual seráencaminhada á CONTRATANTE com o pleno acordo da 

FISCALIZAÇÃO. Nessa documentaçãodeverá constar a justificativa minuciosa do motivo correspondente 

àsolicitação.Os Aditivos Contratuais poderão ser dos tipos a seguir discriminados e deverão ser enviadoscom 

as respectivas documentações. 

3.1.15.6.1. Prorrogação de prazo 

O pedido de prorrogação de prazo contratual será obrigatoriamenteenviado à CONTRATANTE, com prazo de 

no mínimo 30 (trinta) dias antes dadata de término do contrato. Neste caso, compete à FISCALIZAÇÃO obter 

da CONTRATADA os seguintes documentos: 

a)  Carta da CONTRATADA à FISCALIZAÇÃO solicitando prorrogação de prazo, comjustificativa minuciosa 

do motivo dessa solicitação. Nessa cartadeverá constar a data de sua emissão e a do seu recebimento 

porparte da CONTRATANTE; 

b) Novo cronograma substitutivo do anterior abrangendo todo o períodocontratual, isto é, da data inicial 

prevista na AES, até a do novotérmino; 

c) Preenchimento do cronograma de chuva (ver ANEXO 07), com a relaçãodos dias ou períodos efetivamente 

sem produção; 

d)  Análise da compatibilidade do novo cronograma físico com as justificativas ecom o novo prazo; 

e)  Análise detalhada da reivindicação da CONTRATADA e emissão por parte da FISCALIZAÇÃO deparecer 

objetivo e conclusivo; e 

f)  Inclusão, no dossiê do contrato, de todo material que possa comprovaros fatos que justificam a solicitação, 

tais como fotos, cópias do Diáriode Obras, anotações ou outros documentos. 

3.1.15.6.2. Inclusão de serviços extracontratuais 

A solicitação para execução de serviços extracontratuais será feita pelaCONTRATADA à FISCALIZAÇÃO. 

Caso não houver, a CONTRATADA deveráapresentar a composição do preço unitário para posterior 

análiseda CONTRATANTE. Quando se tratar de serviço que tem já composição de preço unitário, a 

CONTRATADA, paraagilizar o processo, deverá encaminhar carta à FISCALIZAÇÃOconcordando com os 

preços estabelecidos pela CONTRATANTE na data base doContrato. 

Para tais casos compete à FISCALIZAÇÃO obter da CONTRATADA: 
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a) Carta à FISCALIZAÇÃO solicitando inclusão do serviçoextracontratual, com os respectivos quantitativos e 

justificativas. Nessacarta deverá constar a data de sua emissão e a do seu recebimentopor parte da 

CONTRATANTE; 

b) Composição de preço unitário para os serviços que não possuem esta composição,reportado a data base 

do Contrato; e 

c) Análise da reivindicação da CONTRATADA através de parecer elaborado pelaFISCALIZAÇÃO, que deverá 

mencionar ainda, quando for o caso,que a inclusão do novo serviço não implicará em acréscimo do 

valorcontratual. 

3.1.15.6.3. Acréscimo de valor 

Caso haja necessidade de acréscimo de valor contratual, caberá àFISCALIZAÇÃO fazer cumprir o que 

preveem as normas do Banco Mundial, e na ausência destas, a Lei N° 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883de 

08/06/94, Artigo 65 - Parágrafo 1°. ACONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais,os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços oucompras, até 25 % (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial do Contrato. 

Neste caso, compete à FISCALIZAÇÃO obter da CONTRATADA: 

a) Elaboração de Balanço Contratual (ver ANEXO 08) para cada parte dosistema que sofrer aditivo entre os 

quantitativos contratuais e osprevistos para o término da obra. A diferença entre os dois,multiplicada pelo 

valor unitário, indicará o valor para a execução totalda obra. O balanço será elaborado somente com os 

serviçoscontratuais. Para cada parte do sistema deverá ser apresentado umsubtotal e, no final do balanço, o 

total geral; e 

b) Preenchimento da Planilha de Orçamento de Obras (ver ANEXO 09) comos serviços extras, agrupados por 

parte do sistema, indicando oquantitativo previsto para sua execução. 
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Figura 1 - Memória de Calculo 
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Figura 2 - Acompanhamento de Serviços 
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Figura 3 - Acompanhamento de Serviços 
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Figura 4 - Acompanhamento de Serviços de Terraplanagem 



 
 

57 
 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

Gerência de Ações Integradas para a Cidade 

Unidade de Gerenciamento do Programa Lagoas do Norte – UGP 

 

 

Figura 5 - Boletim de Medição 
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Figura 6 - Balanço de Materiais 
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Figura 7 - Acompanhamento de Serviço 
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Figura 8 - Balanço Contratual  
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Figura 9 - Planilha para orçamento de Obras 
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3.2. GRUPO 01 – CANTEIRO DE OBRAS 

3.2.1. Considerações Gerais 

OGRUPO01das presentes especificações técnicastratadoscanteirosdeobras etemcomofinalidade 

descreverosprincipaisaspectosaseremobservadosnaconstruçãodas unidades que compõem um canteiro de 

obras.Olocalescolhidoparaconstruçãodocanteirodeserviçosdeveráseraprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

NãocaberãoàCONTRATANTE,emhipótesealguma,osônusdecorrentesdelocação, manutenção e acessos da 

área escolhida.Oterrenoondeseráconstruídoocanteirodeserviçosdeveráestarlocalizado 

próximoàobraeteracessofácilatravésderuasbemconservadas,sendoquea conservação ficará sob a 

responsabilidade da CONTRATADA. 

CaberáaindaàCONTRATADAaresponsabilidadepelamobilizaçãodocanteiro deobras,pelamanutençãodestes–

inclusivedeseusacessos–e, posteriormente,peladesmobilização,deixandoaáreaemcondiçõesidênticasàs 

encontradasnoiníciodaobra,semqueissovenhaacarretarparaaCONTRATANTE outros ônus que não os 

previstos em cada serviço relacionadosmais adiante. 

ACONTRATADApoderáoptarpeloalugueldeimóvelemsubstituiçãoàs 

unidadesdocanteirorelacionadasnasplanilhasdeorçamentos,dependendo, 

porém,deaprovaçãopréviadaFISCALIZAÇÃO.Nessecaso,opagamento 

relativoaoitemnãodeveráultrapassarovalorglobaldoprevistoemplanilhade orçamento. 

NodecorrerdaobraficarãoporcontaeacargodaCONTRATADAo 

fornecimentodomobiliárionecessárioàFISCALIZAÇÃO,alimpezadas 

instalações,móveiseutensíliosdasdependênciasocupadaspela 

FISCALIZAÇÃO,bemcomoareposiçãodetodoomaterialdeconsumoporela 

utilizado,desdeprodutosdelimpezaehigieneatéoutrositenscomocargado extintor de incêndio. 

Todososdemaisserviçosauxiliaresnecessáriosaquinãodescritos–taiscomo 

limpezainicialdaáreaparaimplantaçãodocanteiro,interligaçõeselétricas, 

hidráulicasesanitáriasentreasdiversasunidadesinstaladas,proteçãoda ecologialocal–

serãoderesponsabilidadedaCONTRATADAedevemser 

executadoscommaterialdepropriedadedesta,nãolhecabendoexigirquea CONTRATANTE faça qualquer 

ressarcimento.Deverãoserobservadasascondiçõesdehigiene,segurançadotrabalhoe vigilância, bem como 

quaisquer recomendações relativas à saúde do 

trabalhador.ACONTRATADA,antesdeiniciarqualquertrabalhorelacionadoaocanteiro, 

deveráprovidenciar,paraaprovaçãodaFISCALIZAÇÃO,a  plantageralde localização deste, indicando: 

 localização do terreno; 

 acessos; 

 redes de energia elétrica, água, esgoto, telefone ou rádio ; 

 localização e dimensões de todas as edificações; e 

 localização dos pátios. 
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3.2.2. Padronização de Canteiro de Obra 

Aconstruçãoeutilizaçãodosdiversoscomponentesformadoresdoscanteirosde obra devem ser padronizadas a 

fim de que seja possível: 

 criarumahomogeneidadequantoàmodulaçãodasinstalaçõesprovisóriasdo canteiro, de modo a se obter 

também homogeneidade visual; 
 

 facilitarparaaCONTRATADAoplanejamentodamontagemdocanteiro, proporcionando-

lheumacoletâneadetiposdebarracosdeobra,racionais, práticos e econômicos; e 
 

 estabelecerosparâmetrosmínimosdesegurançaefuncionalidadeaserem exigidos na montagem do 

canteiro de obra. 

Todasasedificaçõesdocanteirodeverão serpintadasinternaeexternamentecom 

tintalátex,sendoquenossanitáriosenorefeitórioasparedesmolhadasterão uma barra de 1,50 metros pintada com 

tinta a óleo, nas cores definidas pela CONTRATANTE. 

3.2.2.1. Barracão para escritório 

A construção do barracãoparaescritóriocompreendefornecimentode 

materiais,montagemeexecuçãodebarracãoemestruturademadeira 

serrada,comparedes,portasejanelasemchapascompensadasresinadas, 

com10mmdeespessura.Acoberturaserádetelhasdefibrocimento 

onduladasde6mm,eopisocimentado.Fazempartedobarracãopara 

escritórioasinstalaçõeshidráulicas,sanitáriaseelétricas,comtodososseus 

componentes.Aconstruçãodeveseguirdesenhopadrão,contendoinstalaçõesparaa 

FISCALIZAÇÃOeparaaCONTRATADA.Essedesenhopoderáser 

modificado,acritériodaFISCALIZAÇÃO,paraseadequaràscaracterísticas de cada obra. 

3.2.2.2. Barracão para depósito 

Os serviços relativos a barracão para depósito compreendemfornecimentode 

materiais,montagemeexecuçãodebarracãoemestruturademadeira 

serrada,paredesemtábuascomuns.Acoberturaserácomtelhasde fibrocimento onduladas, de 6 mm, e o 

pisocimentado.ACONTRATADApoderáexecutarasparedesemchapascompensadas,se isso não causar 

alteração nos preços pré-estabelecidos.Osbarracõesparaguardadeprodutosperecíveiscomumidadedevemser 

providos de estrados de madeiras.Todososbarracõesparadepósitodeverãoserconstruídosapartirdo 

desenhopadrão.AcritériodaFISCALIZAÇÃO,asdimensõespoderãosofrer alterações para se adequarem às 

características de cada obra. 

3.2.2.3. Sanitários e Chuveiros 
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Os sanitários e chuveiros serão executados em estrutura de madeira serrada, com paredes e pisos em 

tábuas de 2,5 cm, portas e janelas em chapas compensadas resinadas com 10 mm de espessura, pé direito 

de 2,50 m. Receberão cobertura em telhas de fibrocimento onduladas de 6 mm, obedecendo ao desenho 

padrão. A quantidade necessária de sanitários e chuveiros será definida em função das condições locais de 

cada obra. 

3.2.2.4. Refeitório 

Orefeitóriodeveráserconstruídoemestruturademadeiraserrada,compiso 

cimentadodesempenado,paredes,portasejanelasemchapas 

compensadasresinadas,com10mmdeespessura.Aconstrução 

compreendecoberturacomtelhasdefibrocimentoonduladasde6mm,bem como todas as instalações hidráulicas, 

sanitárias e elétricas.Osrefeitóriosserãoprovidosdemesasebancos.Quandohouvercozinha 

parapreparoouaquecimentoderefeições,estadeveráseremalvenaria 

revestidacomargamassadecimentoeareia,emconformidadecomo 

desenhopadrão.Odimensionamentodesuasdependênciasobedeceráaos índices abaixo relacionados: 

a) 1,20 m² de área por operário; 

b) 0,20 m² de ventilação e iluminação por operário; e 

c) 0,30 m² de mesa e banco por operário. 

3.2.2.5. Barracão aberto 

Obarracãoabertosedestinabasicamenteaserviçodecarpintaria,dobragem de armadura, guarda de tubos, entre 

outros.Desprovidodeparedeslaterais,terápédireitode3,00metros,coberturadetelhas onduladas de fibrocimento 

de 6 mm, em duas águas.Aestruturaverticalparasustentaçãoseráexecutadacommadeirasserradas 

deseções0,06 mx0,16m,devidamentefincadasaochãoecontraventadas.A 

estruturahorizontalseráexecutadacommadeirasserradasdeseções 0,08m x 

0,08m.Obarracãoterápisoemterrabatidaeseráconstruídoconformeodesenho 

padrão.Poderátersuasdimensõesalteradasemfunçãodascaracterísticas de cada obra, por determinação da 

FISCALIZAÇÃO. 

3.2.2.6. Alojamento 

Osalojamentosdeverãoserprojetadoseconstruídosemestruturade 

madeiraserrada,paredes,portas,janelasemobiliárioemchapas compensadas,resinadas,com10mmdeespessura. 

Terão cobertura  de telhasdefibrocimentoonduladasde6mm,episocimentadodesempenado. 

Suaconstruçãocompreendetodasasinstalaçõeshidráulicas,sanitáriase 

elétricas.Odimensionamentodesuasdependênciasobedeceráaosíndices abaixo relacionados: 

a) 4,00 m² de área por operário; 
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b) 0,50 m² de ventilação e iluminação por operário; 

c) 1 (um) chuveiro para cada grupode 05 operários; e 

d) 1 (um) sanitário e um lavatório para cada grupode 15 operários. 

 

3.2.3. Instalações Provisórias 

As instalações provisórias são os serviços necessários ao bom funcionamento e segurança do canteiro de 

obras. 

3.2.3.1. Cercas 

Ascercasserãoconstruídascomcincofiosdearamefarpadogalvanizado2x 

14BWG,retesadosedistanciadosentreside0,25metros.Osfiosserãoafixados 

aosmourõesdemadeiraporgrampos,colocadosemcadaintercessãodos fios com os 

mourões.Osmourões,emmadeira,poderãoserroliçosoudeseçõesquadradas.Do 

seucomprimentototalde2,00metros,0,60mserãoenterrados.Oespaçamento entre eles será de 

1,50m.Osmourõesdemadeirasituadosnasextremidadesounospontosdeinflexão 

deverãoserdotadosdeescorasinclinadasa45º,paraevitaroseu deslocamento em função do esticamento de fios 

de arame.Acerca,queteráportãodeacesso,deveráapresentar-secontínuaaolongo de toda a área a ser cercada. 

3.2.3.2. Luz e força/unidade geradora de energia elétrica 

A entrada de energia, em baixa ou alta tensão, deverá ser executada de acordo com as normas da 

concessionária de energia elétrica local. Caberá à CONTRATADA tomar todas as providências junto à mesma 

para o fornecimento de energia.Nos locais onde não houver serviço de abastecimento de energia elétrica, a 

CONTRATADA deverá providenciar a instalação de um conjunto gerador, de capacidade compatível com a 

necessidade de carga para a operação dos equipamentos durante a execução da obra. Na saída do 

dispositivo de medição, ou do gerador, deverá ser instalada uma chave geral em caixa blindada, com 

acionamento externo, que servirá para desenergizar as linhas em caso de acidente. 

Toda a fiação das instalações deverá ter isolamento compatível com a classe de tensão, não sendo admitida 

a utilização de fios nus. A fiação deverá ser aérea ou enterrada no solo, caso em que será tubulada em 

mangueiras plásticas, de bitola compatível com as dos cabos passantes.Quando a fiação for aérea, esta 

deverá ser distribuída em postes de madeira com altura mínima de 7,00 metros, e ficará, no mínimo, a 5,50 

metros do solo. As chaves de operação dos equipamentos elétricos deverão ser blindadas, ter componentes 

de acionamento externo e estar instaladas a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m do solo. 

Todas as conexões da fiação com os equipamentos elétricos deverão ser feitas por mão-de-obra 

especializada. Serão utilizados conectores terminais, fita de autofusão para isolamento em alta tensão, 
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equipamentos de segurança e ferramental adequado. Não serão permitidas emendas em fiação submersa. A 

rede elétrica alimentadora deverá estar desenergizada, quando da execução dos serviços na rede elétrica. 

3.2.3.3. Água/poço frático 

A ligação de água será executada de acordo com as normas da Concessionária local (AGESPISA).Todos os 

materiais necessários à execução da derivação serão fornecidos pela Concessionária, desde a rede de 

distribuição até a testada do lote onde se situa o canteiro de obra, ficando a cargo da CONTRATADA a 

execução dos serviços internos.Toda a tubulação necessária à distribuição de água na área do canteiro – 

incluindo os serviços para a sua implantação – será fornecida pela CONTRATADA, assim como os serviços 

para a sua implantação. 

Nos locais onde não houver serviços de abastecimento de água, a CONTRATADA deverá executar um poço 

freático para suprir a necessidade da obra. A escavação será manual, terá diâmetro de 1,30 m e profundidade 

variável em função do nível do lençol freático.Quando a parede do poço se apresentar muito instável deverá 

ser revestida com anel de concreto.O poço será fechado com tampa de concreto ou madeira de modo a 

garantir segurança e proteção sanitária.Antes da utilização do poço deverá ser executada a sua limpeza que 

compreende: 

• esgotamento total da água; 

• recuperação do nível de água; e 

• aplicação de solução de hipoclorito de sódio a 12%, com dosagem de 1 ppm. 

O poço deverá ser devidamente reaterrado após a conclusão da obra, caso não esteja prevista sua utilização 

definitiva. 

3.2.3.4. Esgoto 

As obras de esgoto do canteiro de obra serão executadas de acordo com as normas da concessionária local 

(AGESPISA).Todos os materiais necessários à execução das derivações serão fornecidos pela 

Concessionária, desde a rede de esgoto existente no arruamento até a testada do lote onde se situa o 

canteiro de obra, ficando a cargo da CONTRATADA a execução dos serviços internos.Toda a tubulação 

necessária à coleta de esgoto na área do canteiro – incluindo os serviços para a sua implantação – será 

fornecida pela CONTRATADA.Nos locais onde não houver serviços de coleta de esgoto, a CONTRATADA 

deverá executar fossa séptica, seguida de filtro anaeróbio e sumidouro. Estas unidades de tratamento de 

esgoto deverão ser devidamente reaterradas após a conclusão da obra, caso não esteja prevista sua 

utilização definitiva. 

3.2.4. Placa de obra 

Tanto a placa da CONTRATANTE quanto a do(s)órgão(s)financiador(s)(Banco Mundial e outros, se 

houverem) serão executadas de acordo com modelos específicos.As placas serão confeccionadas em 
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chapas de aço galvanizado CSG Nº 20 nas dimensões do modelo, e montadas sobre estrutura de madeira 

serrada.As peças verticais fincadas ao chão deverão ter dimensões suficientes para sustentação das placas. 

As placas deverão situar-se na área de influência da obra, em locais visíveis e estratégicos, sem prejuízos 

para a sinalização do trânsito e para terceiros. 

Todas as cores a serem utilizadas serão padronizadas e estarão definidas nos modelos. 

A CONTRATADA não só ficará responsável pelo fornecimento, montagem e assentamento das placas, mas 

também estará obrigada a desmontá-las e removê-las ao final da obra, mediante autorização da 

FISCALIZAÇÃO. 

3.2.5. Prevenção contra acidentes 

Durante a execução dos trabalhos a CONTRATADA deverá fornecer plena proteção de seu pessoal e de 

terceiros contra o risco de acidentes, independentemente da transferência dos ônus de eventuais acidentes 

para as companhias ou institutos seguradores.Para tanto, a CONTRATADA deverá cumprir fielmente o 

estabelecido na legislação nacional concernente a segurança e higiene do trabalho, bem como obedecer a 

todas as normas próprias e específicas para a segurança de cada serviço. 

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obra uma caixa de primeiros socorros devidamente suprida 

com medicamentos para pequenas ocorrências, além de pessoal treinado para prestar esses socorros.Em 

caso de acidente no canteiro de obra a CONTRATADA deverá: 

 prestar socorro imediato as vítimas; 

 paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de não alterar as circunstâncias relacionadas ao 

mesmo; e 

 comunicar imediatamente a ocorrência à FISCALIZAÇÃO. 

3.2.6. Equipamento de segurança 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA a segurança, a guarda e a conservação de todos os materiais, 

equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações da obra.Qualquer perda ou dano no material, 

equipamento ou instrumental fornecido pela CONTRATANTE será avaliado pela FISCALIZAÇÃO e deverá ser 

ressarcido pela CONTRATADA.A CONTRATADA deverá manter livre o acesso aos extintores, mangueiras e 

demais equipamentos situados no canteiro, de forma que quando ocorrer alguma eventualidade de incêndio, 

poder combater eficientemente o fogo. É expressamente proibida a queima de qualquer espécie de material 

no local das obras. 

3.2.7. Vigilância 

A CONTRATADA deverá manter sistema de vigilância permanente, durante as 24 horas do dia, efetuado por 

pessoal devidamente habilitado e uniformizado, até o recebimento técnico da obra pela CONTRATANTE. 

3.2.8. Veículo para fiscalização da obra 
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A CONTRATADA fornecerá veículos à FISCALIZAÇÃO, conforme as necessidades das obras.Os veículos 

serão do tipo particular pequeno (Classe do Gol, Palio, KA, Fiesta ou Corsa) ou comercial leve, de até 0,50 t 

(Classe do Fiorino, Courier, Saveiro e Picape Corsa), com no máximo 1 (um) ano de uso, em perfeito estado 

de conservação. Deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO, que, a qualquer momento, poderá solicitar sua 

substituição num prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

Ficarão a cargo da CONTRATADA todas as despesas referentes a seguros, manutenção, emplacamento, 

eventuais multas, pedágios, combustíveis, óleo lubrificante, lavagens, etc... 

3.2.9. Desmontagem e remoção do canteiro 

Após a conclusão dos serviços a CONTRATADA deverá remover do local onde foi construído o canteiro todos 

os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, deixando-o totalmente limpo. 

3.2.10. Administração local 

São as despesas mensais com as instalações, consumos e com o  pessoal técnico e administrativo que dirige 

e administra a execução das obras, no canteiro de obras.Estão inclusos os seguintes itens na administração 

local: 

 PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO: Gerente de obras, engenheiro residente, mestre geral, 

contramestres ou encarregados, técnico de segurança, técnico de edificações, topógrafo, encarregado  

administrativo, auxiliar de enfermagem, almoxarife, auxiliar administrativo, apontador e vigia; e 
 

 CONSUMOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS: Contas de luz, água e telefone, locação, depreciação dos  

equipamentos administrativos, materiais de escritório, cópias de plantas da obra, alimentação e transporte 

de funcionários administrativos, materiais de limpeza, e todas as demais despesas geradas pelo escritório 

da CONTRATADA montado no local da obra. 

Os valores limites para cálculo da administração local devem obedecer os números mostrados na Tabela 5 

apresentada a seguir. 

Tabela 5 - Valores das taxas limites de administração local 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO TAXA LIMITE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Carta Convite 12,44% 

Tomada de Preço 6,86% 

Concorrência Pública 4,20% 

Para fins de cálculo do valor da administração local, a taxa limite acima deverá ser aplicada somente sobre o 

custo direto das obras civis, não incidindo sobre o custo de fornecimento de materiais hidráulicos e 

equipamentos pela CONTRATADA, quando esta situação existir. 

A seguir são apresentadas as Figura 10, Figura 11, Figura 12, Figura 13, Figura 14, Figura 15, Figura 16, 

Figura 17, Figura 18, Figura 19, Figura 20 e Figura 21 contendo os detalhes construtivos das unidades que 

compõem o canteiro de obra.  
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Figura 10 - Canteiro de Obra - Detalhes Construtivos 
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Figura 11 - Canteiro de Obra - Detalhes Construtivos  
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Figura 12 - Canteiro de Obra - Detalhes Construtivos - Porta Padrão (Tipo Balção)  
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Figura 13 - Canteiro de Obra - Detalhes Construtivos - Janelas  
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Figura 14 - Canteiro de Obra - Detalhes Construtivos - Escritório  
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Figura 15 - Canteiro de Obra - Depósito  
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Figura 16 – Canteiro de Obra - Sanitário Isolado com Fossa Séptica e Descarga em Vala  
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Figura 17 – Canteiro de Obra - Sanitário Isolado com Sumidoro e Descarga em Vala  
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Figura 18 – Canteiro de Obra - Chuveiro Isolado 
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Figura 19 - Canteiro de Obra - Refeitório  
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Figura 20 - Canteiro de Obra - Barracão Aberto  
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Figura 21 - Canteiro de Obra - Alojamento  
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3.3. GRUPO 02 – SERVIÇOS TÉCNICOS 

3.3.1. Considerações Gerais 

Serviços técnicos são aqueles que se caracterizam como complementação e/ou apoio para implantação de 

uma obra. Serão executados sempre que forem previstos em projeto ou definidos pela FISCALIZAÇÃO 

quando identificada sua necessidade. 

3.3.2. Projetos complementares 

Os projetos complementares de uma obra são executados após definido o projeto básico. Definem detalhes 

construtivos das instalações elétricas, hidráulicas, gás, telefone e de prevenção contra incêndios, bem como 

também de urbanismo/paisagismo, estruturas metálicas e de concreto armado, etc... Deve-se sempre 

obedecer às Normas Técnicas da ABNT pertinentes a cada um desses itens. 

3.3.3. Controle tecnológico 

O controle tecnológico, quando necessário, deverá ser feito por firma especializada, com apresentação à 

FISCALIZAÇÃO de laudos e relatórios que confirmem a execução das obras dentro dos padrões 

estabelecidos. Ficará a cargo da CONTRATADA a contratação dessa firma especialidade, bem como toda a 

responsabilidade por eventuais problemas porventura constatados. 

3.3.4. Verificação de interferências 

A CONTRATADA deverá proceder à verificação de interferências existentes no local, para que não sejam 

danificados elementos ou estruturas que estejam na zona de abrangência da obra ou em área próxima.A 

FISCALIZAÇÃO fornecerá as indicações de que dispuser sobre as interferências existentes na área das 

obras. A CONTRATADA deve, entretanto, programar a sustentação de outras interferências não cadastradas, 

de forma a não prejudicar o início dos serviços. No caso de não haver possibilidade de sustentação, a 

CONTRATADA procederá ao remanejamento de instalações que interferirem nos serviços a serem 

executados, conforme previsto no GRUPO 03 das presentes especificações técnicas, que trata dos serviços 

preliminares. 

3.3.5. Topografia 

As especificações técnicas que tratam dos serviços topográficos, aqui apresentadas, tem por objetivo 

uniformizar os procedimentos a serem obedecidos quando da execução e respectiva apresentação destes 

serviços executados pela CONTRATADA ao longo do período de implantação das obras.Os procedimentos e 

especificações aqui descritos foram elaborados pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – 

CASAN, tendo como base os seguintes documentos: (i) Especificações Técnicas para Levantamentos 

Topográficos da Companhia Estadual de Saneamento Básico do Estado de São Paulo –  SABESP; (ii)Norma 

Técnica da NBR 13.133 – Norma para Execução de Levantamento Topográfico; (iii) Norma DIN 18.723 – 
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TEIL; (iv) Dicionário Cartográfico de Céurio de Oliveira; e (v) Especificações e Normas Gerais para 

Levantamentos Geodésicos do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

3.3.5.1. Alcance das especificações 

As especificações aqui citadas aplicam-se a CONTRATADA e aos respectivos responsáveis pela execução 

dos seguintes serviços topográficos durante a fase de execução das obras: 

• Transporte de coordenadas classe 1; 

• Transporte de coordenadas classe 2; 

• Nivelamento geométrico IN; 

• Nivelamento geométrico de precisão; 

• Implantação de pontos de coordenadas com utilização de G.P.S (Global Position System); 

• Levantamento planimétrico de linha; 

• Levantamento planialtimétrico de área; 

• Levantamento planialtimétrico complementar de ruas novas; 

• Cadastramento de interferências; 

• Cadastramento de soleiras baixas; 

• Levantamento de seções batimétricas; 

• Locação e levantamento planialtimétrico do traçado de linhas; 

• Locação e levantamento planialtimétrico de seções topográficas;  

• Levantamento, locação e nivelamento de furos de sondagem;  

• Nivelamento geométrico de cruzamento de ruas, pontos de mudança de greide e pontos de mudança de 

direção; e 

• Outras demandas de serviços topográficos. 

Obs.: Outros levantamentos topográficos que se fizerem necessários ao longo do período de execução das 

obras, que não de responsabilidade da CONTRATADA, deverão também obedecer as especificações 

técnicas aqui reproduzidas.  

3.3.5.2. Definições 

A seguir são apresentadas algumas definições de serviços topográficos, cuja homogeneização é necessária 

aos propósitos das presentes especificações técnicas. 
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3.3.5.2.1. Coordenadas geodésicas 

As coordenadas geodésicas – latitude (γ), longitude (λ) e altitude geométrica (h) – determinam a posição de 

um ponto da superfície física terrestre em um sistema de referência. O conjunto das três coordenadas 

geodésicas também é chamado de terno geodésico. 

3.3.5.2.2. Locação 

Locação é a marcação de um alinhamento, no terreno, através da materialização de seus pontos definidores 

e notáveis. Essa materialização pode ser realizada com pino de metal ou com marco de concreto, 

dependendo do tempo de permanência para ela desejado e da natureza do terreno. 

3.3.5.2.3. Pino de metal 

O pino de metal é uma peça de formato semelhante ao de um prego, com poder de penetração compatível 

com a matéria do objeto em que será cravado e com cabeça de seção circular, de topo plano ou abaulado.  

Essa peça metálica é empregada para a materialização de vértices poligonais, de pontos definidores e 

notáveis de alinhamentos e de referências de nível, em solos rochosos ou pavimentados, soleiras, paredes e 

lajes de topo de edificações, bem como no alto de caixas de água de concreto. 

3.3.5.2.4. Circuito de nivelamento 

Figura de nivelamento, em seu desenvolvimento, na forma de polígono, na qual as diferenças de nível são 

medidas com partida e chegada numa mesma referência de nível. 

3.3.5.2.5. Linha de nivelamento 

A linha de nivelamento é uma linha ou uma combinação de linhas de nível que, como unidade, forma uma 

operação contínua de nivelamento a partir diretamente de uma referência de nível (RN) de enlace, sem 

passar por qualquer outra RN de enlace. 

3.3.5.2.6. Seção ou secção 

Chama-se seção (ou secção) ao trecho de nivelamento geométrico, entre duas referências de nível 

consecutivas, que serve para a implantação de referências de nível. O comprimento médio da seção deve ser 

da ordem de dois a três quilômetros. 

3.3.5.2.7. Estaca ou piquete 

A estaca – ou piquete – é uma peça de madeira de qualidade, de seção quadrada (0,04 X 0,04 X 0,25 m), 

provida de ponta, para ser cravada no terreno, usada para materializar um vértice de poligonal ou 

alinhamento. A estaca terá, obrigatoriamente, uma tacha metálica para melhor caracterização do ponto. 
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3.3.5.2.8. Marco 

Chama-se marco ao objeto que materializa, no ponto central da superfície do seu topo, a implantação de 

pontos geodésicos, topográficos, definidores e notáveis, de alinhamentos e de referências de nível.Construído 

ou esculpido em material resistente às intempéries – concreto, bloco de rocha – deve ter forma geométrica 

simples, de tronco de pirâmide ou de cone, com topo de 0,07 X 0,07 m, base de 0,12 X 0,12 m, altura de 0,70 

m e resistência à compressão de 25 Mpa. O marco, provido de pino para centralização de instrumento e de 

plaqueta de identificação, ficará cravado no solo a uma profundidade de aproximadamente 0,35 m. 

A adjetivação do termo marco – marco geodésico, marco topográfico, marco de divisa, marco de azimute e 

marco de referência de nível – pode significar o ponto objeto de sua materialização: ponto geodésico, ponto 

topográfico, ponto de divisa, ponto de azimute e ponto de referência de nível. 

3.3.5.2.9. Vértice geodésico 

O vértice geodésico é o ponto implantado e materializado por um marco – ou, em casos especiais, por um 

pino metálico – cuja determinação se faz através de procedimentos geodésicos associados a um sistema de 

coordenadas geodésicas, calculadas segundo modelo geodésico de precisão compatível com a sua 

finalidade. Tem como imagem geométrica da terra o elipsóide de referência adotado pelo Sistema Geodésico 

Brasileiro – S.G.B. Pode significar o mesmo que ponto geodésico ou marco geodésico. 

3.3.5.2.10. Pontos de apoio básico 

Pontos de apoio básico são pontos topográficos determinados a partir do Sistema Geodésico Brasileiro – 

S.G.B., distribuídos convenientemente em sua implantação, com a finalidade de amarração do terreno para 

levantamento topográfico.  

Dependendo do tempo de permanência desejado, de sua importância e da natureza do terreno, serão 

materializados por piquetes, marcos de concreto, pinos metálicos ou mesmo tinta.  

Nota: Somente em casos especiais de urgência, os pontos de apoio básico não serão determinados a partir 

do S.G.B. Nesses casos, pelo menos dois pontos definidores da mais importante direção do apoio 

básico devem ser materializados de forma estável e com tempo de permanência adequado à futura 

amarração de acordo com o S.G.B, de forma que o levantamento topográfico em questão possa vir a 

ser incorporado ao conjunto dos outros levantamentos realizados ou a realizar. 

3.3.5.2.11. Vértice 

O vértice é o ponto para o qual convergem dois ou mais alinhamentos. Geralmente é materializado por um 

marco. No caso de poligonal significa o mesmo que estação poligonal e, no caso de alinhamento, significa 

também estação passível de recuperação de rumos e relocações. 
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3.3.5.2.12. Estaca testemunha 

Chama-se estaca testemunha à peça de madeira de aproximadamente 0,50 m de comprimento, geralmente 

com seção de ripa, que é usada para a identificação do piquete. Cravada com uma profundidade de 

aproximadamente 0,20 m, deve trazer, pintado em tinta a óleo vermelha, o número do piquete, do qual deve 

estar mais ou menos 0,20 m distante. 

3.3.5.2.13. Referência de nível (RN) 

A referência de nível – RN – é o ponto implantado e materializado na superfície do terreno, de modo estável e 

com previsão de permanência adequada à sua finalidade. Através de nivelamento geométrico ou de métodos 

equivalentes, determina-se o valor referente à distância vertical entre esse ponto e uma superfície de nível. 

Quando a superfície de referência for a superfície de nível zero, e o método de determinação da distância 

vertical entre o ponto e a superfície tiver a exatidão exigida pelo S.G.B. para implantação de referências de 

nível, o ponto considerado constituir-se-á numa referência de nível geodésica.Caso não haja tal exatidão, o 

ponto é considerado uma referência de nível topográfica, mesmo que se refira à superfície de nível zero. 

3.3.5.2.14. Curva de nível 

A curva de nível é uma isolinha formada pelos pontos do terreno de mesma altitude ou cota. No levantamento 

topográfico, é representada, em desenho, pela interpolação das altitudes ou cotas dos pontos levantados e 

locados, planimetricamente. 

A locação no terreno, de uma curva de nível, é realizada por intermédio de nivelamento geométrico específico 

feito a partir de uma referência de nível e com fechamento nela ou em outra referência de nível. 

3.3.5.2.15. Perfil longitudinal 

O perfil longitudinal é a representação gráfica, em escalas horizontal e vertical, da superfície do terreno ao 

longo de um alinhamento. Um traço contínuo liga os pontos de altitude ou cotas. 

A escala horizontal geralmente é menor que a escala vertical, na razão 1:10. 

3.3.5.2.16. Seção transversal 

A seção transversal consiste na representação gráfica, em escalas horizontal e vertical, da superfície do 

terreno ao longo de linhas perpendiculares a um alinhamento básico (eixo). Um traço contínuo liga os pontos 

de altitudes ou cotas.Geralmente as seções transversais são eqüidistantes entre si sobre um alinhamento 

básico e desenvolvem-se à esquerda e à direita desse alinhamento.  

A escala horizontal geralmente é menor que a escala vertical, na razão 1:10. 
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3.3.5.2.17. Azimute 

O azimute é o ângulo horizontal entre um alinhamento e a direção Norte, contado no sentido horário, de 0º a 

360º. Quando a direção for relativa ao norte magnético, tem-se o azimute magnético, quando for relativa ao 

norte verdadeiro ou geográfico, tem-se o azimute verdadeiro ou geográfico. 

3.3.5.2.18. Amarração 

Chama-se amarração ao processo empregado para preservação e localização de serviços topográficos ou 

pontos deles oriundos. Pode ser feita por: 

Poligonação: quando o objetivo é referenciar todo um serviço topográfico, a amarração se faz por intermédio 

de um ou mais de seus vértices. 

Triangulação a trena: quando o objetivo é a localização futura, ela é feita por intermédio dos pontos ou 

vértices próximos ao ponto de amarração. Constrói-se um triângulo com base em pontos bem definidos em 

campo, tais como divisas de propriedades, postes, esquinas, etc..., sendo que um dos vértices desse 

triângulo será sempre o ponto que se tem interesse em preservar ou localizar. 

3.3.5.2.19. DATUM 

Datum é o ponto geodésico primordial de um sistema geodésico, definidor da orientação topocêntrica do 

modelo adotado como imagem geométrica da Terra (elipsóide de referência) por intermédio de suas 

coordenadas geográficas (latitude e longitude), do azimute geográfico de uma direção por ele formada com 

outro ponto do modelo e do seu afastamento geoidal.O Sistema Geodésico integra o Sistema Sul –   

Americano de 1969 (SAD-69), definido a partir dos seguintes parâmetros: 

 Figura geométrica para a Terra 

Elipsóide Internacional de 1967 

a (semi-eixo maior) = 6.378.160,000 m 

f (achatamento) = 1/298,25 

 Orientação Geocêntrica 

Eixo de rotação paralelo ao eixo de rotação da terra, plano meridiano de origem, paralelo ao plano 

meridiano de GREENWICH, como definido pelo BIH (Bureau Internacional de L'Heure) 

 Orientação Topocêntrica 

No vértice CHUÁ da cadeia de triangulação do paralelo 20º S 

= 19º 45' 41,6527" S 

= 48º 06' 04,0639" WGR 

= 271º 30' 04,05" SWNE para o vértice UBERABA 
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N=0,0 m 

3.3.5.2.20. Superfície de nível ou superfície equipotencial 

A superfície de nível, ou superfície equipotencial, é aquela na qual o trabalho realizado pela força da 

gravidade é nulo. Essa superfície é, portanto, normal, em todos os seus pontos, à linha de força, chamada 

vertical do lugar. A cada ponto da superfície física da Terra corresponde uma superfície de nível. As diversas 

superfícies de nível não são paralelas, visto que são superfícies equipotenciais, ou seja, normais à direção da 

gravidade, uma vez que a aceleração da gravidade não é constante, crescendo do equador para os pólos, 

devido à forma da Terra e a seu movimento de rotação. 

3.3.5.2.21. Superfície de nível zero 

A superfície de nível zero é a superfície equipotencial que coincide com o nível médio não perturbado dos 

mares, suposto prolongado debaixo dos continentes. Também é chamada de superfície geoidal, por 

configurar a forma da Terra - geóide - que se assemelha a um elipsóide achatado. É a superfície de 

referência altimétrica ou o referencial altimétrico do Sistema Geodésico Brasileiro – S.G.B. 

3.3.5.2.22. Superfície física 

Chama-se superfície física à superfície limitante do relevo topográfico. 

3.3.5.2.23. Diferença de nível 

Diferença de nível é o afastamento entre duas superfícies de nível ao longo de uma vertical comum a essas 

superfícies. Esse afastamento é variável com a latitude: a partir do equador vai diminuindo na direção dos 

pólos. 

Assim, uma superfície de nível situada no equador a 1.000 m acima da superfície de nível zero, no pólo 

estará a 995 m acima dessa superfície. O nivelamento geométrico entre dois pontos da superfície física 

fornece a diferença de nível entre esses pontos. 

3.3.5.2.24. Altitude 

Altitude é a distância, na vertical, entre um ponto da superfície física e a superfície de nível zero. Essa 

distância, também chamada de altura ortométrica (H), é obtida através do nivelamento geométrico associado 

à gravimetria.  

Todas as referências de nível do Sistema Brasileiro são determinadas por nivelamento geométrico com a 

aplicação da correção ortométrica. 
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3.3.5.2.25. Diferença de altitude 

À diferença de nível entre dois pontos da superfície física, corrigida pela correção ortométrica, dá-se o nome 

de diferença de altitude. 

3.3.5.2.26. Altura ou cota 

Chama-se de altura, ou cota, à distância na vertical entre um ponto da superfície física e uma superfície de 

nível que se considera para referência. Quando a referência é a superfície de nível zero, tem-se altura 

absoluta, cota absoluta ou altitude. 

3.3.5.2.27. Altura geométrica 

Altura geométrica é a distância – contada, segundo a normal ao modelo adotado como imagem geométrica 

da Terra (elipsóide de referência) por um sistema geodésico – entre um ponto da superfície física e a 

superfície desse modelo. É representada pela letra “h”. A altura geométrica relaciona-se com a altura 

ortométrica (H) através da altura geoidal (N) pela expressão: h≅ N+H.A aproximação deve-se ao fato de as 

três grandezas não serem colineares, pois H é contado segundo a vertical ao geóide, enquanto N e h o são 

segundo a normal ao elipsóide de referência. 

3.3.5.2.28. Altura geoidal 

Chama-se de altura geoidal à separação entre as superfícies geoidal e elipsoidal ao longo da normal ao 

elipsóide de referência, num ponto do geóide. É representada pela letra N. A altura geoidal é variável: as 

variações se devem às diferenças geométricas e de orientação entre as superfícies em questão e as 

anomalias da gravidade. A sua determinação se faz pela associação dos modelos do geopotencial com 

levantamentos gravimétricos e observações sobre satélites artificiais quando conduzida sobre rede de 

nivelamento geométrico, onde são conhecidos os valores de H (altura ortométrica). 

Nota: Para a obtenção de h por intermédio da expressão h ≅ N+H, é imprescindível o conhecimento de N. O 

valor de N pode ser obtido na carta geoidal, que, no Brasil é elaborada pelo I.B.G.E. 

3.3.5.2.29. Correção ortométrica 

É a correção ortométrica que, aplicada às diferenças de nível obtidas por nivelamento geométrico entre 

pontos da superfície física, as transforma em diferenças de nível ortométricas, ou seja, diferenças de alturas 

ortométricas ou de altitudes. Essa correção, baseada na fórmula de Clairaut – que dá a variação da 

aceleração da gravidade em função da latitude – tem por expressão: 

dH = -0,00529Hm sen2 ϕ m (dϕ “sen 1”), onde:  

dH = correção ortométrica que é positiva (nos dois hemisférios) quando o nivelamento caminha para o 

equador e negativa quando caminha para um polo. 
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Hm = altitude média do trecho nivelado. 

φm = latitude média do trecho nivelado. 

dφ = diferença de latitude em segundos sexagesimais entre os pontos extremos da diferença de nível 

considerada. 

Exemplo 

Numa linha de nivelamento caminhando para o equador na latitude média de 22,5º S e numa altitude média 

de 500 m, os valores para a correção ortométrica para diferenças de nível em trechos nivelados de 100, 50, 

20, 10, 5 e 2,5 km são, respectivamente: 30, 15, 6, 3, 2, e 1 mm. As referências de nível implantadas por esse 

nivelamento terão, nos trechos mencionados, suas altitudes corrigidas com correções ortométricas positivas, 

correspondentes ao trecho nivelado, em relação à referência de nível de partida do nivelamento. Se a linha de 

nivelamento se desenvolvesse no sentido contrário, as correções seriam negativas. 

3.3.5.2.30. Coordenadas geocêntricas cartesianas 

As coordenadas geocêntricas cartesianas são as coordenadas cartesianas x, y e z referidas ao centro da 

Terra. Através de observações de satélites do sistema G.P.S, no método diferencial, podem ser obtidas as 

coordenadas cartesianas de um ponto desconhecido em função das diferenças de coordenadas fornecidas 

pelo G.P.S. e das coordenadas supostamente conhecidas do ponto de partida. A relação entre as 

coordenadas cartesianas e as geodésicas é dada pelas seguintes expressões: 

x = (N + h) cosφ cosλ 

y = (N + h) cosφ senλ 

z = [N (1 - e2) + h] senφ, onde: 

x, y, z são as coordenadas cartesianas do ponto considerado. 

φ, λ, h são as coordenadas geodésicas do ponto considerado no sistema geodésico G.P.S. 

e  é a primeira excentricidade do elipsóide de referência adotado pelo sistema G.P.S. 

A partir dessas expressões o terno geodésico (φ, λ, h) é obtido em função das coordenadas cartesianas x, y, 

z. A longitude λ é obtida diretamente, enquanto a latitude φ e a altura geométrica h são calculadas por um 

processo iterativo. 

Nota: O sistema geodésico G.P.S é atualmente o WGS-84. No Brasil as coordenadas φ, λ, h obtidas pelo 

rastreamento de satélites G.P.S, têm que ser transformadas para o Sistema SAD-69 por intermédio das 

Equações Diferenciais Simplificadas de Molodenskii. 

3.3.5.2.31. Equações diferenciais de Molodenskii 

As equações diferenciais simplificadas de Molodenskii são empregadas para a transformação de 

coordenadas geodésicas de um sistema geodésico para outro sistema geodésico, a saber:  
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Δφº = 1/M{a1 (Δf + f1Δa) sen 2φ1– Δx senφ1 cosλ1– Δy senφ1 senλ1 + Δzcosφ1 } 180/π 

Δλº = 1/N1 cosφ1 (–Δx senλ1 + Δy cosλ1) 180/π 

ΔN = (a1 Δf + Δf1 Δa) sen2φ1– Δa + Δx cosφ1 cosλ1 + Δy cosφ1 senλ1 + Δgsenφ1, onde: 

a1 = semi-eixo maior do elipsóide no sistema geodésico S1 

f1= achatamento do elipsóide no sistema geodésico S1 

ϕ1 = latitude geodésica no sistema geodésico S1 

λ1= longitude geodésica no sistema geodésico S1 

a2= semi-eixo maior do elipsóide no sistema geodésico S2 

f2= achatamento do elipsóide no sistema geodésico S2 

ϕ2 = latitude geodésica no sistema geodésico S2 

λ2= longitude geodésica no sistema geodésico S2 

Δφº = φº2– φº1 

Δλº = λº2– λº1 

ΔN =N2– N1 = diferença de geondulação entre S2 e S1 

Δx, Δy, Δz = parâmetros de transição do S1 em referência ao S2 

a1 

Raio de curvatura 1º vertical no  

S1 = N1 =a1  

                  (1 – e1
2 sen2φ1)1/2 

Raio de curvatura meridiana no  

S1 = M1 =a1 (1–e1) 

                  (1 – e1
2 sen2φ1)3/2 

e1 = [f1 (2 – f1)]1/2 

Δa = a2– a1 

Δf = f2– f1 

Obs.: Não confundir N2 e N1 com N2* e N1* 

Parâmetros de translação 

De WGS 84 para SAD-69   ΔX= +66,87;   ΔY= – 4,37;   ΔZ=+38,52 

De SAD 69 para WGS-84   ΔX= – 66,87;   ΔY= +4,37;   ΔZ= –38,52 
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De SAD 69 para Córrego Alegre  ΔX= +138,70   ΔY= -164,40;   ΔZ= –34,40 

De Córrego Alegre para SAD-69  ΔX= – 138,70;   ΔY=+164,40;  ΔZ= +34,40 

Parâmetros do elipsóide 

WGS–84    a = 6.378.137,0    f = 1/298,257223563 

SAD–69    a = 6.378.160,0    f = 1/298,25 

Córrego Alegre    a = 6.378.388,0   f = 1/297 

3.3.5.3. Levantamentos topográficos 

Para a execução de levantamentos topográficos prevalecem as condições gerais e específicas estabelecidas 

pela Norma Técnica da ABNT NBR 13.133, acrescidas das condições contidas nestas especificações.No 

caso de quaisquer esclarecimentos adicionais em relação aos serviços que são objeto destas especificações, 

a CONTRATADA deve consultar a CONTRATANTE. 

3.3.5.3.1. Coordenadas e pontos de apoio 

A CONTRATANTE– Prefeitura Municipal de Teresina/PI fornece ao executante dos serviços topográficos da  

CONTRATADA as coordenadas geodésicas, UTM (Projeção UTM – Universal Transversa de Mercator), as 

coordenadas topográficas e as altitudes de seus respectivos pontos de apoio geodésico ou topográfico pré-

existentes.  

Os pontos de apoio poderão distar até 1 km da área onde serão desenvolvidos os serviços. Essa medida será 

calculada pelo segmento de reta que une os dois pontos considerados na Projeção UTM. Na hipótese de 

essa distância ser superior a 1 km, o transporte deve ser efetuado pela empresa executante conforme a  

metodologia definida na especificação técnica do serviço a ser executado.A CONTRATADAou a empresa 

executante deve consultar a CONTRATANTE para informar-se a respeito da existência de pontos de apoio na 

região de interesse.Não havendo apoio básico implantado pela CONTRATANTE, deve-se realizar uma 

pesquisa junto aos órgãos públicos ou privados que possam ter implantado apoio geodésico na região. 

Constatada a disponibilidade de apoios geodésicos implantados por órgãos públicos, é preciso obter 

informações precisas sobre a base topográfica desses apoios e, antes de utilizá-los, submetê-los à aprovação 

da CONTRATANTE.Não havendo nenhum tipo de apoio, deve-se promovê-lo conforme orientação da 

CONTRATANTE, que definirá o sistema de coordenadas a ser adotado, bem como o norte magnético ou 

verdadeiro. 

Todos os serviços da mesma obra ou de obras próximas devem estar no mesmo sistema de coordenadas. 
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3.3.5.3.2. Referencial altimétrico 

A CONTRATANTE adota como referencial altimétrico a rede do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE, sistema que adota como referência o Marégrafo de Torres, no Rio Grande do Sul, e como referencial 

planimétrico o DATUM Córrego Alegre e a projeção UTM. 

Na falta de marcos de referência de nível (RN) da CONTRATANTE ou do IBGE, devem-se utilizar as RNs do 

S.G.B. de responsabilidade do IBGE, que tem como referência o Marégrafo de lmbituba. Este marégrafo é o 

que foi utilizado como referência na execução dos serviços topográficos a cargo da Consultora (Consórcio 

Teresina Sustentável) que subsidiaram à elaboração dos projetos básicos e executivos das obras de 

intervenção do Programa Lagoas do Norte – Fase 2 – Áreas 2/3/4.  

Se não houver marcos de RN de nenhum dos sistemas mencionados, deve-se implantar um marco ou pino 

em local estável e seguro, preferencialmente em próprios da CONTRATANTE, ou em pontos notáveis, como 

soleira de igreja, pontes, atribuindo-lhe uma cota.Caso se constate, durante ou após a execução dos serviços 

topográficos, que a empresa executante não utilizou os pontos de apoio indicados pela CONTRATANTE ou 

os mencionados acima, esta se obriga a revisar os serviços já realizados, tomando como base os pontos de 

apoio aqui especificados. 

3.3.5.3.3. Metodologia para a implantação de pontos 

A metodologia para implantação dos pontos de densificação do apoio geodésico por poligonação deve ser a 

especificada pela Norma Técnica da ABNT NBR 13.133, ou seja, poligonal de Classe IP. Os erros médios 

após o ajustamento, em azimute e em posição não devem exceder os seguintes valores: 

− erro médio em azimute: eaz ≤ ± 2”; e 

− erro médio em posição: ev ≤ ± 0,1 m. 

Sempre que possível, deve-se evitar a implantação de pontos em locais de solo pouco firme ou pantanoso. 

No entanto, se isso for necessário, devem ser tomadas as seguintes providências: 

− os marcos podem ser substituídos por piquetes, observando-se que, após a cravação, fiquem 

adequadamente estáveis; e 

− as pernas do tripé devem ser afixadas sobre estacas de madeira, que por sua vez, serão cravadas até que 

se encontre resistência suficiente para permitir uma estabilidade adequada à operação do instrumento. 

3.3.5.3.4. Materialização dos pontos e de RNs 

Os pontos representativos das poligonais e RNs devem ser materializados no terreno por marcos de concreto 

com dimensões de topo de 0,07 m x 0,07 m, base de 0,12 m x 0,12 m e altura de 0,50 m. Terão formato de 

tronco piramidal e resistência à compressão de 25 Mpa. Esses marcos – que devem ser providos de pino 

para centralização de instrumento e de plaqueta de identificação – serão cravados no solo a uma 

profundidade de cerca 0,45 m, ou seja, com apenas 0,50 cm acima da superfície. Ao longo da linha deverão 
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constar pelo menos 2 (dois) marcos a cada quilômetro, intervisíveis e devidamente amarrados. Deverão ser 

feitas visadas em miras, obedecendo às presentes especificações. 

O ponto representativo da curva ou divisa deve ser materializado no terreno por marcos com dimensões de 

0,07 x 0,07 m no topo, de 0,12 x 0,12 m na base e com altura de 0,70 m. Seu formato será troncopiramidal, e 

sua resistência à compressão de 25 Mpa. A cravação do marco no solo terá profundidade de cerca 0,35 m. 

As RNs deverão ser materializadas por meio de pinos de aço com plaqueta de identificação ou de marcos de 

concreto com pino central – também identificados por plaqueta – cravados em soleiras ou pontos notáveis. 

3.3.5.3.5. Medição dos pontos 

A medida angular dos pontos irradiados notáveis, tais como vértices oumarcos de divisa, deve ser feita pelo 

método das direções com duasséries de leituras conjugadas, direta e inversa, horizontal e vertical.Para 

medição a trena, a leitura da distância do ponto irradiado em relaçãoao vértice é feita em um único lance. 

Para isso, a distância do vértice aoponto deve ser menor que o comprimento da trena utilizada.Quando a 

medição é feita com medidor eletrônico, a distância em relaçãoao vértice não poderá ser maior que o 

comprimento do lado médio dapoligonal.Para o caso de ponto irradiado medido por taqueometria, a distância 

emrelação ao vértice não será maior que 150 metros. Em casos particulares,deverá estar em conformidade 

com a Norma Técnica da ABNT NBR 13.133. 

3.3.5.3.6. Ponto de amarração 

O ponto de amarração deve ser materializado com placas de aço inóx, pinos, marcos de concreto ou marcas 

gravadas em concreto ou rocha, devidamente sinalizadas com tinta para demarcação viária na cor amarela, 

conforme o padrão da CONTRATANTE, observando-se as condições de estabilidade e perenidade.Deverá 

ser elaborada uma monografia do ponto de amarração, conforme o padrão definido nesta especificação. 

3.3.5.3.7. Certificados de aferição e reaferição 

Os certificados devem ser apresentados à FISCALIZAÇÃO no início dos trabalhos, e sua emissão terá sido 

feita no máximo 30 (trinta) dias antes do início da utilização do instrumento no serviço. O instrumento deve 

ser reaferido periodicamente, a cada 24 meses ou em períodos menores, a critério da CONTRATANTE.A 

parte linear do distanciômetro, ou estação total, deve ter certificado de aferição em base multipilar, fornecido 

por entidade oficial ou por qualquer outra que tenha a aprovação da CONTRATANTE.O certificado de 

aferição do teodolito ou estação total, na sua parte angular, deve ser elaborado de acordo com a metodologia 

indicada pela Norma Técnica da ABNT NBR 13.133, no seu Anexo C. Esse certificado, que confirmará o 

desvio padrão classificatório do instrumento fornecido pelo fabricante, deve ser expedido por entidades 

oficiais ou por universidades que tenham a aprovação da CONTRATANTE. Sua apresentação é 

imprescindível para o início de qualquer serviço contratado a terceiros pela CONTRATANTE. 

Também o nível empregado em nivelamento geométrico deve ter certificado de aferição que confirme o 

desvio padrão classificatório fornecido pelo fabricante. A metodologia utilizada para elaborar o certificado será 
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a descrita na Norma DIN 18.723. O certificado deve ser expedido por entidades oficiais ou por universidades 

que tenham a aprovação da CONTRATANTE. Sua apresentação é imprescindível para o início de qualquer 

serviço contratado pela CONTRATANTE a terceiros. 

A trena de aço deverá atender ao Item 4.2.3 da Norma Técnica da ABNT NBR 13.133, e a trena aferida deve 

apresentar certificado de aferição fornecido por entidade oficial. Toda trena em uso deve ser integral, não 

sendo admissível a utilização trena em que falte parte da fita.Psicrômetros e barômetros devem ter precisão 

de ± 0,5º C e ± 1Mbar, respectivamente. Sua aferição será feita pelo I.A.G. As cadernetas devem incluir 

número de série, modelo e nome dos fabricantes dos instrumentos. 

A baliza utilizada em levantamentos topográficos de qualquer natureza deve estar em boas condições de uso, 

ou seja, provida de prumo esférico, previamente aferido. Deve ser retilínea, ter pintura em bom estado e 

ponteira aguda.O prumo esférico deve ser aferido semanalmente. Cabe à FISCALIZAÇÃO conferir essa 

aferição.A sapata para nivelamento geométrico deve ter peso adequado.As miras utilizadas devem ser 

aferidas semanalmente antes do início dos trabalhos. Para serviços de nivelamento geométrico comum, serão 

utilizadas miras dobráveis, providas de prumo esférico. 

3.3.5.3.8. Registro de dados 

O registro eletrônico de dados de campo deve ser entregue à CONTRATANTE em disco flexível de 3,5 

polegadas com capacidade para 1.44 Mb, gravado no padrão ASCII.Anexada ao disco deve estar uma cópia 

impressa dos dados contendo a descrição minuciosa da formatação, a discriminação de todos os códigos 

empregados e as características técnicas completas do coletor utilizado em campo.Mediante consulta prévia 

e após análise caso a caso, o meio eletrônico utilizado para entrega dos dados de campo pode ser, a critério 

da CONTRATANTE, substituído por outro mais conveniente para ambas as partes. 

3.3.5.3.9. Apresentação de cálculos 

Os cálculos dos trabalhos devem ser informatizados e apresentados em planilhas de modelo próprio 

previamente aprovado pela CONTRATANTE. Essas planilhas deverão conter também as seguintes 

informações, quando pertinentes: 

− a área objeto do levantamento; 

− o sistema geodésico e seu DATUM adotados para definição das coordenadas geodésicas do apoio 

geodésico; 

− referencial altimétrico utilizado para a definição das altitudes ou cotas; 

− sistema de representação cartográfica ou topográfica utilizado nos levantamentos planimétricos com a 

indicação de sua origem; 

− vértices utilizados no apoio geodésico, com suas coordenadas geodésicas planorretangulares no sistema 

de representação cartográfica ou topográfica adotado; 
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− altitudes ou cotas das referências de nível existentes – utilizadas ou implantadas, sendo estas últimas 

acompanhadas de seus erros médios quilométricos, calculados de acordo com a Seção 6.6.6 da Norma 

Técnica da ABNT NBR 13.133; 

− vértices do apoio topográfico implantado com suas coordenadas planorretangulares acompanhadas dos 

erros médios toleráveis e de sua determinação (erd1, eaz, ev ), calculados de acordo com as Seções de 

5.5.6 a 5.5.8 da Norma Técnica da ABNT NBR 13.133; e 

− ajustamento de poligonais e estabelecimento de tolerância de fechamento que obedeçam ao prescrito nos 

Itens de 6.5.1 a 6.5.8 da Norma Técnica da ABNT NBR 13.133. 

3.3.5.3.10. Desenhos topográficos finais 

Os desenhos topográficos finais terão a dimensão prevista na Norma Técnica da ABNT NBR 10.068, as 

espessuras de linhas em conformidade com a Norma Técnica da ABNT NBR 8.403 e o carimbo em 

conformidade com o Padrão da CONTRATANTE.Tanto o original topográfico quanto o desenho topográfico 

final devem conter as linhas de quadriculação com traços na espessura de 0,1 mm e os respectivos valores 

das coordenadas. 

O original topográfico deve ser confeccionado com a utilização de plotter, em papel opaco para plotter, ou de 

quaisquer outros meios de estabilidade dimensional e durabilidade equivalentes ou superiores aos já 

adotados, de eficiência comprovada e aprovados pela CONTRATANTE. 

Os valores expressos nos desenhos topográficos confeccionados com a utilização de plotter deverão ter 

números e letras com tamanho, espaçamento, tipos e espessura do traço de acordo com o item 4.3.3.7. 

Quando a área a ser representada for muito plana, e a representação por curvas de nível, na eqüidistância 

especificada, precária, ou seja, quando o espaçamento horizontal entre essas curvas for elevado, devem-se 

manter os pontos de nivelamento expressos no desenho topográfico final. Nesse caso, deverá ser registrado, 

junto à marcação do ponto, o valor da altitude ou cota. 

O desenho topográfico final deve ser confeccionado em CAD, de acordo com estas especificações e 

impressos em plotter, em papel opaco. 

No desenho topográfico final também devem constar: 

− planta de situação, caso se trate de área de difícil localização; 

− convenções topográficas; 

− Norte magnético ou verdadeiro; 

− a identificação e materialização dos vértices de apoio e das poligonais com as respectivas coordenadas e 

altitudes ou cotas 
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3.3.5.3.11. Planta de localização 

A planta de localização deve representar o trecho trabalhado, sendo elaborada sobre carta topográfica oficial 

da região. Deve conter: 

− trechos e áreas levantadas com a identificação do desenho topográfico final, pontos de apoio básico e suas 

miras; 

− poligonais; 

− demais pontos de interesse, juntamente com suas respectivas denominações e coordenadas; e 

− a origem do apoio básico e o tipo de projeção empregada nos trabalhos – que devem estar expressos em 

notas. 

A escala da planta de localização dos serviços deverá ser de 1:10.000. Caso ainda não exista a planta da 

região, poderá ser, opcionalmente, utilizada uma carta topográfica até 1:25.000 ou um mosaico 

aerofotogramétrico não controlado em escala 1:35.000 ou maior, contendo a toponímia dos entes mais 

importantes para o contexto. 

3.3.5.3.12. Implantação de vértices da poligonal 

Ao se implantarem os vértices da poligonal, as preocupações básicas devem ser com sua estabilidade, 

identificação e perenidade, de modo a poderem ser utilizados em serviços futuros, especialmente na locação 

das obras.Cada vértice da poligonal básica deve ter sua monografia de acordo com um formulário 

próprio.Omesmo deverá ser feito com as RN´s. As fotos devem ser coloridas e nítidas. A primeira deve ser 

panorâmica, e a segunda deve focalizar a placa de tão perto que nela se possam identificar perfeitamente as 

inscrições.As miras de visadas devem ser fotografadas com filme colorido, da perspectiva de quem as vê do 

vértice. Devem ser nítidas e perfeitamente identificáveis. 

As miras de visadas devem ter as leituras angulares – vertical e horizontal – medidas pelo mesmo método 

empregado para medir a poligonal.Cada vértice da poligonal básica deve ter 2 miras de visadas, distando 

uma da outra de 30º a 180º. Torres, pára-raios, arestas de edifícios, são alguns exemplos de miras. Para 

facilitar a busca no campo do ponto de uma mira, recomenda-se a anotação do ângulo vertical, com leitura 

até o minuto. Os vértices e as RN´s devem ter suas coordenadas e altitudes grafadas em desenho final até a 

casa do milímetro. 

3.3.5.3.13. Relatório Técnico 

O Relatório Técnico que será entregue ao fim dos trabalhos deve conter: 

–   Objeto dos serviços. 

– Finalidade dos serviços. 

– Período de execução. 
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– Localização dos serviços. 

– Origem dos serviços, DATUM e referencial altimétrico. 

– Descrição dos serviços executados. 

– Precisões obtidas. 

– Quantidades realizadas. 

– Relação da aparelhagem utilizada. 

– Equipe e identificação do responsável técnico. 

– Documentos produzidos: 

• Originais topográficos; 

• Monografias de vértices e referências de nível; 

• Desenhos finais de plantas do levantamento; 

• Cópias de originais topográficos, desenhos finais e monografias; 

• Croquis e desenhos diversos; e 

• Disquetes com dados dos serviços realizados. 

– Memória de cálculo, destacando-se: 

• Cadernetas de campo originais; e 

• Planilhas informatizadas das cadernetas e cálculos de poligonais e nivelamentos. 

A caderneta de campo é composta, obrigatoriamente, por duas partes distintas, a saber: 

–  planilha de leituras de campo, manuscrita ou digital, contendo obrigatoriamente o nome do operador, 

número do serviço, local, data, numeração das folhas, número e tipo dos aparelhos ou equipamentos 

utilizados e tipo de prismas, além de outras informações consideradas relevantes; e 

–  croqui dos pontos levantados e do caminhamento da poligonal, identificando-se os pontos de partida e 

chegada das poligonais.  

Os itens que se seguem trazem a descrição dos diversos serviços relativos à topografia, incluindo os 

procedimentos específicos para a realização de cada um deles, os equipamentos e acessórios necessários à 

execução, além de especificações a respeito de trabalhos a serem feitos no campo e nos escritórios.Ao fim 

de cada um desses serviços a CONTRATADA deve entregar à CONTRATANTE, além do Relatório Técnico, 

tal como descrito neste item, a planta de localização e, quando for o caso, as fotos feitas para a realização 

dos trabalhos, reveladas e com os respectivos negativos. 
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3.3.5.4. Transporte de coordenadas Classe 1 

O transporte de coordenadas classe 1 é uma poligonal que se aplica ao apoio básico para desenvolvimento 

de poligonais topográficas com o objetivo de atender, principalmente,os projetos de saneamento básico. 

3.3.5.4.1. Procedimentos específicos 

Fica a critério da CONTRATANTE o tipo de poligonal a ser implantada. Partindo dos pontos de apoio, 

deverão ser cravados pinos de aço ou marco, de tal modo que sejam garantidas as condições de segurança, 

perenidade e identificação dos vértices implantados. Em relação à precisão exigida para os trabalhos, deve-

se seguir o que está estabelecido para a poligonal planimétrica Classe IP na Tabela 7 da Norma Técnica da 

ABNT NBR 13.133. 

3.3.5.4.2. Equipamentos e acessórios 

Para a realização do transporte de coordenadas classe 1 deverão ser utilizados teodolitos classe 3, 

distanciômetros classe 2, psicrômetros e barômetros.Serão necessários, também, dois tripés com base 

nivelante com prismas e alvos adequados às distâncias da poligonal. 

3.3.5.4.3. Trabalho de campo 

No trabalho de campo deve ser empregada a poligonal planimétrica classe IP, descrita na Norma Técnica da 

ABNT NBR 13.133.  

As correções de temperatura e pressão a serem aplicadas nas leituras do distanciômetro são tomadas 

através de psicrômetros e barômetros aferidos, com precisão nominal de ± 0,5º C e ± 1,0 Mb, 

respectivamente.A implantação de vértices e de miras deverá ser executada conforme especificado 

anteriormente.As correções atmosféricas serão computadas através da média de leituras, tomadas nos dois 

extremos do lado medido, simultaneamente, a cada série de medidas do distanciômetro.A utilização de 

convenções topográficas se fará em conformidade com o Anexo B da Norma Técnica da ABNT NBR 13.133. 

3.3.5.4.4. Trabalho de escritório 

Deve ser elaborada uma planta de localização contendo todo o serviço desenvolvido, que terá em suas notas, 

os seguintes dizeres: 

• Coordenadas topográficas referidas ao sistema Geodésico Brasileiro (S.G.B.), tendo como origem o 

vértice ___ de coordenadas geodésicas φ = __ λ = __ . 

O ajustamento de poligonais e o estabelecimento das tolerâncias de fechamento deverão estar em 

conformidade com o estabelecido pela Norma Técnica da ABNT NBR 13.133 nas suas Seções de 6.5.1 a 

6.5.8. 
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3.3.5.5. Transporte de coordenadas Classe 2 

O serviço de transporte de coordenadas classe 2 tem por objetivo a implantação de vértices e transporte de 

coordenadas topográficas, para apoio a projetos de saneamento básico. 

3.3.5.5.1. Procedimentos específicos 

Pinos de aço ou marcos deverão ser cravados, a partir dos pontos de apoio, de tal modo que sejam 

garantidas as condições de segurança, perenidade e identificação dos vértices implantados.A implantação de 

vértices, bem como a escolha das miras devem estar em conformidade com estas especificações. Em relação 

à precisão exigida para os trabalhos, deve-se seguir o que está estabelecido para a poligonal Classe IP na 

Tabela 7 da Norma Técnica da ABNT NBR 13.133. 

3.3.5.5.2. Equipamentos e acessórios 

O transporte de coordenadas classe 2 requer a utilização de teodolitos classe 3 (Tabela l da NBR 13.133), 

distanciômetros classe 1 (Tabela 3 da NBR 13.133), estações totais classe 3 (Tabela 4 da NBR 13.133), 

psicrômetros e barômetros, entre outros equipamentos e acessórios.Serão necessários, também, dois tripés, 

duas bases nivelantes com prismas e alvos adequados às distâncias da poligonal. 

3.3.5.5.3. Trabalhos de campo 

As correções de temperatura e pressão a serem aplicadas nas leituras do distanciômetro devem ser tomadas 

de psicrômetros e barômetros, aferidos com precisão nominal de 0,5º C e 1,0 Mb, respectivamente. 

As correções atmosféricas serão computadas através da média de leituras, tomadas nos dois extremos do 

lado medido, simultaneamente, a cada série de medidas do distanciômetro, quando houver desnível igual ou 

superior a 50 m.O registro dos elementos de campo, quer angulares quer lineares, será feito em folhas 

próprias, previamente aprovadas pela CONTRATANTE. 

3.3.5.5.4. Trabalho de escritório 

Deve ser elaborada uma planta de localização contendo todo o serviço desenvolvido, em conformidade com 

estas especificações.O ajustamento de poligonais e o estabelecimento das tolerâncias de fechamento 

deverão estar em conformidade com o estabelecido pela Norma Técnica da ABNT NBR 13.133 nas suas 

Seções de 6.5.1 a 6.5.8. 

3.3.5.6. Nivelamento geométrico IN 

O nivelamento geométrico IN é um serviço que tem por objetivo oferecer apoio altimétrico, especialmente aos 

projetos de saneamento básico. 
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3.3.5.6.1. Procedimentos específicos 

No caso do marco de RN de precisão estar a mais de um quilômetro da área onde serão desenvolvidos os 

serviços, o excedente a essa distância, a critério da CONTRATANTE, deve ser considerado como 

nivelamento geométrico, passando a ser objeto de medição.As RN´s devem ser materializadas em 

conformidade com estas especificações.Os marcos de RN ou PS devem ter dimensões em conformidade com 

estas especificações.A implantação de pinos não deve ser feita em: 

− pavimento asfáltico betuminoso; 

− juntas de dilatação, juntas de guias, etc...; e 

− tabuleiros de pontes. 

A metodologia de nivelamento a ser empregada é a definida pela Classe IN, constante da Tabela 8 da Norma 

Técnica da ABNT NBR 13.133. 

3.3.5.6.2. Equipamentos e acessórios 

Para a realização do nivelamento geométrico IN devem ser utilizados, além de outros equipamentos 

necessários, níveis classe 2 (Tabela 2 da Norma Técnica da ABNT NBR 13.133), miras dobráveis, tripés, 

sapatas de ferro e guarda sol. 

3.3.5.6.3. Trabalho de campo 

Deve-se determinar um ponto de segurança - PS, em soleiras de prédios notáveis ao longo do percurso. Na 

inexistência desses prédios, devem ser utilizados marcos, a cada 500 m, aproximadamente. O PS é 

obrigatoriamente um ponto de mudança de instrumento, e o intervalo de visada não poderá ultrapassar os   

80 (oitenta) metros. 

Os dados de campo devem ser anotados em cadernetas devidamente aprovadas pela CONTRATANTE.Para 

cada RN ou PS deve-se elaborar uma monografia em formulário específico. 

3.3.5.6.4. Trabalho de escritório 

Devem ser calculadas as cadernetas de nivelamento. Na planta de localização os circuitos, linhas e seções 

devem ser representados por convenções distintas, interligando as RNs e PSs implantados. 

3.3.5.7. Nivelamento geométrico de precisão 

O serviço de nivelamento geométrico de precisão tem por objetivo estabelecer marcos de referência de nível 

(RN) de precisão, segundo as especificações do IBGE, para apoio altimétrico,principalmente, dos projetos do 

setor de saneamento básico. 
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3.3.5.7.1. Procedimentos específicos 

Os marcos de RNs ou PSs devem estar em conformidade com estas especificações.A implantação dos 

marcos deve ser feita em locais estáveis e protegidos, isentos de movimentações ou de vibrações, onde não 

haja possibilidade de desgaste da chapa ou pino em função de trânsito de pedestres e de veículos. Na 

hipótese de aproveitamento de estruturas, tais como pilares, cabeceiras de pontes, etc..., serão implantadas 

RNs ou PSs, mas somentenaquelas que tiverem sido construídas há mais de cinco anos.As visadas não 

deverão ter comprimento superior a 60 metros. 

3.3.5.7.2. Equipamentos e acessórios 

Para o nivelamento geométrico de precisão deverão ser utilizados níveis de precisão classe III, miras invar, 

sapatas de ferro, tripés, guarda sol, máquina fotográfica, etc... 

3.3.5.7.3. Trabalho de campo 

A CONTRATANTE indicará o número mínimo de marcos de RN a serem implantados. A distância entre os 

marcos deve ser de aproximadamente 1.000 metros.Devem ser determinados PSs em soleiras ao longo do 

percurso. Na inexistência desses prédios com soleiras devem ser utilizados marcos. Os PSs devem ter 

espaços entre eles de 500 metros, aproximadamente.O PS deve ser obrigatoriamente um ponto de mudança 

do nível de luneta.Os dados de campo deverão ser anotados em cadernetas devidamente aprovadas pela 

CONTRATANTE.Para cada RN ou PS deve-se elaborar uma monografia em formulário específico. 

3.3.5.8. Implantação de Pontos de coordenadas com utilização do G.P.S 

A implantação de pontos de coordenadas com utilização de G.P.S. tem por objetivo a determinação de pontos 

geodésicos, por rastreamento de satélites por sistema G.P.S., para apoio de levantamentos topográficos  

destinados a projetos de obras de saneamento básico. 

3.3.5.8.1. Procedimentos específicos 

Os marcos a empregar na monumentação em campo devem ser: 

a) Pinos de aço ou marcas em relevo, a serem utilizados em: 

 cabeceiras de pontes e viadutos ou outras estruturas com fundação; 

 reservatórios semi-enterrados ou elevados da CONTRATANTE; e 

 blocos de ancoragem e rochas de grande porte. 

b) Marcos de concreto, estáveis. 

Os pontos de implantação de marcos de concreto devem estar emlocais com boa visibilidade, tanto para os 

satélites quanto para oemprego de metodologia geodésica clássica.Não serão aceitos pontos sem 

intervisibilidade e que não tenham ummarco de azimute a uma distância mínima de 0,5 Km.Para a 

determinação de até 5 pontos para apoio a obras, o serviçodeve ser executado empregando-se um polígono 
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fechado apoiado por,no mínimo, 2 pontos do S.G.B.Projetos que envolvam determinações acima de 5 pontos 

devem serapoiados por uma rede de controle formada por 3 pontos, que devemestar conectados ao S.G.B.A 

conexão desses pontos de controle com o S.G.B em planimetria podeser feita através de um dos seguintes 

métodos: 

a) A rede de controle deve ser apoiada em no mínimo 2 vértices doS.G.B. nos casos em que não se desejar a 

interação da rede G.P.S.com o S.G.B, e em que o apoio tiver o objetivo exclusivo de se 

obteremcoordenadas com precisão adequada ao posicionamento diferencial; e 

b) No caso de a rede se apoiar no S.G.B. para integrar-se ao sistema,sujeitando-se à sua precisão, deve-se 

proceder da seguinte forma: 

 Para pontos do S.G.B com precisão igual ou superior a 1 ppm emplanimetria, devem ser empregados 

2 pontos de conexão.34 Revisão : 0/98 

 Para os pontos de apoio com precisão entre 1 e 10 ppm devem serempregados no mínimo 3 pontos 

de apoio à rede de controle. 

A quantidade mínima de pontos de controle vertical deve ser 4 (quatro),distribuídos de forma geométrica 

regular entre a rede de controle e ospontos geodésicos do adensamento. 

Os pontos de controle vertical serão, no mínimo, 4 (quatro), distribuídos deforma geométrica regular entre a 

rede de controle e os pontos geodésicosdo adensamento. 

O espaçamento entre os pontos da rede de controle e o centro da área deinteresse não deve exceder a 5 

vezes a distância entre o centro da área ea estação do adensamento mais afastada. 

A metade (cinqüenta por cento) dos pontos de controle não deve estar amenos de 1/5 (um quinto) da 

distância entre o centro do projeto e aestação do adensamento mais afastada. 

Os pontos de controle situados fora do limite da área do projeto nãodevem estar a mais de 50 km deste limite. 

A localização dos pontos da rede de controle deve abranger no mínimo osquadrantes da área do projeto. 

Deve ser feito um mapa celeste contendo as obstruções e a passagemdos satélites, durante o tempo 

programado para a sessão, em tempo civil,para cada vértice em que seja feita a observação dos satélites. 

3.3.5.8.2. Equipamentos e acessórios 

O equipamento rastreador de satélites G.P.S. deve ser do Tipo Geodésico com as seguintes especificações 

mínimas: 

a) Para determinações até 50 km de distância 

 c/m código c/a a e freqüência L1; 

 mínimo de nove canais; 

 desvio-padrão com posicionamento diferencial, rastreando um mínimo de cinco satélites 

continuamente e por período não inferior a uma hora; 

 desvio-padrão para o método estático: 
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∗ Distância horizontal ± (10 mm + 2 ppm) 

∗ Distância vertical ± (20 mm + 2 ppm) 

∗ Azimute ± (1 "+ (5/D)) 

onde D = distancia em Km 

 desvio-padrão para o método diferencial cinemático; 

 distância horizontal ± (1 a 2 cm) tipicamente; 

 distância vertical ± (2 a 3 cm) tipicamente; 

 intervalo mínimo de rastreio de 1 segundo; 

 baixo nível de ruído no código e fase; 

 capacidade mínima de armazenamento 1 Mb; 

 interface RS 232 C; 

 antena Microstrip ou patch com Ground Plane ou tipo choke ring; 

 dispositivo para medir a altura instrumental com resolução milimétrica; e 

 cabos de 10 m e 30 m. 

b) Para distâncias superiores a 50 km e inferiores a 250 km, a única alteração nessas especificações é a 

seguinte:  

 código c/a e freqüências L1 e L2. 

3.3.5.8.3. Trabalhos de campo 

A aplicação das instruções aqui descritas requer conhecimento dos princípios fundamentais de estatística e 

ajustamento pelo método dos mínimos quadrados. 

Cuidados especiais devem ser tomados quando da conexão de redes G.P.S. com o S.G.B, em função da 

discrepância de precisões.A correção ionosférica deve ser aplicada para as estações que tenham 

espaçamento acima de 50 km.O período de tempo mínimo de observação de cada sessão deve ser 

estabelecido a partir dos seguintes critérios, em função da técnica de processamento: 

 Para processamento exclusivamente pela tripla diferença de fase, o tempo mínimo não será inferior a 120 

minutos; e 
 

 Para outras técnicas de processamento de observações de fase, que empreguem iterativamente tripla e 

dupla diferença de fase, o tempo mínimo será de 60 minutos. 

O intervalo entre as observações deve ser de 15 a 30 segundos.Os satélites observados devem estar 

distribuídos entre 3 ou 2 quadrantesdo horizonte e opostos diagonalmente.As obstruções do horizonte não 

podem passar acima de 40º de elevação.Cada sessão deve ter um mínimo de 4 (quatro) satélites observados 

simultaneamente pelo menos durante 75 % do tempo de observação.Devem ser realizadas ocupações 

independentes dos vértices ou estações, observando-se que: 

 10% (dez por cento) das estações tenham 3 ocupações; 
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 Sejam ocupadas duas ou mais vezes 30% (trinta por cento) das novas estações, 100% (cem por cento) 

das estações usadas no controle vertical, 25% (vinte e cinco por cento) das estações empregadas para 

controle horizontal, e os pares de estações intervisíveis para fins de obtenção de azimute. 

Dos vetores independentes, 5% (cinco por cento) devem ser determinadosem números iguais para as 

direções norte-sul e leste-oeste.As poligonais para verificação do erro linear de fechamento devem observar 

os seguintes critérios: 

 Conter no mínimo 2 vetores obtidos por sessões diferentes; 

 Conter no máximo 10 vetores; e 

 Apresentar caminhamento menor ou igual a 100 km. 

O número máximo de vetores que não se enquadrem no teste de poligonais não pode ser superior a 30 % 

(trinta por cento) do total de vetores do projeto.O número máximo de estações que não se enquadrem no 

teste depoligonais não deve ser superior a 15 % (quinze por cento) dos vetores do projeto. 

Vértices espaçados a menos de 3 km devem ser conectados por vetores.A altura instrumental deve ser 

verificada duas vezes a cada sessão. 

Sob condições atmosféricas perturbadas como tempestades, ou se houverdiferenças de altitude acima de 

100 m entre as estações, devem-se fazer medidas de temperatura úmida e seca e tomar a pressão  

atmosférica. Se a diferença de altura entre o barômetro e a antena for suficiente para alterar a pressão 

próxima a 1 Mb, deve-se corrigi-la do centro de fase da antena. 

3.3.5.8.4. Precisão dos trabalhos 

Após ajustamento vetorial, com injunção mínima, todos os vetores da rede devem ter sua precisão menor ou 

igual a 10 ppm ou 1:100.000 a 95% de nível de confiança. No pressuposto do erro base ser igual a 1 cm, a 

expressão mostrada a seguir fornece o erro médio temível, para uma dada distância, sendo o erro máximo 

admissível (tolerância) para essa distância igual a 1,96 x S, ou seja, aproximadamente, duas vezes maior que 

o erro base.  

S =  1 + (1𝑝𝑝𝑚𝑑)² 

1,96 

onde: 

S = erro máximo temível, a 95% de nível de confiança, dado em cm. 

d = distância entre os vértices dada em km. 

É ainda necessário observar, nos vetores de pequena dimensão, se há um predomínio do erro de centragem 

sobre S comparando-o com os valores de K pela Tabela 6, função do espaçamento entre as estações. Os 

erros máximos de centragem, a 95% de nível de confiança, em qualquer componente, são tabelados em 

função do espaçamento entre as estações e a precisão de 10 ppm. 
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Tabela 6 - Distância entre as estações 

PPM Distância entre as estações (Km) 

10 
0,01 0,05 0,1 0,5 1 5 10 50 100 

Erro de centragem em 
cm, a 95% de nível de 
confiança 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 2,5 5,0 

Nota : Os valores de K baseiam-se em estimativas de erros de centragem quando a antena é instalada sobre 

base nivelante em tripé com altura total menor que 5 m. Quando a antena e a base nivelante são 

instaladas   em pilares com pino de centragem forçada, o erro máximo esperado é de 10 mm. Da 

mesma forma, para mastros ou torres maiores que 5 m, espera-se que o valor mínimo de K seja maior 

que 30 mm. 

3.3.5.8.5. Trabalhos de escritório 

É desejável a verificação dos trabalhos por meio de poligonais. No entanto, para que essa verificação seja 

válida, é preciso que: 

 as poligonais contenham pelo menos 2 vetores determinados em sessões diferentes; 

 as poligonais não excedam a 100 km; 

 o número máximo de vetores em cada poligonal seja menor ou igual a 10; 

 a porcentagem de vetores independentes que não satisfaçam os critérios para inclusão em qualquer 

poligonal não seja superior a 20% do total destes vetores. 

Considerando-se qualquer dos três componentes, x, y, z deve-se observar que: 

 erro de fechamento máximo permitido não exceda a 25 cm para qualquer componente; 

 erro máximo de fechamento relativo ao comprimento da poligonal não exceda a 12,5 ppm; e 

 A média dos erros de fechamento relativo ao comprimento da poligonal não exceda a 8 ppm. 

As diferenças entre os vetores repetidos não devem exceder a 10 ppm emqualquer componente, x, y ou z.A 

rede de pontos de controle deve ser ajustada pelo método dos mínimos quadrados, com ajustamento vetorial. 

Após o ajustamento da rede de controle, deve ser feito o ajuste dos pontos de adensamento, utilizando-se 

como injunção os pontos da rede de controle.As coordenadas finais dos pontos que estiverem no Sistema 

Geodésico G.P.S. devem ser transformadas para o Sistema Geodésico Brasileiro, utilizando-se as Equações 

Diferenciais Simplificadas de Molodenskii. A critério da CONTRATANTE, a transformação pode ser desse 

sistema para o antigo Sistema Geodésico Brasileiro com DATUM Córrego Alegre. Os parâmetros de 

transformação são os divulgados pelo IBGE.A planta de localização, em conformidade com estas 

especificações, deve conter indicação dos marcos que são intervísiveis. 

3.3.5.9. Levantamento Planialtimétrico de Áreas 

O serviço de levantamento planialtimétrico de áreas é aplicado a projetos de unidades localizadas. É utilizado 

também em levantamentos do tipo as built destas mesmas unidades. 
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3.3.5.9.1. Procedimentos específicos 

O perímetro da gleba deve ser envolvido por uma poligonal base, partindo-se de pontos de apoio, em 

conformidade com estas especificações.Em glebas cujas divisas não forem bem caracterizadas, os pontos de 

divisa devem ser monumentados com marcos, após comunicação com o proprietário.Quando qualquer linha 

percorrer locais pavimentados, devem-se utilizar pinos de aço.A materialização no terreno dos pontos da 

poligonal deverá ser, em conformidade com estas especificações, sendo que, em cada área, serão 

implantados no mínimo dois marcos de concreto intervísiveis. 

3.3.5.9.2. Equipamentos e acessórios 

Para o levantamento planialtimétrico de áreas deverão ser utilizados teodolitos classe 2 (Tabela 1 da Norma 

Técnica da ABNT NBR 13.133), distanciômetros classe l (tabela 3 da NBR 13.133), estações totais classe 2 

(Tabela 4 da Norma Técnica da ABNT NBR 13.133), níveis da classe 2 (Tabela 5 da NBR 13.133), tripés, 

prismas, balizas, miras dobráveis, nível de cantoneira, sapatas de ferro, trena de aço, além de outros 

equipamentos que se fizerem necessários. 

3.3.5.9.3. Trabalhos de campo 

Para o levantamento de áreas destinadas a lagoas, deve-se utilizar estaqueamento em malha, gerada a partir 

de uma linha base. A linha base deve ter seus extremos apoiados em uma poligonal de contorno da lagoa, ou 

na poligonal da linha de chegada. Esses extremos devem ser materializados por marcos de concreto. Para 

lagoas deve-se, ainda, determinar a altitude na enchente máxima do local.Os pontos de divisa de imóveis, 

cercas, muros, linhas de transmissão, construções e estruturas em geral, atingidos pela área, serão medidos 

por irradiação, a partir da poligonal base, com trena de aço ou distanciômetro eletrônico. Os nomes e 

endereços dos proprietários e confrontantes dos imóveis devem ser anotados em croqui e planta.Os demais 

detalhes, tais como córregos, lagos, formações vegetais, afloramentos rochosos, podem ser medidos 

taqueometricamente. 

Quando as áreas contiverem cursos de água, as margens desses cursos e as áreas inundáveis devem ser 

perfeitamente caracterizadas. A intervalos máximos de 100 metros devem ser nivelados os pontos 

correspondentes ao talvegue do córrego (Ta) e ao nível de água (NA). Para calcular as altitudes de enchentes 

máximas (Em), devem-se observar os vestígios deixados por enchentes anteriores e recorrer a fontes de 

informações, tais como habitantes antigos e outros conhecedores da região. Esses dados serão registrados 

em croqui e em planta. Após as iniciais – Ta, Na ou Em – serão anotados os valores correspondentes até a 

casa do centímetro.Deve também ser determinada a altitude da soleira de todo imóvel que estiver até 2,00 m 

abaixo do greide da via. 

Poços de visita (P.V.) existentes devem ser nivelados em suas soleiras de montante e de jusante. O diâmetro 

das tubulações e o material de constituição desses P.V. devem ser cadastrados.Havendo pontes ou viadutos, 

devem ser determinadas as altitudes dos tabuleiros em sua parte superior e inferior, bem como a posição dos 

pilares e cabeceiras.Quando na área a ser cadastrada houver vias públicas – avenidas, ruas, vielas, etc..., 

além dos procedimentos anteriores, deve ser fazer uma linha de estaqueamento ao longo do eixo da via 
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pública, com origem no cruzamento de eixos de vias próximas, ou em outro ponto bem definido no trecho da 

via a ser trabalhado. As estacas terão espaçamento de 20 metros.Todos os bueiros serão nivelados nas suas 

soleiras de montante e de jusante. Deve-se registrar as seções desses bueiros, bem como o material de que 

são feitos. 

Todos os vértices implantados deverão ser nivelados com base no nivelamento geométrico da classe IIN 

(Tabela 8 da Norma NBR 13.133).A densidade mínima de pontos a serem medidos por hectare é a prescrita 

na Tabela 6 da Norma NBR 13.133.As convenções topográficas devem ser utilizadas em conformidade com o 

Anexo B da Norma NBR 13.133. 

A escolha dos pontos do terreno a serem levantados deverá ser feita criteriosamente para que o terreno seja 

fielmente representado. Para tanto, as cadernetas de campo deverão conter croquis limpos e claros, com 

indicações das modificações da superfície do terreno pelas erosões, cortes, aterros, etc... 

3.3.5.9.4. Precisão dos trabalhos 

Para que os trabalhos mencionados no item anterior alcancem a precisão desejada, devem-se observar 

prescrições para as classes de levantamento planialtimétrico cadastral, em concordância com a Tabela 6 da 

Norma NBR 13.133, nos seus aspectos metodológicos, a saber: 

– Para levantamentos com representação em escalas de 1:2000 e 1:1000, deve ser empregada a 

metodologia de levantamento classe I PAC; 

– Para levantamentos com representação em escala 1:500, deve-se empregar a metodologia de 

levantamento classe II PAC. 

– Para levantamentos com representação em escala 1:200, deve-se efetuar, em conjunto com a 

CONTRATANTE, um estudo de cada caso, levando-se em consideração as peculiaridades da área em 

questão, sob acompanhamento do setor de análise topográfica. A metodologia a ser empregada deve seguir 

aspectos metodológicos da classe II PAC. 

–   As malhas de pontos, descritas no item acima, devem ser executadas segundo o seguinte critério: 

Para representação em escalas de 1:2000 e 1:1000, a metodologia a empregar será da classe VIII PA 

(Tabela 5 da Norma NBR 13133).  

Para representação em escalas 1:500 ou superiores, deve-se empregar a metodologia classe VII PA 

(Tabela 5 da Norma NBR 13.133). Em áreas de mais de 100 ha devem-se utilizar poligonais da classe 

III P (Tabela 7 da NBR 13.133) e nivelamento da classe IIN (Tabela 8 da Norma NBR 13.133). 

–Ao se levantar o marco de curva de nível que também for um marco ou vértice de divisa, devem-se observar 

os seguintes critérios quanto ao erro médio de posição do ponto de divisa (ou segundo a Norma NBR 

13.133): 

 Em regiões urbanas destinadas a uso residencial, industrial ou comercial em que o valor da terra seja 

relativamente alto, o erro médio de posição (ev) após o ajustamento da poligonal não pode ser 

superior a ± 0,04m; 
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 Em regiões urbanas e suburbanas destinadas a uso residencial, comercial ou industrial em que o valor 

da terra seja tido como relativamente médio ou alto, o erro médio de posição (ev) após o ajustamento 

da poligonal não pode ser superior a ± 0,07 m; 
 

 Em regiões rurais em que se desenvolvam atividades agro-pastoris ou recreativas, e o valor atribuído 

à terra seja relativamente médio, o erro médio de posição (ev) após o ajustamento da poligonal não 

pode ser superior a ± 0,10 m; e 
 

 Em regiões rurais em que se desenvolvam atividades de reflorestamento, extrativismo, etc... e o valor 

da terra seja relativamente baixo, o erro médio de posição (ev) após o ajustamento da poligonal não 

pode ser superior a ± 0,15 m. 

3.3.5.9.5. Trabalhos de escritório 

Os cálculos, o original topográfico, bem como o desenho topográfico final contendo os serviços realizados 

devem ser elaborados em conformidade com estas especifições.A escala do levantamento planialtimétrico a 

ser desenhado será previamente definida pela CONTRATANTE. 

3.3.5.9.6. Material a ser entregue 

Além do material anteriormente mencionado (relatório técnico e planta de localização), também deverão ser 

entregues à CONTRATANTE o original topográfico e o desenho topográfico final em CAD, com 2 cópias em 

papel opaco. 

3.3.5.10. Levantamento Planialtimétrico Complementar de Ruas Novas 

O serviço de levantamento planialtimétrico complementar de ruas novas tem por objetivo a complementação 

de plantas cadastrais e cartas de municípios, com a finalidade de propiciar estudos de viabilidade, projetos 

básicos e cadastro técnico, por exemplo, de redes de distribuição de água e redes coletoras de esgotos. 

3.3.5.10.1. Procedimentos específicos 

Não havendo rede de referência cadastral, deve-se partir dos pontos especificados anteriormente.Se houver 

rede de referência cadastral no município, e se a planta a ser utilizada estiver a ela referenciada, a poligonal 

base deve ser apoiada em vértices dessa rede. Não havendo rede de referência cadastral, os vértices iniciais 

e finais da poligonal base devem ser implantados na parte já existente e cadastrada da via, em pontos 

perfeitamente identificáveis na planta e em campo, de maneira a possibilitar a leitura gráfica das coordenadas 

planimétricas que devem ser adotadas como coordenadas desses vértices. 

A poligonal base deve ser de classe IVP (Tabela 7 da Norma NBR 13.133), cujas precisões decorrem das 

prescrições contidas nas Seções de 6.5.1 a 6.5.8 da Norma NBR 13.133. O nivelamento geométrico dos 

vértices dessa poligonal é da classe IIN (Tabela 8 da Norma NBR 13.133), com tolerância de fechamento de 

20mm K , sendo K a distância em quilômetros. 
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3.3.5.10.2. Equipamentos e acessórios 

Para o serviço em questão, devem ser utilizados teodolitos de classe 2 (Tabela 1 da Norma NBR 13.133), 

distanciômetros de classe 1 (Tabela 3 da Norma NBR 13.133), estação total classe 1, níveis de classe 2 

(Tabela 2 da Norma NBR 13.133), tripé, miras dobráveis, trenas, balizas, prismas, sapatas de ferro, além de 

outros equipamentos que se fizerem necessários. 

3.3.5.10.3. Trabalhos de campo 

Pontos de detalhe perfeitamente identificáveis na planta a complementar devem ser medidos em campo. A 

quantidade de pontos deve ser suficiente para permitir uma atualização adequada. Deverão ser levantados os 

alinhamentos prediais, passeios e leitos carroçáveis.Todas as vias adjacentes existentes em planta devem ter 

um conjunto de pontos. As medidas lineares dos lados da poligonal base deverão ser tomadas diretamente 

com trena de aço, controladas taqueometricamente por visadas de vante e de ré, ou feitas com 

distanciômetro ou estação total.Os vértices das poligonais intermediárias deverão ser materializados no 

terreno, com piquetes de madeira, ou no caso de ruas pavimentadas, com pinos de aço.Os vértices da 

poligonal base devem ser nivelados geometricamente, e os pontos irradiados podem ter sua altitude ou cota 

determinada por nivelamento trigonométrico.Devem-se utilizar convenções topográficas conforme Anexo B da 

Norma NBR 13133. 

3.3.5.10.4. Trabalhos de escritório 

Nos desenhos, conforme Norma de Desenho em CAD, nenhuma inscrição deve ser feita no leito das vias. As 

designações devem estar escritas paralelamente ao seu traçado.Devem constar no desenho topográfico final 

as ruas levantadas devidamente compatibilizadas com as já existentes, bem como com os vértices de 

poligonal, RN e PS.Nas planilhas de cálculo deve ser indicada, em cada folha, a origem das coordenadas que 

tiverem sido obtidas graficamente. Serão utilizados os dizeres: "coordenadas dos vértices de origem _, 

obtidas graficamente por leitura na planta __ folha __ “.Devem ser elaborados os cálculos, o original 

topográfico e o desenho topográfico final contendo os serviços realizados. 

3.3.5.10.5. Material a ser entregue 

Também para esse serviço serão entregues, além do material já mencionado, original topográfico e desenho 

topográfico final em CAD, com 2 cópias em papel opaco. 

3.3.5.11. Cadastramento de soleiras baixas 

O cadastramento de soleiras baixas tem o objetivo de subsidiar, principalmente, projetos de redes coletoras 

de esgoto sanitário. São consideradas soleiras baixas aquelas cuja cota se situa até 2 metros abaixo do 

greide da via. 
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3.3.5.11.1. Equipamentos e acessórios 

Para a realização desse serviço, devem-se utilizar níveis classe 2, trena de aço, mira dobrável, balizas, tripés, 

etc... 

3.3.5.11.2. Trabalhos de campo 

As soleiras são, obrigatoriamente, pontos de mudança de instrumento.As soleiras com desnível de até 2 

metros abaixo do greide da via, devem ser identificadas pelo número do imóvel na via.A amarração das 

soleiras deve ser realizada através de medidas feitas com trena de aço, tendo como referência a linha base 

que acompanha o eixo da rua. O estaqueamento deve ser feito com espaços de 20 metros.Com os dados 

coletados em campo devem-se elaborar croquis de amarração contendo a identificação de todas as soleiras 

cadastradas.O nivelamento empregado nesse serviço deve ser classe IIN conforme Norma NBR 13.133. 

3.3.5.11.3. Trabalhos de escritório 

Todas as soleiras cadastradas devem ser assinaladas, ou em planta topográfica obtida por restituição 

aerofotogramétrica em escala 1:1.000 ou 1:2.000, ou em outra planta previamente confeccionada para 

atendimento ao projeto no padrão adotado pela CONTRATANTE. 

3.3.5.12. Implantação de Projeto Executivo 

O serviço de implantação de projeto executivo tem por objetivo a locação, nivelamento e amarração de 

pontos representativos ou de peças previstas dos projetos acima referidos. 

3.3.5.12.1. Procedimentos específicos 

A partir dos pontos referidos nas especificações anteriores, deve-se implantar no mínimo um ponto de 

segurança (PS) em cada quadra, na soleira de prédios notáveis, formando uma pequena rede distribuída, 

com o espaçamento mais regular possível, materializados com pinos ou marcos de concreto. lnexistindo tais 

prédios, o PS deve ser implantado em local seguro e estável. Devem-se elaborar monografias destas 

referências (PSs).A precisão dos trabalhos decorre da metodologia, desenvolvimento e tolerância de 

fechamento para nivelamentos da classe II N, constantes na Tabela 8 da Norma NBR 13.133. 

3.3.5.12.2. Equipamentos e acessórios 

Para a realização desse serviço deverão ser utilizados níveis classe 2 (Tabela 2 da Norma NBR 13.133), 

tripés, sapatas de ferro, trenas de aço, balizas, miras dobráveis, etc... 

3.3.5.12.3. Trabalhos de campo 

A firma responsável pelo projeto deve definir em campo os pontos representativos das singularidades, peças 

e/ou acessórios existentes. Esses pontos devem ser levantados no campopela firma executante dos serviços 

topográficos, que os materializará no terreno através de pinos de aço ou estacas, identificados com inscrições 
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a tinta e amarrados  por triangulação a trena. Deverão ser construídos triângulos formados a partir de pontos 

bem definidos dos alinhamentos prediais, tais como divisas de propriedades, esquinas, postes, etc... O ponto 

locado será, necessariamente, um dos vértices desse triângulo. O traçado de linhas do projeto deve ser 

estaqueado de 20 em 20 metros. Como origem do estaqueamento é adotado um cruzamento de eixos de 

duas ruas, ou algum ponto bem definido no trecho a ser trabalhado. 

Todos os pontos locados, bem como todas as estacas e pontos notáveis devem ser nivelados pelo processo 

geométrico e contranivelados. Seus valores altimétricos, definidos pela média aritmética, serão expressos até 

o milímetro.Existindo edificações com soleiras até 2 metros  abaixo do greide da rua, estas deverão ser 

cadastradas, conforme especificado anteriormente. Todas as medidas dessas amarrações, inclusive a 

distância entre pontos locados, devem ser tomadas com o auxílio de trena de aço horizontalizada entre 

balizas. Com as medidas assim obtidas, deverão ser elaborados croquis das amarrações das singularidades, 

peças e/ou órgãos acessórios, com rodapé preenchido. 

3.3.5.12.4. Trabalhos de escritório 

Em planta topográfica obtida por restituição aerofotogramétrica em escala 1:1000 ou 1:2000, ou em qualquer 

outra planta previamente confeccionada para atender ao projeto no padrão adotado pela CONTRATANTE, 

devem ser assinaladas as singularidades, peças e/ou acessórios das linhas, bem como do PSs implantados, 

com suas respectivas cotas. 

3.3.5.13. Levantamento de Seções Batimétricas 

O levantamento de seções batimétricas consiste na obtenção de seções batimétricas do leito submerso de 

rios, canais, lagos, reservatórios, etc... 

3.3.5.13.1. Equipamentos e acessórios 

No que concerne à instrumentação de campo necessária a esse serviço, deverão ser utilizados teodolitos 

classe 2 (Tabela 1 da Norma NBR 13.133), distanciômetros classe 1 (Tabela 3 da Norma NBR 13.133), 

estações totais classe 2 (Tabela 4 da Norma NBR 13.133), níveis classe 2 (Tabela 2 da Norma NBR 13.133), 

tripés, prismas, balizas, miras de encaixe ou dobráveis, nível de cantoneira, sapatas de ferro, trena de aço, 

etc... 

Em relação à instrumentação de escritório, os levantamentos de seções batimétricas requerem a utilização de 

planímetro, curvímetro, microcomputador, coordenatógrafo, transferidor, escalímetro, esquadros, normógrafo, 

além de material de desenho em geral. 

3.3.5.13.2. Procedimentos específicos 

Observadas as dimensões da seção transversal do curso de água, as seções batimétricas podem ser 

levantadas com ecobatímetro de registro contínuo ou por sondagem.A implantação de marcos que constituem 

pontos de controle para posicionamento exige que, no posicionamento do ecobatímetro, a rede de controle 

tenha uma distribuição adequada ao posicionamento mais preciso proporcionado pela técnica utilizada. Os 
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marcos devem estar instalados em locais estáveis, seguros e de fácil acesso.As réguas limnimétricas devem 

ser instaladas em locais de fácil acesso ao nivelamento, para que fiquem estáveis e as leituras não sejam 

perturbadas pela movimentação da água. 

3.3.5.13.3. Trabalhos de campo 

A batimetria por sondagem deve ser realizada empregando-se cabo de aço graduado de metro em metro, 

entre os marcos extremos de cada seção.Os intervalos entre os pontos de sondagem devem ser de 2% do 

comprimento da seção. Para seções cujo comprimento for menor que 100 metros, o intervalo poderá ser de 2 

m, a critério da FISCALIZAÇÃO.A ecobatimetria deverá ser realizada por equipamento de registro contínuo, 

instalado em embarcação de dimensões e velocidade adequadas às condições locais.Quando a seção 

batimétrica a ser levantada for complemento de um outro trabalho topográfico, deve ser posicionada no 

mesmo referencial deste.As réguas limnimétricas devem ser instaladas em cada seção, devendo ser 

determinada sua altitude ou cota por nivelamento geométrico, permitindo a leitura do nível da água (NA).As 

leituras do NA devem ser anotadas em cada seção, registrando-se, a cada leitura, hora, dia, mês e ano.Com 

uso de ecobatímetro de registro contínuo serão aceitas 2 leituras para cada seção transversal. Em seções 

longitudinais serão feitas 2 leituras a cada passagem do barco pela régua limnimétrica. 

As poligonais base para determinação das seções devem ser classe IIl P ou superior, conforme Tabela 7 da 

Norma NBR 13.133.O nivelamento dos marcos e réguas limnimétricas deve ser classe II N, conforme Tabela 

8 da Norma NBR 13.133.O ecobatímetro deve ter registro contínuo de dados e desvio padrão de 0,5 % na 

medida da profundidade.O sistema de posicionamento do ecobatímetro deve ter precisão melhor que 2 m. 

3.3.5.13.4. Trabalhos de escritório 

Deve ser feito um desenho topográfico em que figurem todas as seções levantadas e seus perfis, elaborados 

em conformidade com estas instruções.Havendo disponibilidade de perfis de projeto ou de as built, os perfis 

das seções levantadas devem ser sobrepostos.Os desenhos topográficos finais devem conter ainda a 

informação do NA, com a respectiva data e hora, altitudes e coordenadas dos marcos extremos de cada 

seção. 

3.3.5.13.5. Material a ser entregue 

Além do relatório técnico e da planta de localização, a CONTRATADA seobriga a entregar à CONTRATANTE 

o original topográfico e o desenho topográficofinal, com as respectivas cópias (2 vias). 

3.3.5.14. Cadastramento de Interferências Subterrâneas 

O serviço de cadastramento de interferências subterrâneas consiste no levantamento das instalações 

subterrâneas de concessionárias de serviços públicos, energizadas ou não, com o objetivo de definir a  

posição, ocupação e profundidade dessas instalações, a fim de permitir o desenvolvimento de projetos ou 

execução de obras. 
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3.3.5.14.1. Procedimentos específicos 

Os serviços de cadastramento de interferências subterrâneas aqui descritos pressupõem a existência de 

plantas dos logradouros públicos ou das áreas especificas de instalações de edificações, em que se possam 

lançar os dados coletados de modo inconfundível, através das amarrações.Na inexistência de tais plantas, o 

cadastramento deve ser realizado juntamente com o levantamento topográfico das vias publicas ou áreas de 

interesse. 

Os serviços de cadastramento de interferências subterrâneas também são utilizados para apoio à execução 

imediata de obras. Nesse caso, as interferências, ou seja, as redes subterrâneas, devem ser demarcadas no 

solo com tintas coloridas à base de borracha clorada, de tal forma que os pontos notáveis do cadastramento 

ficarão assinalados em campo. Uma planta em escala 1:1 mostrará a verdadeira grandeza, com todas as 

informações de interesse da obra. Esse procedimento tem o objetivo de evitar danos em redes existentes e a 

todos os envolvidos na execução das obras. 

3.3.5.14.2. Equipamentos ou acessórios 

Para os serviços de cadastramento de interferências devem ser utilizados aparelhos de detecção compostos 

por um emissor e um receptor de campo eletromagnético, juntamente com os acessórios que acompanham 

esses aparelhos. 

3.3.5.14.3. Trabalhos de campo 

O cadastro de redes metálicas ou energizadas é executado através de detecção eletromagnética. As redes 

devem ser demarcadas na superfície, com o rastreamento, em segmentos de aproximadamente 3 (três) 

metros. Após a demarcação, caminha-se sobre a rede, com um detector de massas metálicas, a fim de que 

sejam localizadas eventuais singularidades da rede. No trecho de interesse deve ser efetuado o estudo do 

caminhamento. Serão analisadas todas as condições que formam o conjunto da malha. 

As caixas e poços de visitadevem ter seu interior detalhado. No interior dos poços, além de sua própria 

ocupação, devem ser obtidas as medidas das seções das redes. Na ausência de poços de visita os diâmetros 

das canalizações (água potável, águas pluviais, gás, energia elétrica, telefonia, etc..) são obtidos com auxilio 

dos cadastros das respectivas concessionárias. Com os dados obtidos, são elaborados croquis das caixas 

e/ou dos poços de visitas. 

O cadastramento de redes não metálicas apresenta dois níveis de dificuldade, relativos à possibilidade de 

acesso interno: 

a) Quando as redes permitem acesso interno – como é o caso das redes de águas pluviais e de redes de 

esgoto– seu interior deve ser pesquisado através dos poços de visita. Quando os diâmetros são 

pequenos, deve-se introduzir nas redes, com auxilio de varetas de engate, um emissor autônomo de 

campo eletromagnético, que é um acessório do equipamento de detecção. A partir desse ponto, o 

procedimento não deve diferir do adotado para as redes metálicas ou energizadas. Quando se tratar de 

canalização de grande porte – por exemplo, galeria moldada de águas pluviais – o posicionamento será 
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definido com a implantação de uma poligonal topográfica de subsolo. Os vértices da poligonal deverão ser 

materializados no interior das canalizações, a partir de 2 (dois) PVs intervisíveis. Os pontos de curva, 

tangente, bem como as contribuições, serão referenciados aos vértices da poligonal. Deve ser detalhado o 

interior dos dutos, inclusive com nivelamento geométrico em toda extensão de interesse, a cada 20 (vinte) 

metros; e 

b) Quando a canalização não permite acesso interno – é o caso de redes de água potável em PVC, ferro 

fundido, etc..., geralmente com pequenos diâmetros, o cadastramento deve ser feito com a execução de 

valas de inspeção, ou através de detetor provido de um acessório que, acoplado a um registro, ou a 

qualquer outra peça que permita acesso à rede, induz nesta um fenômeno parecido ao golpe de aríete, 

criando ondas de choque não destrutivas no interior da tubulação (conjunto receptor de banda passante 

de baixa freqüência e transdutor que cria ondas de pressão na água).  

Se após o uso da detecção eletromagnéticaainda restarem dúvidas quanto ao diâmetro da rede, 

posicionamento ou profundidade das tubulações, deve-se executar furo a trado ou vala de inspeção. Devem 

ser feitas medidas para amarração dos pontos notáveis do cadastramento. Com os dados obtidos em campo 

devem ser elaborados croquis de amarração dos pontos notáveis do cadastramento, contendo informações 

sobre os tipos de interferências, profundidades, etc...Todos os pontos notáveis do cadastramento serão 

nivelados geometricamente a partir das referências de nível fornecidas pela CONTRATANTE, o que permitirá 

a obtenção de profundidades absolutas.O erro de posição horizontal da canalização não deve exceder a 10% 

do diâmetro da tubulação. O erro de posição vertical não deve exceder a 15% da sua profundidade. 

3.3.5.14.4. Trabalhos de escritório 

Os dados pertinentes ao cadastramento devem ser amarrados topograficamente, uma vez que à considerável 

distorção no posicionamento horizontal causada pela triangulação da trena, soma-se o erro inevitável 

decorrente da detecção através de aparelho, o que acarreta, muitas vezes, erros superiores a 20%. Os 

pontos de interesse referentes às redes devem ser lançados no desenho final por coordenadas cartesianas. 

Devem-se utilizar convenções para representar cada tipo de interferência detectada. O desenho das caixas e 

poços de visita incluirá sua ocupação, para que se tenha perfeita visualização do espaço disponível. Deve ser 

lançado o traçado do caminhamento de todas as redes detectadas. Em linhas de chamada, estarão  

destacadas informações tais como diâmetro e/ou seção, profundidade relativa (recobrimento), tipo de rede, 

etc... A planta topográfica final deve conter todos os pontos notáveis de cadastramento, com as respectivas 

coordenadas e altitudes, um quadro com informações sobre esses pontos, bem como os PVs e seus números 

de identificação.Ao fim dos trabalhos será entregue à CONTRATANTE o mesmo material citadono item 

anterior. 

3.3.5.15. Locação de furos de sondagem 

A locação de furos de sondagem é realizada em relação ao posicionamento de furo já executado ou à 

locação de furo a executar, completado com a cota da boca do furo, para trabalhos geotécnicos. 
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3.3.5.15.1. Procedimentos específicos 

Todo furo de sondagem deve ser levantado ou locado a partir dos marcos implantados por ocasião do 

levantamento topográfico. Caso os marcos tenham sido destruídos, deve ser desenvolvida uma poligonal a 

partir dos pontos de apoio para a execução dos serviços. A critério da CONTRATANTE a locação poderá ser 

executada obtendo-se graficamente a planta do levantamento topográfico. 

3.3.5.15.2. Aparelhagem ou equipamento 

Para esse serviço devem-se utilizar teodolitos classe 2, distanciômetros eletrônicos classe 1, estações totais 

classe I, níveis classe lI, tripés, trenas de aço, miras dobráveis encaixe, balizas, prismas, etc... 

3.3.5.15.3. Trabalhos de campo 

Os furos devem ser locados ou levantados por irradiação a partir dos marcos da poligonal base do 

levantamento topográfico ou de poligonais auxiliares.Na locação, o furo deve ser marcado por um piquete, 

cujo topo deve estar a 0,02 m do solo, com estaca testemunha onde estará inscrita a identificação do furo.O 

furo ou o piquete que o representa deve ser amarrado a pontos bem definidos.Devem ser elaborados croquis 

de amarração e identificação dos furos de sondagem.O topo do furo ou o topo do piquete deve ser objeto de 

nivelamento.  

Serão feitas medidas para amarração dos furos de sondagem, através da construção de triângulos formados 

a partir de pontos bem definidos, tais como divisas de propriedades, esquinas, postes, dentre outros. 

3.3.5.15.4. Precisão dos trabalhos 

Quando não houver marco implantado pelo levantamento topográfico, deve-se transportar referências de 

níveis até o local seguindo a metodologia definidanas presentes especificações, na parte que trata de 

referências de nível e coordenadas planimétricas, respectivamente.A poligonal planimétrica a ser utilizada 

para a locação do ponto de sondagem deve ser classe IVP ou superior, conforme Tabela 7 da Norma NBR 

13.133.O nivelamento dos marcos de poligonal deve obedecer à classificação lI N ou superior, da Tabela 8 da 

Norma NBR 13.133.O nivelamento dos furos de sondagem ou dos piquetes deve obedecer à classificação III 

N ou superior, da Tabela 8 da Norma NBR 13.133. 

3.3.5.15.5. Trabalhos de escritório 

Em planta topográfica obtida por restituição aerofotogramétrica em escala 1:1000 ou 1:2000, ou em planta 

que tenha sido previamente confeccionada para atendimento ao projetono padrão adotado pela 

CONTRATANTE, devem-se assinalar todos os furos de sondagem com suas respectivas coordenadas, 

altitudes e identificações. 

Além do relatório técnico já mencionado, serão entregues pela CONTRATADA à CONTRATANTE a planta e 

o croqui de localização dos furos de sondagem. 
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3.3.5.16. Locação de seções topográficas 

A locação de seções topográficas consiste na locação e levantamento planialtimétrico de seções transversais, 

com o objetivo de possibilitar o projeto de redes e obras em geral. 

3.3.5.16.1. Procedimentos específicos 

A partir do ponto referido nestas especificações, os vértices da linha diretriz deverão ser locados com a 

cravação de marcos de concreto. O estaqueamento deve ser feito de 20 em 20 m, com piquetes de madeira 

(0,04 x 0,04 x 0,25 m) identificados com numeração no início, no primeiro vértice da linha diretriz. 

3.3.5.16.2. Equipamentos e acessórios 

Para a realização desse serviço, devem-se utilizar teodolitos classe 2 (Tabela 1 da Norma NBR 13.133), 

distanciômetros classe 1 (Tabela 3 da Norma NBR 13.133), estações totais classe 2 (Tabela 4 da Norma NBR 

13.133),  níveis classe 2 (Tabela 2 da Norma NBR 13.133), tripés, miras dobráveis, balizas, prismas, sapatas 

de ferro, prumo esférico, etc... 

3.3.5.16.3. Trabalhos de campo 

A partir de cada vértice da linha diretriz serão levantadas as seções pelo processo de taqueometria, tomando-

se todos os pontos de mudança de greide, ou no mínimo a cada 10 (dez) metros quando o terreno for 

uniforme.As seções devem ser ortogonais à direita e à esquerda da linha diretriz, e seu comprimento será 

determinado em função do projeto. Todas as estacas das linhas diretrizes deverão ser niveladas pelo 

processo geométrico e contraniveladas, tendo suas cotas altimétricas definidas pela média aritmética e 

expressas até o milímetro.Os pontos ao longo da seção devem ser espaçados de 10 m ou menos, conforme a 

necessidade de caracterização de pontos notáveis do terreno e mudança de greide.Os detalhes relevantes da 

conformação topográfica do terreno entre as seções também devem ser levantados.É indispensável o 

controle do estabelecimento da linha diretriz através de amarrações aos marcos de apoio, ou a marcos 

externos às obras, procedendo-se às correções que se fizerem necessárias. 

3.3.5.16.4. Precisão dos trabalhos 

A precisão planimétrica decorrente da metodologia e do desenvolvimento da poligonal principal de apoio para 

os pontos a serem locados deve ser classe II P ou superior, conforme Tabela 7 da Norma NBR 13.133.A 

precisão altimétricas decorre da metodologia, desenvolvimento e tolerância de fechamento, constantes da 

Tabela 8 da Norma NBR 13.133, para a classe IIN, que deve ser a classe dos nivelamentos geométricos dos 

vértices e estacas.As seções transversais devem ser niveladas por nivelamento taqueométrico, de acordo 

com as prescrições contidas na Tabela 8 da Norma NBR 13.133, para nivelamento da classe IV N. 

3.3.5.16.5. Trabalhos de escritório 

O desenho topográfico final deve conter: 



 
 

118 
 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

Gerência de Ações Integradas para a Cidade 

Unidade de Gerenciamento do Programa Lagoas do Norte – UGP 

 

• Linha diretriz, seções e marcos implantados; 

• Altitude e distância entre as estacas e entre os vértices da linha diretriz; 

• Perfis transversais e longitudinais; 

• Eventuais interferências detectadas; e 

• Demais serviços referidos nestas especificações. 

Além do relatório técnico e da planta de localização, serão entregues pela CONTRATADA à CONTRATANTE, 

o original topográfico, bem como o desenho topográfico final acima discriminado, em CAD, em 2 cópias em 

papel opaco. 

3.3.5.17. Nivelamento geométrico de cruzamento de ruas, pontos de mudança de greide e pontos de 

mudança de direção 

O nivelamento geométrico de cruzamento de ruas, pontos de mudança de greide e pontos de mudança de 

direção fornece o perfil das vias de interesse, com o objetivo de subsidiar estudos de viabilidade dos projetos. 

3.3.5.17.1. Procedimentos específicos 

Os pontos de mudança de greide, direção e cruzamentos de rua devem ser marcados com tinta, piquetes ou 

pinos de aço, conforme o tipo de calçamento da via a ser nivelada.A partir dos pontos referidos nesta 

especificação devem ser implantados pontos de segurança, 1 (um) em cada quadra, nas soleiras de prédios 

notáveis, materializados por pinos de aço ou marcos de concreto. Na inexistência de tais prédios os PSs 

devem ser implantados em locais que ofereçam condições de segurança e estabilidade ao marco. Deverão 

ser elaboradas monografias das referências PSs. 

3.3.5.17.2. Equipamentos e acessórios 

Para a realização desse serviço devem-se utilizar níveis classe 2 (Tabela 2 da Norma NBR 13.133), miras 

dobráveis, tripés, sapatas de ferro, trena de aço, balizas, etc... 

3.3.5.17.3. Trabalhos de campo 

As distâncias entre os pontos nivelados, ao longo do eixo, devem ser obtidas por trena de aço, ou 

distanciômetro eletrônico.No caso de projeto de redes, é desenvolvida uma linha de nivelamento pelo eixo da 

via. Em alguns casos, como por exemplo para projetos de redes de água, pode ser desenvolvida, além da 

linha de nivelamento pelo eixo, outra pelo terço direito ou esquerdo da via, de acordo com a necessidade do 

projeto.As edificações com soleira a até 2 m abaixo do greide da via devem ser cadastradas de acordo com 

estas especificações.Atenção especial deve ser dada às mudanças de greide da via. Para evitar a formação 

de perfis falsos, devem-se obter pontos com espaçamento adequado à representação de parábolas, 

depressões, etc... A precisão dos trabalhos decorre da metodologia, desenvolvimento e tolerância de 

fechamento, constantes na Tabela 8 da Norma NBR 13.133 para nivelamento da classe II N. 
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3.3.5.17.4. Trabalhos de escritório 

Em planta topográfica obtida por restituição aerofotogramétrica em escala 1:1000 ou 1:2000, ou em outra 

planta previamente confeccionada para atendimento ao projeto, no padrão adotado pela CONTRATANTE, 

devem ser assinalados todos os pontos nivelados (cruzamento de ruas, mudança de greide, mudança de 

direção e soleiras baixas), além dos PSs, com suas respectivas altitudes. 

3.3.6. Sondagem 

É constante a necessidade de prover a CONTRATANTE de instrumentos normativos e de orientação para a 

execução das fundações de suas obras, para a escolha do solo adequado à substituição em escavações ou 

do material  a ser utilizado para aterro em obras de terra. 

Desta forma, as presentes especificações tem por objetivo oferecer àCONTRATANTE, e por consegüência à 

CONTRATADA, conhecimentos necessários à descrição geológica da região em que se fará alguma obra, 

bem como a caracterização geotécnica do subsolo. Com isso, procura-se facilitar a emissão de pareceres 

técnicos conclusivos que subsidiem, tanto a elaboração dos projetos, como em sequência a execução das 

respectivas obras. 

As diretrizes aqui apresentadas para a Execução de Sondagens baseam-se nas Normas para Execução de 

Sondagens em Obras da Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo – SABESP e nas Normas 

Técnicas da ABNT  NBR 6.484 - Execução de Sondagens de Simples Reconhecimento do Solo, NBR 7.250 - 

Identificação e Descrição de Amostras de Solos Obtidas em Sondagens de Simples Reconhecimento dos 

Solos e NBR 9.603 - Sondagens a Trado. 

3.3.6.1. Programa de trabalho 

O reconhecimento do subsolo para efeito de implantação de uma estrutura é feito, preliminarmente, através 

de sondagens. O tipo de sondagem a ser realizada, bem como a quantidade de furos necessários serão 

definidos em função da estrutura a ser implantada.  

3.3.6.1.1. Obras estruturais localizadas 

Para o caso de fundações para residências e edifícios, o número de furos de sondagem a ser realizado 

dependerá da área ocupada pela construção, ou melhor, da projeção dessa área. Nesses casos, a 

quantidade mínima de furos deve ser a indicada na Tabela 7 apresentada a seguir.A critério da 

FISCALIZAÇÃO essas quantidades podem ser ampliadas em função da qualidade do terreno sondado. 

Tabela 7 - Quantidade de furos de sondagem por área de projeção 

Área de Projeção Quantidade de Furos 

Até 1.200 m² 1 para cada 200 m² * 

De 1.200 a 2.400 m² 1 para cada 250 m² 

Acima de 2.400 m² 1 para cada 300 m² 

*Mínimo de 3 furos. 
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Os furos de sondagem deverão ser distribuídos em planta cobrindo toda a área de estudo, não devendo a 

distância entre furos ultrapassar 25 metros, a menos que haja anuência da FISCALIZAÇÃO. 

3.3.6.1.2. Obras de terraplanagem e jazidas de empréstimo de solos 

Para as obras de terraplanagem e jazidas de empréstimo de solos com diques em terra e obras similares, 

deverá ser prevista uma malha de furos de 30 x 30 m, cobrindo toda a área de projeto.Sondagens 

complementares para a perfeita definição dos projetos deverão ser efetuadas nos casos de obras em terra, se 

for constatada, quando do lançamento das linhas dos diques, uma cobertura insuficiente de furos.Para jazidas 

de empréstimo a malha a ser implantada deverá aproveitar ao máximo os furos que tiverem sido elaborados 

no estudo preliminar da jazida. 

3.3.6.1.3. Interceptores, coletores tronco, emissários, adutoras e linhas tronco 

Para obras de sistemas de esgoto, após definidos os traçados dos interceptores, coletores troncos e 

emissários, deverão ser executadas sondagens a percussão e/ ou rotativas nos trechos de diâmetro igual ou 

superior a 400 mm e/ou profundidade igual ou superior a 3 metros. Serão realizadas, também, sondagens a 

trado e/ou poços de inspeção, nos trechos de menor diâmetro e profundidade. O plano de sondagem se 

baseará nas quantidades mínimas definidas a seguir, e deverá ser aprovado previamente pela 

FISCALIZAÇÃO: 

• um furo de sondagem para cada 300 metros de interceptor, coletor tronco ou emissário, com um mínimo 

de 2 (dois) furos. 

Para sistemas de abastecimento de água, após definidos os traçados das adutoras e linhas tronco, deverão 

ser executadas sondagens a percussão e/ ou rotativas nos trechos de diâmetros igual ou superior a 300 mm 

e/ou profundidade igual ou superior a 2 metros. Serão realizadas, também, sondagens a trado e/ou poços de 

inspeção nos trechos de menor diâmetro e profundidade. O plano de sondagem se baseará nas quantidades 

mínimas definidas a seguir e deverá ser aprovado previamente pela FISCALIZAÇÃO: 

• Um furo de sondagem para cada 400 metros de adutora ou linha tronco, com um mínimo de 2 (dois) furos. 

3.3.6.1.4. Redes coletoras de esgoto e redes de distribuição de água 

Para sistemas de esgoto sanitário deverá ser elaborado um plano de sondagem previamente aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO, que se baseará nas seguintes quantidades mínimas: 

• Quatro furos a trado e/ou poços de inspeção, e um furo a percussão e/ou rotativa para cada hectare de 

projeto. 

Os furos realizados para definição dos interceptores e coletores troncos poderão, a critério da 

FISCALIZAÇÃO, serem usados na definição da rede coletora. 

Para sistemas de abastecimento de água deverá ser elaborado um plano de sondagem baseado nas 

seguintes quantidades mínimas, aprovado previamente pela FISCALIZAÇÃO: 
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• Quatro furos a trado e/ou poços de inspeção e um furo a percussão e/ou rotativa para cada hectare de 

projeto. 

Os furos realizados para definição das adutoras e linhas tronco poderão ser usados, a critério da 

FISCALIZAÇÃO, na definição da rede de distribuição. 

3.3.6.1.5. Formas de execução e apresentação 

A seguir são descritos os procedimentos de execução e apresentação dos resultados das sondagens a trado, 

por poço de inspeção, a percussão e rotativas.Em caso de dúvidas e/ou omissões, prevalecerão, em primeiro 

lugar, as definições das Normas Técnicas da ABNT específicas para cada serviço. Se ainda restarem 

dúvidas, a decisão caberá à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

3.3.6.2. Sondagens a Trado 

Sondagem a trado é um método de investigação geológico-geotécnica que utiliza como instrumento o trado – 

um tipo de amostrador de solo constituído por lâminas cortantes, que podem ser espiraladas (trado helicoidal 

ou espiralado) ou convexas (trado concha). Tem por finalidade a coleta de amostras deformadas, a 

determinação do nível de água e a identificação dos horizontes do terreno. 

3.3.6.2.1. Identificação 

As sondagens a trado deverão ser identificadas pela sigla ST, seguida de número de identificação. A 

numeração dos ST, em cada obra, deverá ser sempre crescente, independentemente do local, fase ou 

objetivo da sondagem. Quando for necessária a execução de mais de um furo em um mesmo ponto de 

investigação, os furos subseqüentes terão o mesmo número do primeiro furo, acrescido das letras A, B, etc... 

3.3.6.2.2. Equipamentos e ferramentas 

A CONTRATADA deverá dispor de equipamentos e ferramentas que permitam a execução de sondagem até 

15 metros de profundidade, ou que atendam à programação e à especificação estabelecidas no contrato de 

serviço.Do conjunto de equipamentos e ferramentas constarão, no mínimo, os seguintes elementos: 

• trado concha, com diâmetro mínimo de 63 mm (2 1/2”); 

• trado helicoidal, com diâmetro mínimo de 63 mm (2 1/2'); 

• cruzetas, hastes e luvas de ferro galvanizado (diâmetro mínimo de 25 mm) ou aço sem costura (diâmetro 

mínimo de 19 mm); 

• ponteira constituída por peça de aço terminada em bisel; 

• chaves de grifo; 

• metro ou trena; 

• recipientes herméticos para amostras tipo copo; 
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• parafina; 

• sacos plásticos ou de lona; 

• etiquetas para identificação; e 

• medidor de nível de água. 

As hastes deverão ser retilíneas e dotadas de roscas em bom estado, que permitam firme conexão com as 

luvas. Quando acopladas, deverão formar um conjunto retilíneo.A CONTRATADA deverá dispor de hastes 

com comprimentos métricos exatos (de 1, 2, 3 metros, etc...), a fim de facilitar as operações de início do furo 

e evitar emendas sucessivas em grandes profundidades.A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de 

qualquer material que julgar inadequado. 

3.3.6.2.3. Execução da sondagem 

A sondagem deverá se iniciar depois de se deixar limpa uma área onde se possam desenvolver todas as 

operações, sem obstáculos, e de se abrir um sulco ao redor dessa área, no intuito de desviar, em caso de 

chuvas fortes, as águas de enxurradas. Esse procedimento não será necessário quando da realização de 

sondagens para determinação da espessura de material em jazidas.Junto ao local onde será executada a 

sondagem deverá ser cravado um piquete com a identificação da sondagem, que servirá de ponto de 

referência para medidas de profundidade e para fins de amarração topográfica. 

A sondagem deverá iniciar-se com o trado concha e prosseguir até os limites especificados, observando-se 

previamente as condições discriminadas a seguir: 

Quando o avanço do trado concha se tornar difícil, e o solo for argiloso, deverá ser utilizado o trado 

helicoidal. No caso de camadas de cascalho, deve-se tentar avançar com a utilização de ponteira; 

A critério da FISCALIZAÇÃO poderão ser empregadas pequenas quantidades de água a fim de ajudar a 

perfuração e a coleta de amostras, principalmente em se tratando de materiais duros e de areias sem coesão; 

O material retirado do furo deverá ser depositado à sombra, em local ventilado, sobre uma lona ou tábua, de 

modo a evitar não só sua contaminação com solo superficial do terreno, como também a diminuição 

excessiva de sua umidade;. 

Os materiais obtidos deverão ser agrupados em montes dispostos segundo as profundidades de coleta; 

O controle da profundidade do furo deverá ser feito com precisão de 0,05 m, pela diferença entre o 

comprimento total das hastes com o trado e a sobra das hastes em relação ao piquete de referência fixado 

junto à boca do furo; 

No caso da sondagem atingir o nível do lençol freático, a profundidade deste deverá ser anotada. Ocorrendo 

artesianismo não surgente, deverá ser registrado o nível estático. No caso de artesianismos surgentes, 

deverá ser feita uma avaliação da vazão de escoamento de água ao nível do solo; 
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O nível de água deverá ser medido todos os dias, antes do início dos trabalhos e na manhã seguinte, após 

concluído o furo. A leitura final será feita 24 horas após término do furo; 

A sondagem a trado será dada por terminada nos seguintes casos:  

–  quando atingir a profundidade especificada na programação dos serviços; 

–quando ocorrerem desmoronamentos sucessivos da parede do furo; e 

–  quando o avanço do trado for inferior a 0,05 m em 10 minutos de operação contínua de perfuração. 

Em terrenos que forem impenetráveis ao trado – por ocorrência de cascalho, matacões ou rocha – havendo 

interesse de se investigar melhor o local, a critério da FISCALIZAÇÃO, o furo deverá ser dado como 

terminado, sendo iniciado um novo furo deslocado do antigo cerca de 3,00 m para qualquer direção. Todas as 

tentativas deverão constar da apresentação final dos resultados; 

Nos intervalos dos turnos de furação e nos períodos de espera para a medida final do nível de água, o furo 

deverá permanecer tamponado e protegido da entrada de água de chuva; e 

Após aprovação e liberação por parte da FISCALIZAÇÃO, os furos serão totalmente preenchidos com solo, 

deixando-se cravada no local uma estaca com sua identificação. Nos furos que alcançarem o nível de água, 

essa operação somente será feita após a última leitura do NA. A boca do furo deverá sempre ser protegida, 

de modo a não permitir eventuais acidentes. 

3.3.6.2.4. Amostragem 

a) Coleta das amostras 

Quando o material perfurado for homogêneo, as amostras deverão ser coletadas a cada metro, salvo 

orientação em contrário da FISCALIZAÇÃO. Se houver mudança no transcorrer do metro perfurado, deverão 

ser coletadas tantas amostras quantos forem os diferentes tipos de materiais. 

b) Identificação das amostras 

As amostras serão identificadas por duas etiquetas, uma externa e outra interna ao recipiente de 

amostragem, das quais constarão: 

• nome da obra; 

• nome do local; 

• número do furo; 

• Intervalo de profundidade da amostra; e 

• data da coleta. 

As anotações deverão ser feitas em papel cartão, com caneta esferográfica ou com tinta indelével. As 

etiquetas devem ser protegidas de avarias no manuseio das amostras. 
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c) Amostras para ensaios geotécnicos 

Para estudos geológicos, as amostras poderão ser coletadas após a conclusão do furo.Coleta-se uma ou 

mais amostras por metro de furo, dependendo da homogeneidade do material atravessado. As amostras, com 

cerca de 0,5 kg, serão acondicionadas em recipiente rígido ou saco plástico transparente. O material retirado 

dos últimos centímetros do furo deverá formar uma amostra.Todo material coletado deverá permanecer 

guardado à sombra, em local ventilado, até o final da jornada diária, quando será transportado para o local na 

obra indicado pela FISCALIZAÇÃO. 

3.3.6.2.5. Apresentação dos resultados 

Quando solicitadas pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE informações sobre o andamento da sondagem, 

estas deverão ser fornecidas diariamente. 

a) Resultados preliminares 

Os resultados preliminares de cada sondagem a trado deverão ser apresentados num prazo máximo de 10 

(dez) dias após o término da sondagem, em boletins em duas vias em que conste: 

• nome da obra; 

• identificação e localização do furo; 

• diâmetro da sondagem; 

• cota, quando fornecida; 

• data da execução; 

• tipo e profundidade das amostras coletadas; 

• motivo da paralisação; 

• medidas de nível de água com data, hora e profundidade do furo por ocasião da medida. No caso de não 

ser atingido o nível de água deve-se anotar a expressão furo seco. Observar que necessariamente haverá 

uma leitura 24 horas após o término do furo e que, quando se tratar de solos argilosos, deverá haver mais 

uma leitura, 48 horas após o término do furo. 

b) Resultados finais 

Os resultados finais de cada sondagem a trado deverão ser apresentados num prazo máximo de 30 (trinta) 

dias após seu término, na forma de perfis individuais na escala 1:100, dos quais conste, além dos dados do 

item acima, a classificação geotécnica visual dos materiais atravessados, feita por geólogo cujo nome e 

assinatura deverão constar no perfil. 

c) Relatório final 

Até 30 (trinta) dias após o término do último furo da campanha programada, a CONTRATADA deverá 

entregar o relatório final contendo:  
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• texto explicativo com localização, número total de furos executados e de metros perfurados, bem como 

outras informações de interesse e conhecimento da CONTRATADA; 

• planta de localização das sondagens; e 

• se possível, as seções geotecnológicas de interesse para a obra. 

3.3.6.3. Poços de Inspeção 

Poço de inspeção em solo é uma escavação vertical de seção circular ou quadrada, com dimensões 

suficientes para permitir o acesso de um observador que faça a inspeção das paredes e do fundo, bem como 

a retirada de amostras representativas, deformadas e indeformadas. 

Amostra deformada é a extraída pela raspagem ou escavação, implicando a destruição da estrutura e a 

alteração das condições de compacidade ou da consistência naturais. A amostra indeformada é extraída com 

o mínimo possível de perturbação, de tal modo que fiquem preservadas tanto a estrutura, quanto as 

condições de umidade, a compacidade e a consistência naturais. 

3.3.6.3.1. Identificação 

Os poços de inspeção deverão ser identificados pela sigla PI seguida de número de identificação. Em cada 

obra esses números terão sempre ordem crescente, independentemente do local, fase ou objetivo da 

sondagem. 

3.3.6.3.2. Equipamentos e ferramentas 

A firma CONTRATADA deverá fornecer equipamentos e ferramentas para a execução de poços de inspeção 

de até 20 metros de profundidade ou que atendam às especificações de serviço, em solos com coesão acima 

do nível freático.Entre os equipamentos e ferramentas constarão os seguintes elementos: 

• sarilho; 

• corda; 

• enxadão; 

• picareta; 

• pá; 

• balde; 

• escada; 

• colher de pedreiro; 

• espátula de aço; 

• faca de cortar frios; 
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• serrote sem costa; 

• fio de arame de aço; 

• caixa cúbica de madeira; 

• talagarça; 

• parafina; 

• aquecedor; 

• pincel; 

• serragem; 

• guarda-sol; 

• carrinho de mão; 

• sacos plásticos e de lona; 

• etiquetas para identificação; e 

• trena. 

A corda e o sarilho deverão ser suficientemente resistentes para suportarem, com segurança, carga de no 

mínimo 150 kg.A caixa cúbica de madeira deverá ter suas partes componentes aparafusadas. 

3.3.6.3.3. Execução da sondagem 

A escavação do poço deverá se iniciar após a limpeza superficial de uma área de 4,00 x 4,00 m e a 

construção de uma cerca ao redor dessa área.A cerca será feita em madeira ou com quatro fios de arame 

farpadofixados em mourões.No caso de escavação de poço próximo a edificações ou em áreasurbanas, 

deverá ser mantido ao redor do poço um isolamento resistente eseguro contra o acesso de pessoas e 

animais, com dimensões de acordocom a área disponível e com sinalização de advertência. 

Para evitar a entrada de água da chuva no poço, deverá ser providenciadaa abertura de um sulco para 

drenagem no perímetro da área cercada.A dimensão mínima do poço a ser aberto será de 1,10 m. A forma 

será, depreferência, circular, para maior segurança e rendimento. 

A escavação – que será executada com picareta, enxadão e pá –prosseguirá normalmente até uma 

profundidade que possibilite lançar parafora o material escavado. Para o prosseguimento da escavação, 

deveráser instalado um sarilho munido de corda, que permitirá a entrada e asaída dos trabalhadores, bem 

como a retirada do material escavado.Durante a fase de execução, por razões de segurança, a 

CONTRATADAdeverá manter uma corda de reserva estendida junto à parede do poço,firmemente fixada na 

superfície do terreno. Nas paredes do poço serãoescavados degraus, dispostos em duas fileiras 

diametralmente opostas,que facilitem escalar o poço com o auxílio da corda de reserva. 
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No caso de serem detectados quaisquer indícios de instabilidade, pormenores que sejam, deverá ser 

imediatamente providenciado oescoramento das paredes do poço.O escoramento a ser adotado deverá 

garantir a estabilidade nos pontosconsiderados instáveis, sem prejudicar a inspeção visual das paredes.Para 

tanto, o escoramento deverá ter aberturas retangulares, verticais,com largura suficiente para permitir o exame 

de toda a seqüência verticaldo terreno.Caberá única e exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade 

deverificar a estabilidade das paredes dos poços em execução,interrompendo os trabalhos de escavações 

tão logo seja verificado indíciode desmoronamento que possa colocar em risco a integridade física 

dostrabalhadores.A FISCALIZAÇÃO opinará sobre a necessidade de dar continuidade aopoço no caso de 

insegurança para o trabalho. Se seu aprofundamento fornecessário, o escoramento será feito pela própria 

CONTRATADA, que sevalerá de sua experiência nesse tipo de serviço. 

Em poço escavado em terrenos ricos em matéria orgânica deverá serprovidenciada ventilação forçada, de 

modo a expulsar eventuaisemanações de gases tóxicos.Todo solo retirado do poço deverá ser depositado ao 

seu redor, em ordemseqüencial, de maneira a formar um anel, fora da área cercada, onde adistribuição 

vertical dos materiais atravessados fique reproduzida semescala. 

O controle da profundidade do poço será feito através de medida diretaentre o fundo do poço e um ponto de 

referência na superfície natural doterreno. 

Quando a escavação exceder em 0,10 m em profundidade, que é a cotaprevista para a retirada da amostra 

indeformada, deve-se evitar opisoteamento do terreno sobrejacente à superfície do topo da amostra.No caso 

de se atingir o nível freático, a operação de escavação deverá serinterrompida, anotando-se sua 

profundidade. No caso de artesianismo,deverá ser registrado o nível estático.O nível de água deverá ser 

medido todos os dias antes do início dostrabalhos e na manhã seguinte após a conclusão do poço.O poço 

será considerado concluído nos seguintes casos: 

• quando atingir a profundidade prevista pela programação dostrabalhos; 

• quando houver insegurança para a continuidade dos trabalhos; 

• quando ocorrer infiltração tão acentuada de água que torne poucoprodutiva a escavação; e 

• quando ocorrer, no fundo do poço, material não escavável porprocessos naturais. 

No final de cada jornada de trabalho a boca do poço deverá ser cobertapor uma tampa, apoiada sobre um 

cordão de solo, que impeça a entradade águas pluviais e animais. Tal procedimento deverá também 

seraplicado na conclusão do poço, caso haja interesse em mantê-lo aberto.Caso não haja interesse em 

manter o poço aberto após a conclusão dosserviços, deve-se preenchê-lo totalmente com solo.Para efeito de 

identificação, no local do poço deverá ser cravada umatabuleta com os seguintes dados: 

• número do poço; 

• profundidade; e 

• cota da boca, quando fornecida. 
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3.3.6.3.4. Amostragem 

a) Amostras deformadas 

Amostras deformadas são aquelas extraídas por raspagem ouescavação, o que implica destruição da 

estrutura e alteração das suascondições naturais de umidade, compacidade e consistência.Essas amostras 

deverão ser coletadas a cada metro perfurado emmaterial homogêneo, salvo orientação em contrário 

daFISCALIZAÇÃO. Se ocorrer mudança no transcorrer do metroperfurado, deverão ser coletadas tantas 

amostras quantos forem osdiferentes tipos de materiais.As amostras serão identificadas por duas etiquetas  

– uma externa eoutra interna ao recipiente de amostragem – contendo: 

• nome da obra; 

• nome do local; 

• número do poço; 

• intervalo de profundidade da amostra; e 

• data da coleta. 

As anotações deverão ser feitas em papel cartão, com canetasesferográficas ou tinta indelével, e as etiquetas 

devem ficar protegidasde avarias decorrentes do manuseio das amostras.As amostras serão coletadas do 

material retirado do poço à medidaque a escavação avance. No caso de determinação de umidadenatural, 

não será permitida a amostragem por raspagem da parede dopoço após sua conclusão.As amostras deverão 

ser colocadas sem demora em dois recipientes:um de tampa hermética, parafinada ou selada com fita 

colante, comaproximadamente 100 g de material, e outro de lona ou plástico comamarrilho, com cerca de 20 

kg.As amostras deverão permanecer guardadas à sombra, em localventilado, até o final da jornada diária, 

quando então serão transportadaspara o local na obra indicado pela FISCALIZAÇÃO. 

b) Amostras indeformadas 

Amostras indeformadas são aquelas extraídas com o mínimo possívelde perturbação, de modo a preservar 

suas estruturas, bem como ascondições de umidade, compacidade e consistência naturais.O número de 

amostras indeformadas, bem como as profundidades decoleta, deverão ser determinados pela equipe técnica 

que acompanhaa obra.A coleta será feita em blocos com formato cúbico, com arestas de 0,30m de dimensão 

mínima.Quando o fundo do poço se encontrar a cerca de 0,10 m daprofundidade a ser amostrada, a 

escavação deverá ser cuidadosa eexecutada com as mesmas ferramentas utilizadas na talhagem 

dobloco.Atingida a cota de topo do bloco, deverá ser iniciada a talhagem lateralaté sua base, sem seccioná-

lo.Talhado o bloco, seu topo será identificado com a marcação de um (topo), e suas faces expostas serão 

inicialmente envolvidas com faixade crepom ou similar, recebendo, em seguida, uma camada deparafina 

líquida aplicada com pincel.Após essa operação envolve-se a amostra com uma forma quadradade madeira 

de dimensão interna 0,04 m maior que o bloco. Colocada aforma e bem selado o contato com o solo abaixo 

do bloco, despeja-separafina líquida nos vazios da forma e na face superior do bloco.Após o endurecimento 

da parafina, seciona-se cuidadosamente o blocopela sua base, que será regularizada e parafinada.O bloco 
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deverá ser retirado do poço com a forma. Após a remoçãodeve-se indicar a direção do topo do bloco e colar 

uma etiqueta deidentificação com os seguintes dados: 

• local e obra; 

• número do poço; 

• orientação em relação a urna direção (montante-jusante, etc...); 

• profundidade do topo e base do bloco no poço; 

• cota da boca do poço; 

• data da amostragem; e 

• nome do operador. 

Completada a identificação, o bloco deverá ser colocado em uma caixacúbica de madeira ou material de 

rigidez similar, com dimensão interna0,06 m maior que o lado do bloco, com tampa aparafusada. Os 

espaçosentre as face do bloco e caixa deverão ser preenchidos com serragemfina pouco umedecida. 

No lado da caixa correspondente ao topo do bloco, deverá ser afixadauma etiqueta com os mesmos dizeres 

da etiqueta colada no bloco.Os procedimentos descritos nos itens anteriores sobre a retirada deamostras 

indeformadas deverão ser executados sem interrupções, nomenor espaço de tempo possível, ao abrigo de 

luz solar direta ou deágua de chuva.As amostras coletadas deverão permanecer guardadas à sombra, 

emlocal ventilado, até o final da jornada diária, quando serãotransportadas com o máximo cuidado, sem 

choques ou vibrações, atéo local indicado para a realização dos ensaios. 

3.3.6.3.5. Apresentação dos resultados 

Informações sobre o andamento da execução do poço deverão serfornecidas diariamente, quando solicitadas 

pela FISCALIZAÇÃO. 

a) Resultados preliminares 

Os resultados preliminares da abertura de cada poço deverão serapresentados num prazo máximo de 15 dias 

após seu término, emboletins em duas vias, dos quais conste: 

• nome da obra; 

• identificação e localização do poço; 

• forma e dimensões; 

• cota da boca, quando fornecida; 

• data da execução; 

• tipo e profundidade das amostras coletadas; 
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• medidas de nível de água com data, hora e profundidade do poçona ocasião da medida. No caso de não ser 

atingido o nível de água,deve-se anotar a expressão poço seco; e 

• motivo da paralisação. 

b) Informações finais 

Os resultados finais dos poços deverão ser apresentados num prazomáximo de 30 dias após seu término, na 

forma de perfis, dos quaisconste, além dos dados expressos acima, a classificação geotécnicavisual dos 

materiais atravessados, suas estruturas, resistências etc..,feitas por geólogo cujo nome e assinatura deverão 

estar no perfil. 

c) Relatório final 

Até 30 dias após o término do último poço da campanha programada, afirma CONTRATADA deverá entregar 

o relatório final, contendo: (i) texto explicativo com localização, tempo gasto, número de poçosexecutados, 

total de metros perfurados, bem como outrasinformações de interesse da CONTRATADA; e (ii) planta de 

localização dos poços ou, na sua falta, esboço comdistâncias aproximadas e amarração. 

3.3.6.4. Sondagens a Percussão 

Sondagem a percussão é um método para investigação de solos em que a perfuração é obtida através do 

golpeamento do fundo do furo por peças de aço cortantes. É utilizada para a obtenção tanto de amostras de 

solo como dos índices de sua resistência à penetração. 

3.3.6.4.1. Identificação 

As sondagem a percussão deverão ser identificadas pela sigla SP, seguida de número de identificação. 

Sempre, em cada obra, essa numeração será feita em ordem crescente, independentemente do local, fase ou   

objetivo da sondagem. Quando for necessária a execução de mais de um furo num mesmo ponto de 

investigação, os furos subsequentes terão o mesmo número de identificação do primeiro, acrescido das letras 

A, B, C, etc... 

3.3.6.4.2. Equipamentos e ferramentas 

A firma CONTRATADA deverá fornecer equipamentos e ferramentas para execução de sondagens de até 40 

metros de profundidade ou que atendam às especificações de serviços.Os equipamentos e ferramentas 

constarão, no mínimo, dos seguintes elementos: 

• tripé com roldana; 

• guincho mecânico ou com moitão; 

• trado concha e espiral; 

• hastes e luvas de aço; 
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• alimentador de água; 

• cruzeta; 

• trépano e T de lavagem; 

• barriletes amostradores e peças para cravação destes; 

• martelo com 65 kg e guia; 

• tubos de revestimento; 

• bomba de água; 

• abraçadeiras para revestimento; 

• abaixadores e alçadores para hastes, saca-tubos; 

• baldinho com válvula de pé; 

• chaves de grifo; 

• metro ou trena; 

• recipientes herméticos para amostras tipo copo; 

• parafina; 

• sacos plásticos; 

• etiquetas para identificação; e 

• medidor de nível de água. 

As peças de avanço da sondagem deverão permitir a abertura de um furo com diâmetro mínimo de 2 1/2”.A 

forma e distribuição das saídas de água do trépano, bem como as características das hastes dos ensaios 

penetrométricos e de lavagem por tempo, deverão ser idênticas para todos os equipamentos, durante todo o 

serviço de sondagem de uma CONTRATADA numa mesma obra.Para os ensaios penetrométricos, as hastes 

serão do tipo Schedule 80, retilíneas, com 1” de diâmetro interno e dotadas de roscas em bom estado, que 

permitam firme conexão com as luvas, e peso de aproximadamente 3,0 kg por metro linear. Quando 

acopladas, as hastes deverão formar um conjunto retilíneo.A firma CONTRATADA deverá dispor de hastes 

com comprimentos métricos exatos (por exemplo: 1, 2, 3 m, etc...), a fim de facilitar as operações de início do 

furo, e evitar emendas sucessivas a maiores profundidades.Os barriletes amostradores deverão se encontrar 

em bom estado, com roscas e ponteiras perfeitas e firmes, sem apresentar fraturas em nenhuma parte.O 

trépano deverá estar em bom estado, e sua extremidade inferior cortante sempre afiada. 

3.3.6.4.3. Execução da sondagem 

A sondagem deverá ser iniciada após a limpeza de uma área que permita o desenvolvimento de todas as 

operações sem obstáculos. Deverá ser providenciada a abertura de um sulco ao redor dessa área para 

desviar as águas de enxurradas, no caso de chuvas fortes. Quando for necessária a construção de uma 
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plataforma, essa deverá ser totalmente assoalhada e cobrir, no mínimo, a área delimitada pelos pontos de 

fixação do tripé.Junto ao local onde será executada a sondagem deverá ser cravado um piquete com a 

identificação da sondagem, que servirá de ponto de referência para medidas de profundidades e para fins de 

amarração topográfica.As sondagens deverão ser iniciadas utilizando-se o trado concha até onde possível. 

Quando o avanço da sondagem se tornar impraticável com esse equipamento, será utilizado o trado espiral. 

No caso de ser atingido o nível freático, ou quando o avanço do trado espiral for inferior a 0,05 m em 10 

minutos de operação contínua de perfuração, passa-se para o método de percussão com circulação de água 

(lavagem). Para tanto, é obrigatória a cravação do revestimento. Quando o avanço do furo se fizer por 

lavagem, deve-se erguer o sistema de circulação de água – o que equivale a elevar o trépano – a uma altura 

de aproximadamente 0,30 m e, durante sua queda, deve-se imprimir, manualmente, um movimento de 

rotação na coluna de hastes.Os detritos pesados, que não são carreados com a circulação de água, deverão 

ser retirados com o baldinho com válvula de pé.O controle das profundidades do furo, com precisão de 0,01 

(um) m, deverá ser feito pela diferença entre o comprimento total das hastes com a peça de perfuração e a 

sobra delas em relação ao piquete de referência fixado junto à boca do furo. 

No caso da sondagem atingir o nível freático, a profundidade deverá ser anotada. Quando ocorrer 

artesianismo não surgente deverá ser registrado o nível estático e, no caso de artesianismo surgente, além 

do nível estático deverá ser medida a vazão e o respectivo nível dinâmico.O nível de água ou as 

características do artesianismo deverão ser medidos todos os dias antes do início dos trabalhos e na manhã 

seguinte à conclusão da sondagem. Assim, haverá, necessariamente, uma leitura do NA 24 horas após o 

término do furo.A água de circulação deverá se apresentar visualmente limpa, não sendo permitida sua 

reutilização, exceto quando autorizada pela FISCALIZAÇÃO. Nesse caso, a água deverá circular por dois 

tambores de 200 litros cada, abertos longitudinalmente e ligados entre si pela parte superior. A 

FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição da água de circulação e limpeza dos tambores quando julgar 

conveniente, assegurando que a água se apresente visualmente limpa. 

A sondagem a percussão será dada por terminada quando: 

• atingir a profundidade especificada na programação dos serviços; 

• ocorrer a condição de impenetrabilidade; e 

• estiver prevista sua continuação pelo processo rotativo e forem atingidas as condições acima. 

Verificado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, o furo deverá ser fechado com solo, deixando-se ao seu lado 

uma estaca de identificação. A boca do furo deverá estar sempre protegida, de modo a não permitir eventuais 

acidentes. 

3.3.6.4.4. Ensaio de penetração padronizado 

O ensaio de penetração padronizado, também denominado Standard Penetration Test (SPT), é um ensaio 

executado durante a sondagem a percussão, com o propósito de se obterem índices de resistência à 

penetração do solo.O ensaio de penetração deverá ser executado a cada metro, a partir de 1,00 m de 

profundidade da sondagem.As dimensões e detalhes construtivos do penetrômetro SPT deverão estar 
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rigorosamente de acordo com o indicado na Norma Técnica da ABNT NBR 6.484 da ABNT.Não será admitido 

o ensaio penetrométrico sem a válvula de bola, especialmente em terrenos não coesivos ou abaixo do nível 

freático. 

O fundo do furo deverá estar limpo. Caso se observem desmoronamentos da parede do furo, o tubo de 

revestimento deverá ser cravado de tal modo que sua boca inferior nunca fique a menos de 0,10 m acima da 

cota do ensaio penetrométrico. Nos casos em que, mesmo com o revestimento cravado, ocorrer fluxo de 

material para o furo, o nível de água no furo deverá ser mantido acima do nível do terreno por adição de 

água. Nesses casos, a operação de retirada do equipamento de perfuração deverá ser feita lentamente.O 

ensaio de penetração consistirá na cravação do barrilete amostrador através do impacto de um martelo de 65 

kg caindo livremente de uma altura de 0,75 m sobre a composição do hasteamento.O martelo para cravação 

do amostrador deverá ser erguido manualmente, com o auxílio de uma corda e polia fixa no tripé. É vedado o 

emprego de cabo de aço para erguer o martelo. A queda do martelo deverá se dar verticalmente sobre a 

composição, com a menor dissipação de energia possível. O martelo deverá ter uma haste guia onde estará 

claramente assinalada a altura de 0,75 m.O barrilete deverá ser apoiado suavemente no fundo do furo, 

confirmando-se que sua extremidade se encontra na cota desejada e que as conexões entre as hastes 

estejam firmes e retilíneas. A ponteira do amostrador não poderá estar fraturada ou amassada.Colocando o 

barrilete no fundo, deverão ser assinalados com giz, na porção da haste que permanece fora do revestimento, 

três trechos de 0,15 m cada um, referenciados a um ponto fixo no terreno. A seguir, o martelo deverá ser 

suavemente apoiado sobre a composição de bastes, anotando-se a eventual penetração observada. A 

penetração obtida dessa forma corresponderá a zero golpes.Não tendo ocorrido penetração igual ou maior do 

que 0,45 m no procedimento acima, inicia-se a cravação do barrilete através da queda do martelo. Cada 

queda do martelo corresponderá a um golpe e serão aplicados tantos golpes quantos forem necessários à 

cravação de 0,45 m do amostrador, atendida a limitação do número de golpes indicados abaixo, deverá ser 

anotado o número de golpes e a penetração em centímetros para a cravação de cada terço do barrilete. Caso 

ocorram penetrações superiores a 0,15 m (cada terço do barrilete), estas deverão ser anotadas, não se 

fazendo aproximações.O valor da resistência à penetração consistirá no número de golpes necessários à 

cravação dos 0,30 m finais do barrilete.  

A cravação do barrilete será interrompida quando se obtiver penetração inferior a 0,05 m durante 10 golpes 

consecutivos, não se computando os cinco primeiros golpes do teste, ou quando o valor do SPT ultrapassar 

50, num mesmo ensaio. Nessas condições, o terreno será considerado impenetrável ao SPT, e deverão ser 

anotados o número de golpes e a respectiva penetração.Atingidas as condições descritas acima, os ensaios 

de penetração serão suspensos, sendo reiniciados quando, em qualquer profundidade, voltar a ocorrer 

material susceptível de ser submetido a esse tipo de ensaio. 

3.3.6.4.5. Ensaio de lavagem por tempo 

O ensaio de lavagem por tempo é utilizado na sondagem a percussão com o objetivo de se avaliar a 

penetrabilidade do solo ao avanço do trépano de lavagem. Consiste na aplicação do processo acima definido,  

por trinta minutos, anotando-se os avanços obtidos a cada período de dez minutos. Atingido o nível 

impenetrável ao SPT, e havendo interesse no prosseguimento da sondagem pelo método a percussão, deve-
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se proceder à lavagem, com os ensaios de lavagem por tempo, atendendo à limitação de avanço indicada 

anteriormente.O material será considerado impenetrável à lavagem quando, no ensaio de lavagem por tempo, 

forem obtidos avanços inferiores a 0,05 m por períodos, em três períodos consecutivos de dez minutos.O fato 

do material ser considerado impenetrável à lavagem por tempo, tomado como critério para término da 

sondagem a percussão, isto não significaa eliminação dos ensaios de penetração SPT, devendo ser 

observadas as condições definidas anteriormente.Quando estiver prevista a continuação da sondagem pelo 

processo rotativo, não se recomenda a adoção do critério “impenetrável à lavagem por tempo” para término 

da sondagem a percussão. 

3.3.6.4.6. Amostragem 

As amostras deverão ser livres de contaminação e representativas dos materiais atravessados.As amostras a 

serem obtidas nas sondagens a percussão serão dos seguintes tipos: 

• Amostras de barrilete amostrador SPT, com cerca de 200 g, constituídas pela parte inferior do material 

obtido no amostrador. Sempre que possível, a amostra do barrilete deve ser acondicionada, mantendo-se 

intactos os cilindros de solo obtidos; 

• Amostras de trado, com cerca de 500 g, constituídas de material obtido durante a perfuração e coletadas na 

parte inferior das lâminas cortantes do trado; 

• Amostras de lavagem, com cerca de 500 g, obtidas pela decantação de água de circulação, em recipiente 

com capacidade mínima de 100 litros. Nesse processo de amostragem é vedada a prática de coleta do 

material acumulado durante o avanço da sondagem, em recipiente colocado junto à saída de água de 

circulação; e 

• Amostras de baldinho, com cerca de 500 g, constituídas de material obtido no baldinho com válvula de pé. 

• Excetuando-se as amostras de barrilete, para cada metro perfurado deve ser coletada, no mínimo, uma 

amostra. Deverão ser coletadas tantas amostras quantos forem os diferentes tipos de materiais. As amostras 

acondicionadas em copos e sacos plásticos (demais amostras) serão colocadas em caixas de madeira ou de 

plástico, do tipo e com as dimensões usados em furos rotativos de diâmetro BW. As caixas deverão ser 

providas de tampa com dobradiças. Na tampa e num dos lados menores da caixa, deverão ser anotados com 

tinta indelével os seguintes dados: 

– wt  número do furo; 

– nome da obra; 

– local; e 

– número da caixa e o número de caixas do furo. 

Quando a sondagem a percussão for seguida por sondagem rotativa, deve ser utilizada caixa de amostra 

apropriada para o diâmetro da sondagem rotativa programada. 
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As amostras serão coletadas desde o início do furo e acondicionadas na caixa com separação de tacos de 

madeira, pregados na divisão longitudinal. A seqüência de colocação das amostras na caixa se iniciará no 

lado da dobradiça, da esquerda para a direita. A profundidade de cada trecho amostrado deve ser anotada 

com caneta esferográfica ou tinta indelével, no taco do lado direito da amostra. No lado direito da última 

amostra do furo deve ser colocado um taco adicional com a palavra Fim.Cada metro perfurado, com exceção 

do primeiro, deve estar representado na caixa de amostra por duas porções de material separadas por tacos 

de madeira: (i) a primeira, com amostra de penetrômetro; e(ii) a segunda, com amostra de trado, lavagem ou 

baldinho.Não havendo recuperação de material no barrilete, no local da amostra deve ser colocado um taco 

de madeira com a inscrição não recuperou. No caso de ser utilizado todo o material disponível para a 

amostragem, deve ser colocado no local da amostra um taco com a inscrição recuperou pouco.No caso de 

pouca recuperação de amostra no barrilete, deve-se dar preferência à amostragem indicada anteriormente.Na 

divisão longitudinal de madeira junto à amostra, do lado da dobradiça, deve constar o tipo de amostragem 

(trado, lavagem, penetrômetro, etc...). 

A cada ensaio de penetração, cerca de 100 g da amostra do barrilete deverão ser imediatamente 

acondicionados em recipientes de vidro ou plástico rígido, com tampa hermética, parafinada ou selada com 

fita colante. Essa amostra deve ser identificada por duas etiquetas em papel cartão, uma interna e outra 

colada na parte externa do recipiente, das quais constem: 

• nome da obra; 

• nome do local; 

• número de sondagens; 

• número da amostra; 

• profundidade da amostra; 

• número de golpes e penetração do ensaio; 

• data; 

• operador. 

As anotações deverão ser feitas em papel cartão, com caneta esferográfica ou tinta indelével. As etiquetas 

devem ser protegidas de avarias no manuseio da amostra com sacos plásticos, que serão acondicionados 

preferencialmente na caixa especificada acima ou em caixas apropriadas para transporte. 

As caixas de amostras deverão permanecer guardadas à sombra, em local ventilado, até o final da 

sondagem, quando serão transportadas para o local na obra indicado pela FISCALIZAÇÃO. 

3.3.6.4.7. Apresentação dos resultados 

Informações sobre o andamento das sondagens deverão ser fornecidas diariamente. 
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a) Resultados preliminares 

Os resultados das sondagens deverão ser apresentados, num prazo máximo de 15 dias após seu término, 

em boletins em 2 vias, dos quais constem, no mínimo: 

• nome da obra e interessado; 

• identificação e localização do furo; 

• diâmetro da sondagem e método de perfuração; 

• cotas, quando fornecida, 

• data da execução; 

• nome do sondador e da firma: 

• tabela com leitura de nível de água com data, hora, profundidade do furo, profundidade do revestimento e 

observações sobre eventuais fugas de água, artesianismo, etc... (no caso de não ter sido atingido o nível de 

água, deverá constar no boletim a expressão furo seco); 

• posição final do revestimentos; 

• resultados dos ensaios de penetração, com o número de golpes e avanço em centímetros para cada terço 

de penetração do amostrador; 

• resultados dos ensaios de lavagem, com o intervalo ensaiado, avanço em centímetros e tempo de operação 

da peça de lavagem;  

• resultados dos ensaios de permeabilidade, com o processo utilizado, posição das extremidades inferior e 

superior do revestimento, profundidade do furo, diâmetro do revestimento e medidas de absorção de água 

feitas a cada minuto, com a respectiva unidade; 

• identificação das anomalias observadas; 

• confirmação do preenchimento do furo ou motivo de seu não preenchimento; 

• motivo da paralisação do furo; e 

• visto do encarregado da CONTRATADA na obra. 

b) Informações finais 

Os resultados finais de cada sondagem a percussão deverão ser apresentados num prazo máximo de 30 dias 

após o seu término, na forma de perfis individuais na escala 1:100, dos quais conste, além dos dados acima, 

calculados e colocados em gráficos, a classificação geológica e geotécnica dos materiais atravessados, feita 

por geólogo cujo nome, assinatura e CREA deverão constar no perfil.Os resultados dos ensaios de 

permeabilidade deverão ser apresentados em valores numéricos: da absorção em L/min.m, da pressão em 

kgf/cm² e da perda de água específica em L/min.m/kgf/cm², assinalados em três colunas justapostas, limitadas 

acima e abaixo por linhas horizontais, posição dos limites do intervalo ensaiado. 
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c) Relatório final 

Até 30 dias após o término do último furo da campanha programada a firma CONTRATADA deve entregar o 

relatório final contendo: 

• texto explicativo com localização, tempo gasto, número de furos executados, total de metros perfurados, 

bem como outras informações de interesse da CONTRATADA; e 

• planta geral de localização das sondagens ou, na falta desta, esboço com distâncias aproximadas e 

amarração. 

3.3.6.5. Ensaio de permeabilidade 

Os ensaios de permeabilidade, executados em furos de sondagem – a percussão e rotativa – genericamente 

conhecidos como ensaios de infiltração, têm a finalidade de determinar os coeficientes de permeabilidade de 

solos.Formam, juntamente com os ensaios de perda de água sob pressão – estes aplicáveis a maciços 

rochosos – o conjunto de ensaios de permeabilidade executados em furos de sondagens mais comumente 

usados no campo para a caracterização hidrogeotécnica dos terrenos naturais. 

3.3.6.5.1. Definições 

Os ensaios de permeabilidade em furos de sondagens consistem na medida da vazão absorvida ou retirada, 

em função da aplicação de carga ou descarga, respectivamente. As cargas são diferenciais de pressão 

induzidas por colunas de água, resultantes de injeção de água no furo. As descargas são diferenciais de 

pressão provocadas por retirada de água do furo. Provocando-se carga no furo, podem ser realizados dois 

tipos de ensaios: 

• Ensaio de infiltração, também denominado infiltração a nível constante: mantém-se a carga constante, 

medindo-se a vazão necessária para mantê-la assim; e 

• Ensaio de rebaixamento, também denominado infiltração a nível variável: estabelece-se uma coluna de 

água inicial, interrompe-se a introdução de água e acompanha-se, ao longo do tempo, o rebaixamento do 

nível de água. 

Provocando-se agora a descarga no furo, podem ser realizados dois tipos de ensaios: 

• Ensaio de bombeamento (pontual): bombeia-se a água e mede-se a vazão necessária para manter 

estabilizado o nível rebaixado; e 

• Ensaio de recuperação: bombeia-se a água até que o seu nível esteja rebaixado do nível freático ou 

piezométrico, e mede-se, em seguida, a velocidade de recuperação. 

Os ensaios de bombeamento e de recuperação só podem ser realizados na porção do maciço situado abaixo 

do nível freático (zona saturada).Serão tratados aqui somente os ensaios de infiltração e de rebaixamento, 

por serem os mais simples e os mais utilizados. Orientações detalhadas a respeito desses ensaios e dos 
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ensaios de bombeamento e recuperação podem ser obtidas no Boletim Nº 4 da ABGE de 1981: Ensaios de 

Permeabilidade em Solos. 

3.3.6.5.2. Equipamento 

O equipamento necessário à execução dos ensaios de permeabilidade deverá compor-se, no mínimo, dos 

seguintes itens: 

• bomba de água com capacidade mínima de 40 litros por minuto; 

• hidrômetro, em boas condições, com divisões de escala em litros, calibrado no início de cada furo e sempre 

que houver suspeita de mau funcionamento. O hidrômetro não deve apresentar desvio superior a 10% do 

valor real na faixa de vazão entre 10 e 40 L/min. É vedado o uso de curvas de calibração; 

• tambor graduado em litros com capacidade de aproximadamente 200 litros; 

• provetas ou latas graduadas a cada 50 centímetros cúbicos, com capacidade mínima de 1 litro; 

• funil com rosca para acompanhamento no revestimento, com redução mínima de 1 polegada e diâmetro 

maior com, no mínimo, 20 centímetros; e 

• Escarificador constituído por haste decimétrica de madeira, com numerosos pregos sem cabeça semi-

cravados. 

3.3.6.5.3. Execução do ensaio 

A execução de ensaio de permeabilidade e penetração num mesmo furo deverá ser limitada ao trecho abaixo 

do nível de água, ou àquele em que o avanço da sondagem é feito pelo método da lavagem. Ensaios de 

infiltração acima desses limites deverão ser feitos em um novo furo, deslocado de 3 metros em relação ao 

primeiro, exceto quando instruções específicas dos serviços não exigirem tal condição. 

Deve-se atender as seguidas premissas: 

A parede do furo no horizonte do solo em que se fará o ensaio deverá ser desobstruída por raspagem com o 

escarificador; 

O revestimento deverá ser posicionado até um mínimo de 0,80 m acima do nível do terreno e enchido com 

água até a boca; 

Será feito ensaio de rebaixamento quando a carga hidráulica no trecho ensaiado for superior a 0,2 kgf/cm² (2 

metros) e, por avaliação visual, o rebaixamento da água no tubo de revestimento for inferior a 10 

cm/minuto;  

O ensaio de rebaixamento será feito através da medida do nível de água dentro do revestimento, a 

intervalos de tempo curtos no início e mais longos em seguida (por exemplo: 15”, 30”, 1', 2'. 3', 4', 5' etc...). 

As medidas de descida do nível de água devem ser iniciadas após a manutenção do tubo de revestimento 

cheio de água até a boca, durante 10 minutos, no mínimo; 
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O ensaio de rebaixamento será concluído quando o rebaixamento atingir os 20% da carga inicial aplicada ou 

os 30 minutos de ensaio; 

Será feito ensaio de infiltração quando não ocorrerem as condições dos itens acima; 

O ensaio de infiltração consiste na medida da absorção de água estabilizada, a cada minuto, durante 10 

minutos; 

Entende-se que as leituras de absorção de água estão estabilizadas quando: 

–  não for observada uma variação progressiva nos valores lidos; e 

–a diferença entre leituras isoladas e seu valor médio não superar 20% do valor médio. 

Nos casos de medidas próximas ao limite de sensibilidade dos equipamentos, as diferenças admissíveis 

deverão ser estabelecidas pela FISCALIZAÇÃO segundo um critério mais flexível; 

As medidas de absorção de água no ensaio de infiltração serão feitas com hidrômetros acoplados à 

canalização da bomba quando forem superiores a aproximadamente 10 L/min, com proveta graduada 

quando forem inferiores a aproximadamente 1 L/min; e com tambor graduado em casos intermediários.É 

importante o registro completo das informações necessárias ao cálculo do coeficiente de permeabilidade, 

ou sejam: vazão, nível de água, diâmetro e profundidade do furo, comprimento do trecho de ensaio, etc... 

3.3.6.5.4. Resultados 

Os resultados dos ensaios deverão ser apresentados no mesmo perfil de sondagem e dentro dos preceitos 

estabelecidos no Item 5.3.6.4: Sondagem a Percussão.Esses resultados deverão ser apresentados 

nosseguintes valores numéricos: a pressão efetiva em Kg/cm², a absorção em L/min.m e a perda de água 

específica em L/min.m/Kg/cm², assinalados em três colunas justapostas, limitadas acima e abaixo por linhas 

horizontais na posição dos limites do intervalo ensaiado. 

3.3.6.6. Sondagens rotativas 

Sondagem rotativa é um método de investigação que consiste no uso de um conjunto moto-mecanizado, 

projetado para a obtenção de amostras de materiais rochosos, contínuas e com formato cilíndrico, através de 

ação perfurante dada basicamente por forças de penetração e rotação que, conjugadas, atuam com poder 

cortante. 

3.3.6.6.1. Identificação 

As sondagens rotativas serão identificadas pela sigla SR, seguida de número de identificação. Sempre, em 

cada obra, essa numeração será feita em ordem crescente, independentemente do local, fase ou objetivo da 

sondagem. Quando for necessária a execução de mais de um furo num mesmo ponto de investigação, os 

furos subseqüentes terão o mesmo número de identificação do primeiro, acrescido das letras A, B, C etc... 
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a) Equipamentos e ferramentas 

Para a execução de sondagens, a firma CONTRATADA deve fornecer equipamentos, acessórios e 

ferramentas que atendam à programação e às especificações estabelecidas no contrato de serviço.Os 

equipamentos e ferramentas constarão, no mínimo, dos seguintes elementos: 

• tripé; 

• sonda rotativa 

• bomba de água 

• hastes; 

• barriletes; 

• coroas; e 

• tubos de revestimento e demais acessórios e ferramentas necessárias à execução de sondagens rotativas, 

além dos equipamentos exigidos para sondagens percussão. 

A relação completa dos equipamentos utilizados na execução de sondagens rotativas consta da publicação 

da ABGE: Glossário de Termos Técnicos de Geologia de Engenharia – Equipamentos de Sondagens, 

1980.Existem normas estabelecidas para padronizar as dimensões e nomenclaturas de equipamentos de 

sondagens, com o objetivo não só de promover uma linguagem comum e acessível a todos como também de 

permitir a permutabilidade de peças provenientes de diversos fabricantes. Existem dois sistemas que 

normalizam mundialmente dimensões e nomenclaturas para sondagens rotativas:  

• padrão americano, ou D.C.D.M.A., que adota a combinação de duas ou mais letras para designar 

diâmetros e modelos dos equipamentos; e 
 

• padrão europeu – também conhecido por Sistema Métrico ou Crailius – que expressa o diâmetro do furo 

em mm e uma ou mais letras para designar o modelo do equipamento. 

No Brasil, os equipamentos de sondagem rotativa são fabricados segundoo Padrão D.C.D.M.A., sendo 

poucos aqueles fabricados segundo o padrão europeu.Na Tabela 8são indicados os diâmetros de sondagens 

mais comumente utilizados. 

Tabela 8 - Nomenclatura x diâmetros dos equipamentos de sondagem 

Nomenclatura Diâmetro (mm) 

Padrão Métrico Padrão DCDMA Furo Testemunho 

 EW 37,71 21,46 

AW 48,00 30,10 

BW 59,94 42,04 

NW 75,64 54,73 

86 mm  86,02 72,00 

 HW 99,23 76,20 
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Barrilete Simples 

O barrilete simples se constitui de um único tubo, e a passagem do fluído de circulação se dá entre sua 

parede interna e o testemunho. O testemunho fica sujeito à ação abrasiva do fluido de circulação e ao atrito 

com a parede interna do barrilete. 

Barrilete Duplo Livre 

Constituído por dois tubos, o barrilete duplo livre tem um sistema de rolamentos onde os tubos são 

rosqueados. Dessa forma, enquanto o tubo externo gira com a coluna de perfuração, o tubo interno  

permanece estacionário ou gira lentamente. O testemunho fica protegido do atrito com a parede do barrilete, 

e o contato do testemunho com o fluído de circulação se dá entre a extremidade do tubo interno e a face da 

coroa. 

Barrilete Duplo-Giratório 

O barrilete duplo-giratório, de alta recuperação, tem um prolongador do tubo interno, designado caixa de 

mola. A extremidade do prolongador fica bem próxima à face da coroa, reduzindo considerávelmente o 

contato do testemunho com o fluído de circulação. 

Barrilete Triplo 

O barrilete triplo, de alta recuperação, apresenta um terceiro tubo, interno ao tubo interior, destinado a 

armazenar e proteger o testemunho.  

Barrilete de Tubo Interno Retrátil 

Também de alta recuperação, o barrilete de tubo interno retrátil tem dispositivos especiais que permitem a 

retirada do tubo interno, portador do testemunho, por dentro da coluna de perfuração, sem a necessidade de 

removê-la. Também é conhecido por sistema wire-line. 

b) Execução da sondagem 

Em terreno seco, a sondagem deve ser iniciada somente após a limpeza de uma área que permita o 

desenvolvimento de todas as operações sem obstáculos. Ao seu redor, deve-se fazer um sulco para, no caso 

de chuva forte, desviar as águas de enxurrada. A sonda deverá ser firmemente ancorada e nivelada no solo, 

de maneira a minimizar as vibrações e sua conseqüente transmissão para a composição da sondagem.Em 

terreno alagado ou coberto por lâmina de água a sondagem deve ser feita a partir de plataforma fixa ou 

flutuante firmemente ancorada, totalmente assoalhada, que cubra, no mínimo, a área delimitada pelos pontos 

de apoio do tripé, ou um raio de 1,5 m contados a partir dos contornos da sonda. 

Junto ao local onde será executada a sondagem deverá ser cravado um piquete com a identificação da 

sondagem, que servirá de ponto de referência para medidas de profundidade e para fins de amarração 

topográfica.Quando ocorrer solo no local do furo, a sondagem deverá ser feita com medidas de SPT a cada 

metro, até serem atingidas as condições definidas no Item 5.3.6.5.4. 
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Deverão ser empregados todos os recursos das sondagens rotativas, de maneira a assegurar uma perfeita 

recuperação de todos os materiais atravessados. Devem-se escolher equipamentos e acessórios apropriados 

às condições geológicas, empregar lamas bentoníticas como fluído de perfuração, realizar manobras curtas, 

adequar a velocidade de perfuração às características geológicas da rocha perfurada, etc...Constituem 

elementos de interesse o registro das características da sonda rotativa e da coluna de perfuração utilizadas, o 

tempo de realização de manobras, as características da coroa – quilatagem, P.P.Q., tipo, tempo de uso etc... 

– bem como a avaliação da pressão aplicada sobre a composição, sua velocidade de rotação, velocidade de 

avanço, pressão e vazão de água de circulação. 

A seqüência de diâmetros a ser utilizada deverá ser estabelecida pela FISCALIZAÇÃO, e somente poderá ser 

modificada com sua autorização, em decorrência de comprovada necessidade técnica.Quando no avanço da 

sondagem rotativa ocorrer mais de 0,50 m de material mole ou incoerente, salvo especificação contrária, 

deverá ser executado um ensaio de penetração SPT, seguido de outros a intervalos de 1 metro, até serem 

atingidas novamente as condições do Item 5.3.6.5.4. O controle da profundidade do furo, com precisão de 1 

(um) centímetro, deverá ser feito pela diferença entre o comprimento total das hastes com a peça de 

perfuração e a sobra delas em relação ao piquete de referência fixado junto à boca do furo. 

No caso de a sondagem atingir o nível freático, a sua profundidade deverá ser anotada. Quando ocorrer 

artesianismo não surgente deverá ser registrado o nível estático e, no caso de artesianismo surgente, além 

do nível estático, deverá ser medida a vazão e o respectivo nível dinâmico.O nível de água e as 

características do artesianismo deverão ser medidos todos os dias antes do início dos trabalhos e na manhã 

seguinte à conclusão da sondagem.Quando houver interesse na obtenção de uma medida de nível 

piezométrico em qualquer trecho do furo em andamento, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a instalação de 

um obturador, em cota determinada, durante o intervalo entre dois turnos de perfuração. Nesse caso, no 

reinício dos trabalhos, serão medidos os níveis de água internos à tubulação do obturador e os externos a 

ela. Salvo orientação em contrário, imediatamente após a última leitura de nível de água ou ao término do 

furo seco, este deverá ser totalmente preenchido, deixando-se cravada a seu lado uma estaca com a 

identificação da sondagem. Nos furos em sítios de barragens, o preenchimento deverá ser feito com calda 

grossa de cimento ou argamassa, vertida no fundo do furo com o auxílio de um tubo, que irá sendo levantado 

à medida que o furo for sendo preenchido. Nos demais furos, o preenchimento será feito com solo ou solo 

cimento, ao longo de toda sua profundidade. 

3.3.6.7. Ensaio de perda de água sob pressão 

O ensaio de perda de água sob pressão, normalmente realizado em maciços rochosos através de furos de 

sondagens, visa a determinação da permeabilidade e do comportamento desses maciços frente à percolação   

de água através de suas fissuras. 
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3.3.6.7.1. Definição 

O ensaio de perda de água consiste na injeção de água sob pressão num certo trecho de um furo de 

sondagem, para se obter a medida da quantidade de água absorvida pelo maciço rochoso durante um certo 

tempo, a uma dada pressão de injeção. O ensaio é realizado em vários estágios de pressão. 

3.3.6.7.2. Equipamento 

O equipamento conterá, no mínimo, os seguintes elementos: 

• bomba de água com capacidade de vazão de 120 L/min a uma pressão de 10 kgf/cm². A critério da 

FISCALIZAÇÃO poderá ser utilizada bomba com capacidade de vazão de 60 L/min a uma pressão de 10 

kgf/cm², caso as absorções medidas sejam compatíveis com essas vazões. A bomba deverá ser testada no 

início de cada furo e sempre que houver suspeita de mau funcionamento; 

• hidrômetro com divisões de escala em litros. Deve ser suficientemente sensível para detectar uma vazão 

mínima de 3 L/min. No início de cada sondagem, e sempre que houver suspeita de mau funcionamento, o 

hidrômetro deve ser submetido à aferição, devendo ser rejeitado aquele que apresentar um desvio de leitura 

superior a 10%. Recomenda-se que a escolha do hidrômetro, quanto a sua capacidade nominal, seja feita 

em função da ordem de grandeza das vazões medidas: capacidade nominal de 3 ou 5 m³/h para vazões até 

60 L/min. e capacidade nominal de 7 m³/h para vazões entre 60 a 120 L/min.; 

• manômetros com a capacidade e as divisões de escala descritas na Tabela 9, comparados com um 

manômetro aferido de uso exclusivo para calibração, a cada furo e sempre que houver suspeita de mau 

funcionamento. Os manômetros não deverão apresentar desvios de leitura superiores a 10% do valor real. 

É vedado o uso de curvas de calibração. A pressão máxima de operação não deve ultrapassar 75% do valor 

máximo da escala do manômetro; 

Tabela 9 - Capacidade e divisões de escala dos manômetros 

Pressão Máxima na Escala do 
Manômetro (kgf/cm²) 

Divisões da Escala 
Intervalo de Posição do Obturador com Critério de Pressão 

de 0,25 kgf/cm²/m 

1,00 0,10 1,00 a 3,00 

3,00 0,10 2,50 a 9,00 

6,00 0,26 6,00 a 18,00 

10,00 0,50 15,00 a 30,00 

20,00 1,00 25,00 a 60,00 

30,00 1,00 50,00 a 90,00 

• estabilizador de pressão, cuja atuação impeça que o campo de variação das oscilações de pressão seja 

superior a 10% do valor a ser lido. É vedado o uso de agulha salva manômetro para estabilização das 

leituras de pressão; 

• obturadores em boas condições, de borracha, tipo pneumático (infláveis) ou mecânico de cruzeta, simples e 

duplo. O obturador mecânico de cruzeta deverá ter comprimento mínimo de 30 cm, e seu diâmetro externo 

deverá ser cerca de 5 mm menor do que o furo. O diâmetro interno de sua tubulação deverá ser igual ao 

indicado no item que se segue. Não é recomendada a utilização de obturadores cuja expansão seja obtida 
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através de compressão das hastes no fundo do furo mediante o emprego de haste perfurada abaixo deste. 

No caso de obturador pneumático, seu comprimento não deverá ser inferior a 0,60 m; 

• canalização, luvas, cotovelos, etc... em boas condições, com juntas estanques, sem obstrução de ferrugem 

e com diâmetro mínimo de 1 polegada. É vedado o uso de simples ou reduções que diminuam a seção da 

tubulação. O diâmetro da canalização será único e uniforme para todos os equipamentos de sondagem e 

durante toda a campanha programada; e 

• transdutores de pressão, quando for especificado que a determinação da pressão deva ser feita diretamente 

no trecho ensaiado.  

3.3.6.7.3. Disposição dos equipamentos 

Os equipamentos deverão ser dispostos na seguinte ordem: estabilizador de pressão, hidrômetro, tubulação 

com manômetro e obturador. O manômetro deverá ser fixado num T do trecho retilíneo da tubulação, sem 

curva ou cotovelo entre seu ponto de fixação e o obturador. 

3.3.6.7.4. Água 

A água utilizada nos ensaios não deverá apresentar partículas de material sólido em suspensão visíveis a 

olho nu. 

3.3.6.7.5. Ensaio de perda de carga 

O ensaio de perda de carga consiste numa simulação, em superfície, do ensaio de perda de água. Este 

ensaio tem por objetivo a determinação da perda de pressão provocada pelo atrito da água com as paredes  

da tubulação. Deverá ser feito um ensaio a cada campanha de sondagem. 

O ensaio é iniciado após a montagem do equipamento, segundo a ordem indicada no item 5.3.6.7.3, numa 

superfície plana, em que o ponto de saída da água e o manômetro fiquem situados numa mesma cota. O 

comprimento total da tubulação (L) deverá ser cerca de 20% superior à profundidade máxima prevista para as 

sondagens da campanha programada.Serão feitas medidas de pressão e vazão em estágios de 

aproximadamente 10, 20, 40 e 60 L/min., para comprimento de tubulação de L, 3/4 L e 1/2 L. 

Com os resultados obtidos deverá ser construído um ábaco relacionando vazão, comprimento da tubulação e 

perda de carga, que será utilizado na correção da pressão efetivamente aplicada no trecho do furo ensaiado 

por perda de água.O problema da perda de carga pode ser eliminado com a utilização de um transdutor 

posicionado no trecho do ensaio. Nesse caso, não há necessidade de realizar o ensaio de perda de carga. 

Ressalta-se que o transdutor registra toda a pressão a que está submetido, portanto, para a determinação da 

pressão efetiva de ensaio, quando o trecho do ensaio estiver na porção saturada do maciço, deve ser 

subtraída a pressão correspondente ao nível de água ou piezométrico. 
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3.3.6.7.6. Trecho de pressão do ensaio de perda de água 

Os ensaios deverão ser executados à medida que a sondagem for sendo realizada, em trechos de 

aproximadamente 3 metros de comprimento, a contar do início da efetiva utilização do processo rotativo.A 

FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a execução de ensaios adicionais em trechos de diferentes comprimentos, 

tanto na porção final da sondagem como em fases anteriores. Nesse último caso, deverá ser empregado 

obturador duplo.As pressões do ensaio serão aplicadas num ciclo de 5 estágios: pressão mínima, pressão 

intermediária, pressão máxima, pressão intermediária e pressão mínima.As pressões em cada estágio 

deverão atender aos seguintes critérios: 

• pressões máximas: 0,25 kgf/cm² por metro de profundidade, na vertical, a contar da boca do furo até a 

metade do trecho ensaiado. No caso de rocha friável ou muito alterada será usado 0,15 kgf/cm² /m; 

• pressão intermediária: igual à metade da pressão máxima, 85 Revisão, 0/98; 

• pressão mínima: igual à pressão exercida por uma coluna de água interna à tubulação do obturador, de 

aproximadamente 1 metro de altura acima da boca do furo. 

As pressões máximas e intermediárias deverão ter seus valores arredondados até a divisão mais próxima do 

manômetro.O ensaio pode ser executado com maior número de estágios de pressão (ensaio de múltiplos 

estágios), o que possibilita sua interpretação mais completa e detalhada. Nesses casos, recomenda-se um 

maior número de estágio de baixa pressão, principalmente em formações geológicas muito permeáveis. 

3.3.6.7.7. Procedimento do ensaio 

Inicialmente deverá ser efetuada cuidadosa lavagem do furo até que a água de circulação se apresente limpa 

e isenta de detritos.Terminada a lavagem, será instalado o obturador com a extremidade inferior da porção 

vedante no limite superior do trecho a ser ensaiado. A técnica de ensaio com obturador duplo não deverá ser 

empregada como alternativa do ensaio com obturador simples. O seu emprego deverá ser restrito às 

situações em que forem necessários ensaios complementares em trechos acima da posição do fundo do furo. 

Ao ser aplicada a pressão mínima do primeiro estágio deverá ser avaliada a eficiência de vedação do 

obturador, através da medida do nível de água no furo, que geralmente sobe quando o obturador não está 

vedado. Se exeqüível, para facilitar esta observação, recomenda-se o enchimento do furo com água até a 

boca do revestimento, após a instalação do obturador.Em caso de impossibilidade de vedação devido ao 

fraturamento da rocha ao redor do trecho de aplicação do obturador, deverão ser utilizados obturadores de 

maior comprimento. Persistindo a impossibilidade de vedação, o obturador deverá ser deslocado mais para 

cima, até se atingir nova posição em que a vedação seja eficiente. 

Assegurada a vedação do trecho, será iniciada a aplicação dos estágios de pressão, na seqüência indicada 

no Item 5.3.6.6. A pressão mínima do 1º e 5º estágios será obtida pela manutenção da coluna de água na 

tubulação do obturador (nos moldes do ensaio de infiltração), e as demais pressões serão dadas pela bomba 

de água.Em cada estágio, após a estabilização dos valores de pressão e vazão, deverão ser feitas 10 
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medidas de seus valores em intervalos de 1 minuto. Entende-se que os valores de absorção de água e 

pressão estão estabilizados se: 

• não for observada uma variação progressiva nos valores medidos; e 

• a diferença entre as leituras e o seu valor médio for inferior 20% do valor médio. 

Nos casos de pressão e vazão baixas, próximas aos limites inferiores de sensibilidade dos equipamentos de 

medida, as diferenças de leitura admissíveis deverão ser estabelecidas pela FISCALIZAÇÃO, segundo um 

critério mais flexível. A título de subsídio, são apresentados na Tabela 10os limites de pressão dos 

hidrômetros normalmente utilizados nos ensaios de perda de água sob pressão. 

Tabela 10 - Capacidade nominal e limites de pressão dos hidrômetros usados nos ensaios de perda de água 

Capacidade Nominal  
Diâmetro do Hidrômetro 

Faixa de valores de maior confiabilidade 
(erro ± 2%) 

Limite inferior de funcionamento  
(erro ± 5%) 

3 m³/h 2,5 a 50 0,70 

D=3/4” L/min L/min 

5 m³/h 4,2 a 83 1,00 

D=1” L/min L/min 

8 m³/h 5,8 a 117 1,0 

D=3/4” L/min L/min 

10 m³/h 8,3 a 167 1,80 

D=1” L/min L/min 

Adaptada de ensaios de perda de água sob pressão (CORRÊA FILHO, l985).Dissertação de  Mestrado, Escola  de 
 Engenharia de São Carlos. 

Na fase decrescente do ciclo de pressão, se ocorrer retorno da águainjetada, a tubulação deverá ser aberta e 

serão anotados os seguintesvalores: 

• volume total de água retomada até o total alívio de pressão de águano trecho ensaiado; e 

• pressão que estava aplicada no trecho. 

Para a medida do volume de água retomada poderá ser utilizado o própriohidrômetro, com conexão invertida 

para garantir seu perfeitofuncionamento, ou tambor de volume conhecido.Após as medidas do volume 

retomado, o ensaio deverá ser retomado apartir do estágio subseqüente àquele que deu origem ao retorno da 

água.Quando, mesmo com a vazão máxima da bomba, não for atingido o valorda pressão de qualquer dos 

estágios, deverão ser feitas leituras dosvalores de pressão e vazão atingidos, a cada minuto, durante 10 

minutos.Além do registro desse caso de absorção total da vazão da bomba,deverão ser executados e 

registrados os demais estágios com pressãoinferior à daquele cuja pressão não foi atingida. 

3.3.6.7.8. Amostragem 

A amostragem deverá ser contínua e total, mesmo em materiais moles, incoerentes ou muito fraturados. Os 

testemunhos não deverão se apresentar excessivamente fraturados ou roletados pela ação mecânica do 

equipamento de sondagem.A recuperação dos testemunhos não deverá ser inferior a 95% por manobra, a 

não ser que a FISCALIZAÇÃO assim autorize.As operações de retirada das amostras do barrilete e de seu 

acondicionamento nas caixas deverão ser feitas cuidadosamente, de maneira a serem mantidas as posições 

relativas dos testemunhos coletados.As amostras serão acondicionadas em caixas de madeira aplainada ou 
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de plástico. No caso de serem acondicionadas amostras com diversos diâmetros numa mesma caixa, 

deverão ser colocados calços no fundo e nas laterais das divisões, de maneira a garantir a imobilidade das 

amostras durante o manuseio. As caixas deverão ser providas de tampa, com dobradiças no caso de serem 

feitas em madeira.Na tampa e num dos lados menores da caixa deverão ser anotados com tinta indelével os 

seguintes dados: 

• número do furo; 

• nome da obra; 

• local; e 

• número da caixa e o número de caixas do furo; 

Os testemunhos deverão ser colocados nas caixas, após cada manobra, iniciando-se a colocação pela 

canaleta adjacente às dobradiças, com a parte superior da manobra ao seu lado esquerdo. As amostras das 

manobras subseqüentes deverão ir sendo colocadas na caixa, sempre guardando, na seqüência de  

profundidade das amostras, o andamento da esquerda para a direita e do lado da dobradiça para o outro lado 

da caixa.As amostras de cada manobra deverão ser isoladas longitudinalmente nas canaletas das caixas por 

um taco de madeira, afixado na caixa. Nesse taco deverá estar inscrita sua profundidade com caneta 

esferográfica ou tinta indelével. No taco que isola a última manobra do furo deverá constar, além da 

profundidade final do furo, a palavra Fim. 

No caso de ser empregado, no início do furo ou num determinado intervalo, avanço de sondagem pelo 

processo a percussão, as amostras assim coletadas deverão ser acondicionadas na mesma caixa das 

amostras de rotativa, segundo a seqüência de sua obtenção.Durante a realização das sondagens, as caixas 

com testemunhos deverão ser armazenadas junto às sondas, em local protegido contra intempéries e contra 

o sol direto.Ao término da sondagem as caixas de amostras deverão ser levadas até o local na obra indicado 

peta FISCALIZAÇÃO. 

3.3.6.7.9. Apresentação dos resultados 

Informações sobre o andamento das sondagens deverão ser fornecidas diariamente, se houver tal solicitação 

pela FISCALIZAÇÃO. 

a) Resultados preliminares 

Os resultados preliminares de cada sondagem rotativa deverão ser apresentados, num prazo máximo de 15 

dias após seu término, em boletins em 2 vias, dos quais constem, no mínimo: 

• nome da obra e interessados; 

• identificação e localização do furo; 

• inclinação e rumo do furo; 

• diâmetro da sondagem e tipo de barrilete utilizado; 
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• cota, quando fornecida; 

• data de execução; 

• nome do sondador e da firma; 

• tabela com leituras de nível de água com data, hora, nível de água, profundidade do furo, profundidade do 

revestimento e observações sobre eventuais fugas de água, artesianismo, instalação de obturador, com sua 

cota, etc... No caso de não ter sido atingido o nível da água deverá constar no boletim a expressão furo 

seco; 

• posição final do revestimento; 

• resultados dos ensaios de penetração, com o número de golpes eavanço em centímetros para cada terço de 

penetração do amostrador; 

• resultados do ensaio de lavagem, com o intervalo ensaiado, avançoem centímetros e tempo de operação da 

peça de lavagem; 

• recuperação dos testemunhos em porcentagem, por manobra; 

• número de peças de testemunhos por metro, segundo trechos demesmo padrão de fraturamento (freqüência 

de fraturas), comrespectivo IQR ou RQD (índice de qualidade de rocha), que consisteno somatório dos 

testemunhos de rochas iguais ou maiores que 0,10metro, dividido pelo comprimento total do trecho e 

expresso em %; 

• resultados dos ensaios de permeabilidade, com indicação do processoutilizado, posição das extremidades 

superior e inferior do revestimento,profundidade do furo, diâmetro do revestimento, e medidas deabsorção 

de água feitas a cada minuto, com a respectiva unidade; 

• resultados dos ensaios de perda de água com: 

− profundidade do furo; 

− posição da parte inferior da zona vedante do obturador; 

− intervalo e posição das partes vedantes no caso de obturador duplo; 

− altura da extremidade superior do funil e/ou canalização do obturador; 

− altura do manômetro em relação à boca do furo; 

− medida de vazão: 

− leituras do manômetro; 

− total de litros retornados e pressão que estava aplicada no trecho; 

− número de bombas, hidrômetros e manômetros, bem como suascapacidades, para cada furo de 

sondagem; e 

− indicação dos trechos com absorção total da vazão da bomba. 
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• resultados do ensaio de perda de carga das tubulações, no primeiroboletim de cada campanha, com 

vazões, pressões, comprimento ediâmetro da tubulação; 

• indicação das anomalias observadas; 

• observações sobre o preenchimento do furo – com peso gasto emquilogramas no caso de uso de cimento – 

ou motivo do seu nãopreenchimento; 

• motivo da paralisação do furo; e 

• visto do encarregado da CONTRATADA na obra. 

b) Informações finais 

Os resultados finais de cada sondagem deverão ser apresentados numprazo máximo de 30 dias após o seu 

término, na forma de perfisindividuais na escala 1:100, dos quais conste, além dos dados acima, 

aclassificação geológica e geotécnica dos materiais atravessados feita porgeólogo cujo nome, assinatura e 

CREA, deverão constar no perfil.Os resultados dos ensaios de permeabilidade deverão ser apresentadosem 

valores numéricos relativos à absorção em L/min.m, à pressão emkgf/cm² e à perda de água específica em 

L/min.m/kgf/cm². Esses valoresserão assinalados em três colunas justapostas, limitadas acima e abaixopor 

linhas horizontais na posição dos limites do intervalo ensaiado. 

Os resultados dos ensaios de perda de água deverão ser apresentados namesma forma dos ensaios de 

permeabilidade, com os resultados de cadaestágio separados entre si por linhas horizontais tracejadas ou 

mais finasdo que as que limitam o trecho ensaiado, na seqüência normal de suarealização.O número de 

peças e a recuperação dos testemunhos deverão constar naforma de gráficos com suas variações em 

profundidade. 

c) Relatório final 

Até 30 dias após o término do último furo da campanha programada, afirma CONTRATADA deverá entregar o 

relatório final contendo: 

• texto explicativo com critérios de descrição das amostras, correções einterpretações adotadas nos testes 

executados, bem como outrasinformações de interesse e conhecimento da CONTRATADA, comnome e 

assinatura do responsável pela firma; e 

• planta geral de localização das sondagens ou, na sua falta, esboçocom distâncias aproximadas e 

amarração. 

3.3.6.8. Sondagens rotativas com amostragem integral 

Sondagem rotativa com amostragem integral é uma técnica que consiste basicamente na execução de um 

furo de pequeno diâmetro (EW). A fixação desse furo se faz através de injeção de calda de cimento ou resina, 

de um varão com orientação. A sobreperfuração desse trecho, após o endurecimento do aglutinante e a 

solidarização da formação rochosa, se faz com um diâmetro maior (86 mm ou HW).Este método de 
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amostragem é empregado na caracterização de feições geológicas de um maciço rochoso, especialmente 

nas descontinuidades, com duas finalidades principais: (i) determinação da disposição espacial  (geometria, 

atitude e espessura); e (ii) qualidade da amostragem (recuperação de materiais moles, de preenchimento).O 

método é utilizado também visando amostragem integral de materiais rochosos de baixa coerência e/ou 

elevado grau de alteração. 

3.3.6.8.1. Identificação 

As sondagens rotativas com amostragem integral serão identificadas pela sigla SRl, seguida de número de 

identificação. 

Em cada obra, essa numeração deverá ser sempre em ordem crescente, independentemente do local, fase 

ou objetivo da sondagem. Quando for necessária a execução de mais de um furo num mesmo ponto de 

investigação, os furos subseqüentes terão o mesmo número do primeiro, acrescido das letras A, B, C, etc... 

3.3.6.8.2. Equipamentos e ferramentas 

Para a execução de sondagens, A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos, acessórios e ferramentas 

que atendam à programação e às especificações estabelecidas no contrato de serviços.Os equipamentos e 

ferramentas constarão dos seguintes elementos principais, além daqueles relacionados no item 5.3.6.2: 

• centralizadores; 

• hastes e guias de orientação com respectivas conexões; 

• canos de ferro para chumbamento (varão); 

• equipamento de injeção de cimento ou resina; e 

• demais acessórios de sondagens rotativas com amostragem integral. 

As sondagens rotativas com amostragem integral são executadas, mais comumente, nos diâmetros EW 

(perfuração inicial) e 86 mm ou HW (sobreperfuração).Deverão ser utilizados barriletes de alta recuperação, 

tanto na perfuração inicial (O EW) quanto na sobreperfuração (F 86 mm ou HM). 

3.3.6.8.3. Execução da sondagem 

Inicialmente deverá ser aberto um furo com diâmetro que possibilite a execução da sondagem rotativa com 

amostragem integral no diâmetro 86 mm ou HW, até a cota especificada. Para tanto, deverá ser seguido o 

estabelecido no item de execução de sondagens rotativas.A partir do fundo do furo, deverá ser executado um 

furo coaxial, com diâmetro EW e com comprimento igual ao do testemunho a se obter. Recomenda-se que 

este trecho tenha comprimento de 1,50 m. Deverão ser usados centralizadores que permitam a perfeita 

coaxialidade dos furos. 

Uma vez constatada qualquer interferência do conjunto de centralizadores utilizado que possa danificar o topo 

do trecho a ser amostrado, deverá ser providenciado um colchão de resina ou calda de cimento, com 0,05 m 



 
 

151 
 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

Gerência de Ações Integradas para a Cidade 

Unidade de Gerenciamento do Programa Lagoas do Norte – UGP 

 

de espessura, no topo do trecho a ser amostrado, antes da perfuração interna de diâmetro EW.O furo aberto 

deverá ser lavado, com circulação cuidadosa de água, até sua base.Se, após a lavagem, for constatada 

presença excessiva de detritos no fundo do furo EW impedindo o posicionamento do varão no seu fundo, este 

deverá ser aprofundado de modo a ultrapassar em até 0,15 m a cota final do trecho a ser amostrado. Esse 

espaço servirá para a acomodação dos detritos não eliminados na lavagem.  

O processo de lavagem pode provocar o alargamento do furo EW, principalmente em rochas friáveis, 

diminuindo a espessura anelar dos testemunhos, comprometendo a qualidade da amostragem. Nesse caso, o 

processo de lavagem poderá ser realizado com circulação de lama bentonítica, em substituição à água. 

Recomenda-se avaliar possíveis efeitos desvantajosos desse provimento, principalmente no tocante à 

aderência do aglutinante com o varão e a rocha.Após a lavagem do furo EW, deverá ser realizada injeção, 

por gravidade, no trecho a ser amostrado, com calda de cimento de traço 0,5:1 (relação em peso água: 

cimento).Outros aglutinantes poderão ser utilizados, com a devida anuência da FISCALIZAÇÃO. 

Quando for difícil distinguir o material artificial do maciço, será obrigatório o uso de corantes no 

aglutinante.Um varão deve ser colocado no furo EW cheio de aglutinante, de maneira orientada, por meio de 

hastes guias. Seu comprimento deverá compreender toda a extensão do trecho a ser amostrado, mais 0,10 m 

para as operações de orientação. 

O sistema de orientação das hastes guias deverá ser suficientemente rígido, de maneira a garantir a 

correspondência da indicação de direção da superfície com aquela situada no varão, dentro do furo. Para 

tanto, simulações de orientação deverão ser feitas na superfície, com acompanhamento da 

FISCALIZAÇÃO.Após o chumbamento do varão – garantindo-se o suficiente endurecimento do aglutinante – 

deverá ser executada a sobreperfuração, com diâmetro 86 mm ou HW.Caso a recuperação não seja total, os 

fragmentos que estiverem soltos deverão ser encaixados de forma a recompor o testemunho. Caso isso não 

seja exeqüível, os fragmentos deverão ser acondicionados em sacos plásticos e armazenados na mesma 

caixa da sondagem correspondente.  

Deverão ser registradas informações sobre o aglutinante, seu tempo de endurecimento e detalhes da injeção. 

Constituem elementos de interesse o registro de informações sobre os equipamentos de sondagens e sobre a 

perfuração.Salvo orientação em contrário, imediatamente após a última leitura de nível de água, ou término 

de furo seco, este deverá ser totalmente preenchido, deixando-se cravada ao seu lado uma estaca com a 

identificação da sondagem. O preenchimento deverá ser feito com calda grossa de cimento ou argamassa, 

vertida no fundo do furo com auxilio de um tubo, que irá sendo levantado à medida de seu preenchimento. 

3.3.6.8.4. Amostragem 

A amostragem deverá ser contínua e total, mesmo se o trecho amostrado for constituído de material mole e 

sem coesão ou muito fraturado. A recuperação dos testemunhos deverá ser de 100% por manobra, a não ser 

que a FISCALIZAÇÃO autorize outro percentual. As amostras recuperadas serão acondicionadas em caixas 

de madeira aplainada ou de plástico, providas de tampa, com dobradiças no caso de caixas de madeira, com 

divisões Internas para acondicionar os testemunhos da amostragem integral e da perfuração interna EW.Na 

tampa e em um dos lados da caixa deverão ser anotadas, a tinta, as seguintes informações: 
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• número do furo; 

• nome da obra; 

• local; 

• número da caixa e o número total de caixas; e 

• trecho perfurado. 

A retirada e o acondicionamento dos testemunhos deverão ser feitos evitando sua quebra mecânica.Ao 

término da sondagem, as caixas de amostras deverão ser levadas até o local na obra indicado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

3.3.6.8.5. Apresentação dos resultados 

Informações sobre o andamento das sondagens deverão ser fornecidas diariamente, se houver tal solicitação 

pela FISCALIZAÇÃO. 

a) Resultados preliminares 

Os resultados preliminares de cada sondagem deverão ser apresentados num prazo máximo de 15 dias após 

seu término, em boletins (modelo para sondagem rotativa) em 2 vias, dos quais constem, além dos dados 

concernentes às sondagens rotativas, as seguintes informações: 

• profundidades dos trechos com amostragem integral; 

• observações sobre o posicionamento (profundidades) e orientação do varão; 

• tipo e características do aglutinante; e 

• observações sobre a injeção do aglutinante (pressão, absorção etc.). 

b) Informações finais 

Os resultados finais de cada sondagem rotativa com amostragem integral deverão ser apresentados num 

prazo máximo de 30 dias após o seu término, na forma de perfis individuais na escala 1:100 (modelo para 

sondagem rotativa), em papel copiativo, onde conste, além dos dados referentes a sondagens rotativas e 

dados do ensaio de lavagem por tempo, a descrição completa das fraturas estruturais, acompanhada de 

documentação fotográfica contendo: 

• profundidades das fraturas e vazios; e 

• distinção entre preenchimento natural e aglutinante, com respectivas espessuras e características; 

• atitudes das fraturas. 
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c) Relatório final 

Até 30 dias após o término do último furo da campanha programada, a firma CONTRATADA deverá entregar 

o relatório final, contendo: 

• texto explicativo com critérios de descrição das amostras, correções e interpretações adotadas nos testes 

executados, bem como outrasinformações de interesse CONTRATADA, com nome, assinatura eCREA do 

geólogo responsável pelo acompanhamento dos serviçose descrição das amostras; e 

• planta geral de localização das sondagens ou, na sua falta, esboçocom distâncias aproximadas e 

amarração. 

As normas para a execução de sondagens aqui descritas foramadaptadas da publicação da ABGE, 1990: 

Diretrizes para Execuçãode Sondagens, e estão sujeitas a modificações e/ou complementações. 
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3.4. GRUPO 03 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.4.1. Considerações Gerais 

O Grupo 03 – Serviços Preliminares - abrange todos os serviços de apoio necessários à execução do 

principal, programados e executados conforme as necessidades locais da obra. 

3.4.2. Preparo do Terreno 

O preparo de terrenos com vegetação na superfície será executado de modo a deixar a área da obra livre de 

tocos, raízes e galhos. O material retirado será queimado ou removido para local apropriado, a critério da 

FISCALIZAÇÃO, devendo ser tomado todos os cuidados necessários à segurança, pessoal e do meio 

ambiente.Deverão ser preservadas as árvores, vegetação de qualidade e grama, localizadas nas áreas que 

não interfiram no desenvolvimento dos serviços.  

Será atribuição da CONTRATADA a obtenção de autorização junto ao órgão competente para o 

desmatamento, principalmente no caso de árvores de porte. A roçada fina será caracterizada quando a área a 

ser limpa for constituída de vegetação rasteira, mato ralo e arbustos. A roçada densa será caracterizada 

quando a área a ser limpa apresentar vegetação rasteira, mato ralo, arbustos ou árvores com troncos de 

diâmetro até 0,15 metro, com grau de ocorrência mínima de um tronco a cada 3,00 m².A destoca será 

caracterizada pela retirada e remoção de arbustos ou árvores, inclusive das raízes, podendo ser manual ou 

mecânica. 

3.4.3. Trânsito e Segurança 

A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes que possam 

ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou proteção das obras, assumindo total responsabilidade 

nessas ocorrências. A CONTRATANTE se eximirá de toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais 

acidentes.Nas áreas públicas afetadas pela construção das obras, bem como nas áreas privadas, tanto em 

relação à tráfego de veículo ou de pessoas, a CONTRATADA deverá providenciar junto aos órgãos 

competentes, as respectivas liberações e aprovações necessárias, seja para as sinalizações e/ou para o 

tráfego.Sempre que necessário, deverão ser providenciados passadiços, passarelas, cercas de proteção e 

tapumes ou outros sistemas de segurança, conforme orientação da FISCALIZAÇÃO. 

3.4.3.1. Tapume 

Os tapumes serão empregados no isolamento da área necessária ao serviço, impedindo a entrada de 

pedestres e facilitando a visualização da obra a distância.Serão constituídos em chapas de madeira 

compensada ou aglomerada, ou com tábuas de madeira ou de chapa metálica, com as dimensões de 1,10 m 

x 2,20 m e contendo os seguintes desenhos: 

a) Tapume CONTRATANTE(ver Figura 22); e 
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b) Tapume CONTRATANTE/CONTRATADA/ÓRGÃO FINANCEIRO(ver Figura 23). 

Na placa de tapume CONTRATANTE/CONTRATADA/ÓRGÃO FINANCEIRO deverá constar a identificação, 

o telefone e o endereço da CONTRATADA/ÓRGÃO FINANCEIRO, e terá a incidência de no mínimo 1 para 

cada 5 placas de tapume CONTRATANTE.Deverá ser executada uma base de sustentação das chapas na 

vertical, conforme Figura 24, de forma a garantir estabilidade ao conjunto. Deve ser provida permanente 

manutenção na parte externa do tapume, devendo ser periodicamente pintado nas cores padronizadas pela 

CONTRATANTE, conforme orientação da FISCALIZAÇÃO, para garantir sua limpeza e visibilidade. 

Nos casos de proteção de valas, os tapumes serão dispostos ao longo da mesma. A critério da 

FISCALIZAÇÃO, será colocado tapume em um ou em ambos os lados da vala.Os tapumes de proteção de 

cavas e os de vedação de obras localizadas, serão dispostos ao longo do seu perímetro.Os tapumes de 

vedação serão caracterizados pela continuidade das chapas, não havendo espaço entre elas, enquanto que 

nos de proteção serão caracterizados pela descontinuidade das chapas, com espaço livre entre elas, de no 

máximo 0,50 m. Os tapumes deverão permanecer no local até a conclusão das obras e só serão retirados 

após liberação da FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA se obrigará também a cumprir as determinações dos 

órgãos municipais sobre a utilização de tapumes. 

3.4.3.2. Passadiços 

São passagens temporárias, construídas com pranchas de madeira de lei ou em chapas de aço, tendo como 

função permitir o fluxo contínuo de veículos e pedestres, e serão de três tipos: 

• Passadiços com prancha madeira, para pedestres:O tabuleiro será executado com pranchas de madeira 

de lei, seção 0,06 m x 0,16 m e guarda-corpo nas laterais, com peças de madeira de 0,075 m x 0,075 m, em 

módulos de 1,50 metro de altura por 1,00 m de comprimento. 

• Passadiços com prancha madeira, para veículos:O tabuleiro será executado com pranchas de madeira 

de lei, seção 0,06 x 0,25 m, contraventados com dois pranchões e dotados de peças de madeira de seção 

0,075 x 0,075 m em suas extremidades laterais, para funcionarem como guias. 

• Passadiços com chapas de aço:Serão executados em chapas de aço 1020, espessura de 19 mm (3/4") a 

22,40 mm (7/8"), em módulos de 1,50 m x 1,20 m. 

3.4.3.3. Sinalização de trânsito 

Quando houver necessidade de alteração de tráfego para execução dasobras, com antecedência mínima de 

cinco dias, a CONTRATADA iniciará emanterá os contatos necessários com os órgãos competentes, sob 

aprovaçãoe assistência da CONTRATANTE.Qualquer obra que implique em suspensão do trânsito ou 

redução da área decirculação deverá ser executada após prévia aprovação do órgão competente,consultado 

através de carta acompanhada da planta propondo as alteraçõesnecessárias, onde serão indicadas todas as 

informações julgadasimprescindíveis ao estudo e à implantação de sinalização preventiva ecomplementar, 

necessárias ao impedimento ou à circulação no local da obrae zonas atingidas por seus efeitos.A sinalização 

dos obstáculos será feita em atendimento às normas,especificações e simbologias do Conselho Nacional de 
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Trânsito e do órgãomunicipal competente.A CONTRATANTE exigirá no mínimo a sinalização preventiva com 

fitas plásticas,placas indicativas, cones de sinalização, cavaletes, barreiras, dispositivos desinalização 

refletiva e quando noturna, a iluminação de segurança, com autilização de baldes ou caixas, providas de 

lâmpadas incandescentes, a cada2.50 metros, ao longo da vala. 

3.4.3.3.1. Fita plástica 

As fitas zebradas para sinalização devem ser empregadas paraobras/serviços rápidos que ocorram somente 

no passeio, sendo que a fitadeve estar disposta ao redor de toda área. Devem ser utilizadas tambémnas 

obras civis, internamente, no intuito de advertir e/ou impedir apassagem de pedestre.As fitas devem ser de 

polietileno com largura mínima de 0,07 m e faixasnas cores amarela e preta intercaladas, com largura mínima 

de 0,06 metro, teracabamento perfeito, isento de amassamentos e furos e ter impressão emapenas uma face. 

As faixas devem ter pintura uniforme, isenta de falhasou manchas. 

3.4.3.3.2. Placas de sinalização preventiva e de advertência 

Serão constituídos em chapas de madeira compensada ou aglomerada,ou com tábuas de madeira ou de 

chapa metálica, com dimensões de1,10 m x 1,10 m e 1,10 x 2,20 m, e serão pintadas conforme a seguir: 

a) Placa de ATENÇÃO (verFigura 25). 

Será utilizada para advertir pedestres e/ou condutores de veículos de alguma anormalidade e serão 

colocadas em local de fácil visibilidade, a uma distância que permita a reação do público alvo. 

b) Placa de MEIA PISTA e de OBRAS A 000 m (ver Figura 26 e Figura 27). 

Será utilizada para advertir os condutores de veículos sobre a aproximação de estreitamento da pista. Serão 

colocadas frontalmente ao sentido de aproximação de veículos, na pista de rolamento ou no passeio, 

indicando a distância do início da obra, com as placas de OBRAS A 000 m, nunca inferior a 50,00 m do local 

da obra. 

c) Placa de DESVIO e de DESVIO A 000 m (ver Figura 28 e Figura 29). 

Será utilizada para advertir os condutores de veículos sobre a aproximação de desvio obrigatório, indicado 

pela flecha. Serão colocadas frontalmente ao sentido de aproximação de veículos, na pista de rolamento ou 

no passeio, indicando a distância do início da obra, com as placas de DESVIO A 000 m, nunca inferior a 

50,00 m do local de desvio. 

d) Placa de PEDESTRES (ver Figura 30). 

Será utilizada para orientar os pedestres da circulação obrigatória adiante. Serão colocadas no ponto onde se 

der o bloqueio à passagem normal dos pedestres, em posição de fácil visibilidade. 
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3.4.3.3.3. Placas de barragem 

As placas de barragem são utilizadas para o bloqueio total ou parcial dasvias, abrangendo sempre a maior 

dimensão da obra, em todas as faces damesma, em condições que permitam o fluxo de trânsito sem risco 

deacidentes para veículos e pedestre, conforme Figuras 33 à 39. Serão construídos em madeira ou em 

metal, metal, com largura mínima de 0,30 me ser instaladas em postes de sustentação, a uma alturade 0,70 

m do leito da via, medidos entre a base da placa e o pavimento. Deverão ser pintadas em retângulos de 0,60 

m delargura, alternadamente nas cores vermelhas e brancas.Quando se tratar de bloqueio parcial, as placas 

devem ter o fundo pintadona cor branca, com os indicativos de mão de direção pintados em corvermelha, 

com largura de 0,30 metro, espaçados de 0,60 m entre seusvértices e com ângulo de 64º. 

3.4.3.4. Sinalização complementar de obras nas vias públicas (CONTRAN) 

O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRON usando das atribuições que lhe confere o Art. 1º do Decreto 

No62.684 de 10 de Maio de 1968, e tendo em vista o que ficou aprovado na Sessão de 1o de Agosto de 1968, 

conforme consta no Processo 154/68 – CONTRAN: 

RESOLVE: 

Art. 1º) Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres no leito das vias públicas 

terá, além do previsto no Regulamento do Código, a sinalização complementar de acordo com as normas, 

especificações e simbologia constantes deste Regulamento. 

Art. 2º) Os bloqueios serão totais ou parciais, centrais ou laterais, conforme a área que impedirem na via e 

sua posição na mesma. 

Art. 4º) O bloqueio será feito por meio de placas de barragem que deverão abranger sempre o maior diâmetro 

da obra, em todas as faces da mesma, em condições que permitam o fluxo do trânsito sem risco de acidentes 

para veículos e pedestres. 

Art. 5º) As placas de barragem, em madeira ou metal, terão a largura mínima de 0,30 m (trinta centímetros) e 

serão colocados nos postes de sustentação a uma altura de 0,70 m (setenta centímetros) do leito da via, 

medidos entre a base da placa e o pavimento. 

Art. 6º) Nos casos de bloqueio total será empregada a placa pintada em retângulo de 0,60 m (sessenta 

centímetros) de largura, pintados, alternadamente nas cores vermelha escarlate e branco. 

Art. 7º) Nos casos de bloqueio parcial, as placas terão o fundo pintado com a cor branca com os indicativos 

de mão de direção pintados na cor vermelha escarlate, os quais terão a largura de 0,30 m (trinta centímetros) 

com espaços de 0,60 m (sessenta centímetros) entre seus vértices, com ângulo de 64º (sessenta e quatro 

graus).  

Art. 8º) O posteamento de sustentação deverá ser firmado no solo com toda a segurança.Os postes terão 

altura mínima de 1,30 m (um metro e trinta centímetros), desde a base ao nível do pavimento até o topo. 
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Art. 9º) Os bloqueios formados pelas barragens serão sinalizados e iluminados por semáforos constituídos 

por caixas de metal ou de madeira, colocados nos ângulos externos dos mesmos, balanceados o seu lado 

externo, 0,30 m (trinta centímetros) de largura por igual altura, fixados por suportes com 0,40 m (quarenta 

centímetros) de comprimento, com quatro visores laterais em vidro ou plástico de cor vermelha, ficando a 

parte inferior aberta para refletir feixe de luz para o solo, de forma a iluminar as placas de barragens e 

dimensionar a obra. A parte superior será fechada, pintada em cor branca na sua parte interna. A iluminação 

será feita por lâmpadas elétricas, brancas, de voltagem superior a 100 (cem) watts, fixadas na parte inferior e 

superior da caixa semáforo, em frente aos visores. 

Art. 10º) Onde houver comprovada dificuldade para extensão de fiação elétrica para os semáforos ou onde 

não existir energia elétrica, os mesmos poderão ser substituídos por lanternas a combustão usual ou 

alimentadas por corrente contínua. 

Art. 11º) No local do bloqueio deverá haver, obrigatoriamente, recursos para iluminação de emergência por 

meio de lanternas, a combustão usual ou fogacho de labareda, para casos de falha ou interrupção de energia 

elétrica. 

Art. 12º) A sinalização preventiva de advertência, “ATENÇÃO”, “DEVAGAR”, “OBRA A 500 m”, “DESVIO DE 

OBRAS” e de “INDICAÇÃO DE DIREÇÃO” deverá ser colocada antes da obra.  

Art. 13º) Será demarcada no pavimento da via uma sinalização gráfica para auxiliar o desvio dos veículos, 

pintada em cor amarela, formando um triângulo zebrado em sua área interna, cuja base será a linha reta do 

limite da cobertura no ponto determinado pela perpendicular à base e com duas vezes e meia a medida da 

mesma. 

Art. 14º) Em caso de obras ou de locais cuja natureza exija bloqueios ou sinalização diversas da prevista 

neste Regulamento, por forma devidamente comprovada, o Departamento Estadual de Trânsito, atendidas às 

normas gerais estabelecidas neste, autorizará sistema de bloqueio e sinalização adequados às 

peculiaridades locais, de forma a garantir perfeita segurança aos veículos e pedestres. 

Art. 15º) Os Departamentos Estaduais de Trânsito fiscalizarão o cumprimento das normas constantes deste 

Regulamento, coordenando com os seus recursos próprios, no que lhes couber e que se tornarem 

necessários à perfeita execução do plano de circulação aprovado. 

Art. 16º) Os Departamentos Estaduais de Trânsito impedirão o bloqueio total ou parcial de via pública que não 

tenha sido previamente aprovado nos termos do Regulamento do Código, determinando a suspensão da 

colocação ou remoção de obstáculos que impeçam a livre circulação de veículos ou pedestre, promovendo, 

se necessário, a imediata desobstrução por conta do responsável pela mesma (CONTRATADA). 

Art. 17º) Para efeito dos dispostos nos Artigos 5º e 8º, e seu parágrafo, deste Regulamento, equiparam-se à 

obra todas e quaisquer atividades que resultem em bloqueio total ou parcial de via pública, qualquer que seja 

a duração do impedimento da circulação de veículos ou pedestres. 

Art. 18º) O descumprimento destas normas implicará em multas, conforme Art. 63º do Regulamento. 

Art. 19º) Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.  
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Brasília/DF, em 06 de Agosto de 1967. 

Publicado no D.O. de 20/08/68 - Pagina 7369 - Retificado no D.O. de 31/10/68 - Página 9.520. 

3.4.4. Acessos 

Os acessos provisórios são caminhos de serviço construídos para permitir o trânsito de equipamentos e 

veículos em operação, com a finalidade de assegurar o acesso ao local da obra, áreas de empréstimo, 

jazidas, etc... Deverão ser executados com equipamentos adequados e possuir condições de rampa, de 

desenvolvimentos e de drenagem, tão somente necessárias à utilização racional dos equipamentos e 

veículos. Serão executados conforme projeto e/ou mediante orientação prévia da FISCALIZAÇÃO. 

3.4.5. Sustentação diversas 

A CONTRATADA deverá escorar provisoriamente as estruturas e benfeitorias,interferentes e existentes ao 

longo da obra, com perfis metálicos ou pranchas demadeira. Eventualmente em casos especiais, o 

escoramento metálico ou demadeira poderá ficar perdido.Os serviços serão executados de forma que as 

interferências não sofram abalos. 

3.4.6. Demolições e cortes 

Os serviços de demolição serão executados de forma a atender as necessidadesde reaproveitamento ou não 

dos materiais, ficando a cargo da FISCALIZAÇÃO adefinição se os materiais são reaproveitados ou não. A 

critério da CONTRATANTE, osserviços poderão ser contratados e executados em troca parcial ou total 

dosmateriais reaproveitáveis.A demolição de materiais não aproveitáveis poderá ser efetuada por 

processosmecânicos ou manuais, e o entulho remanescente será transportado para botafora a ser definido 

pela FISCALIZAÇÃO.Peças de madeira, esquadrias, telhas, tijolos, vidros, materiais de revestimento,fios, 

tubos, peças, conexões, aparelhos de iluminação, sanitários, equipamentose outros, em condições de 

reaproveitamento, serão de propriedade da CONTRATANTE.Deverão ser transportados para local definido 

pela FISCALIZAÇÃO, com osdevidos cuidados que cada material ou equipamento exigir. 

O emprego de explosivos para a demolição estará sujeito a concordância daFISCALIZAÇÃO e à 

regulamentação, controle e autorização dos órgãoscompetentes, bem como, a um planejamento detalhado, a 

cargo de profissionalespecializado.Os cortes serão executados em estruturas em concreto armado ou simples 

comtraçado definido de acordo com a necessidade local e devidamente aprovadapela FISCALIZAÇÃO. 

3.4.7. Remanejamento de interferência 

O remanejamento de interferência consiste na remoção provisória ou definitiva deelementos que impeçam ou 

dificultem a execução de obras e serviços,previamente indicados no projeto.Para efetuar o remanejamento a 

CONTRATADA deverá elaborar e encaminhar à FISCALIZAÇÃO um plano deexecução, que fará as devidas 

avaliações. Quando nãoprevista na planilha da obra A FISCALIZAÇÃO enviará ao Departamento de Custos 

da CONTRATANTEpara análise e elaboração de preço extracontratual.Em qualquer remanejamento a 
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CONTRATADA é a responsável pelas liberaçõese autorizações junto aos proprietários e órgão 

responsáveis.No final dos serviços a CONTRATADA deverá restabelecer as condiçõesoriginais de 

funcionamento e acabamento dos elementos remanejados. 
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Figura 22 – Tapume CONTRATANTE (Prefeitura Municipal de Teresina/PI) 

  



 
 

162 
 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

Gerência de Ações Integradas para a Cidade 

Unidade de Gerenciamento do Programa Lagoas do Norte – UGP 

 

 

Figura 23 - Tapume CONTRATADA/ÓRGÃO FINANCEIRO 
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Figura 24 – Estrutura de sustentação do tapume  
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Figura 25 - Placa de atenção 
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Figura 26 - Placa meia pista 
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Figura 27 - Placa de obras a 000 m  
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Figura 28 - Placa de desvio 
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Figura 29 - Placa de Desvio a 000 m 
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Figura 30 - Placa de pedestres  
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Figura 31 - Placa de barragem 
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Figura 32 - Placa de barragem / sinalização noturna 
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Figura 33 - Placas de barragem 
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Figura 34 - Placas de barragem 
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Figura 35 - Placas de barragem 
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Figura 36 - Placas de barragem 
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Figura 37 - Placas de barragem 
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3.5. GRUPO 04 – MOVIMENTO DE TERRA 

3.5.1. Considerações gerais 

O Grupo 04 - Movimento de Terra - abrange todos os serviços de escavação, aterro, reaterro, compactação, 

carga, descarga e transporte dos materiais provenientes das escavações para áreas de depósito ou de bota-

fora. Todos os serviços deverão ser executados de acordo com os critérios aqui determinados, obedecendo-

se às cotas e perfis previstos em projeto.  

Caberá à CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e mão de obra 

qualificada, necessários à execução dos serviços aqui relacionados, mesmo daqueles que não estiverem 

discriminados nestas especificações.Para efeito dos serviços de movimento de terra são considerados os 

seguintes tipos de solos: 

a) Solos não rochosos 

- Solo arenoso : material de agregação natural, solto, sem coesão, como pedregulhos, areias, siltes, argilas, 

turfas ou quaisquer de suas combinações, com ou sem componentes orgânicos. Será escavado com pás, 

enxadas, enxadões ou com equipamento mecânico adequado. 

- Solo lamacento : material lodoso de consistência mole, constituído de terra pantanosa, mistura de argila e 

água ou de matéria orgânica em decomposição. Será removido com pás, baldes ou equipamento mecânico 

adequado. 

- Solo de terra compacta: material coeso constituído de argila rija, com ou sem ocorrência de material 

orgânico, pedregulhos, grãos minerais, saibros, "pedras-bola" de diâmetro de até 0,25 m. Será escavado com 

picaretas, pás, enxadões, alavancas, cortadeira ou com equipamento mecânico adequado. 

- Solo de moledo ou cascalho: material que apresenta alguma resistência ao desagregamento, constituído de 

arenitos compactos, rocha em adiantado estado de decomposição, seixo rolado ou irregular, matacões, 

"pedras-bola" de diâmetro de até 0,50 m. Será escavado com picaretas, cunhas, alavancas ou com 

equipamento mecânico adequado. 

b) Solos rochosos 

- Solo de rocha branda: material com agregação natural de grãos minerais, ligados mediante forças coesivas 

permanentes, apresentando grande resistência à escavação manual. Constituído de rocha alterada, "pedras-

bola", matacões e folhelhos com ocorrência contínua. Será escavado com rompedores, picaretas, alavancas, 

cunhas, ponteiras e talhadeiras. Eventualmente são usados explosivos para fogachos. 

- Solo de rocha compacta: material altamente coesivo, constituído de todos os tipos de rocha viva como 

granito, basalto, gnaisse, etc... Será escavado através do uso contínuo de explosivos ou de processos a frio. 

 

 



 
 

178 
 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

Gerência de Ações Integradas para a Cidade 

Unidade de Gerenciamento do Programa Lagoas do Norte – UGP 

 

3.5.2. Escavação em geral 

A raspagem da superfície do terreno, quando necessária, deverá ser executada após as operações de 

desmatamento e destocamento, e antes do inicio dos serviços de escavação propriamente ditos, conforme 

especificado no Grupo 03.A CONTRATADA deverá levar em conta fatores tais como disponibilidade de mão 

de obra na região, viabilidade econômica, cronograma de obra, riscos às propriedades, condições de 

segurança e condições do tráfego de veículo e pedestres.Todo e qualquer ônus decorrente de danos 

causados por imprudência ou imperícia será de responsabilidade da CONTRATADA. 

3.5.2.1. Desmonte a fogo 

O desmonte a fogo será executado em bancadas ou por altura total, com perfurações verticais ou inclinadas, 

em conformidade com a natureza da rocha, tomando-se todas as precauções de segurança. Os planos de 

fogo deverão ser obrigatoriamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

Em cada plano de fogo, a CONTRATADA indicará as profundidades, espaçamentos e disposições dos furos 

para o desmonte, as cargas e os tipos de explosivos, as ligações do cordel, os retardadores, as ligações 

elétricas das espoletas, com o cálculo da resistência total do circuito e o método de detonação, especificando 

não só a fonte de energia a ser utilizada – detonador elétrico ou pavio detonante - mas também os métodos 

de ligações, com as características dos retardadores empregados. Exige-se que a pré-qualificação do "cabo 

de fogo" seja entregue à FISCALIZAÇÃO. 

A FISCALIZAÇÃO poderá requerer da CONTRATADA, antes ou durante a execução das escavações, testes 

com explosivos visando verificar planos de fogo. Tais testes deverão ser realizados dentro dos limites 

estabelecidos para a escavação. Medições sísmicas poderão ser realizadas pela FISCALIZAÇÃO, devendo a 

CONTRATADA colaborar para a execução das mesmas. Os resultados obtidos serão analisados pela 

FISCALIZAÇÃO que, em função deles, poderá solicitar à CONTRATADA a alteração dos planos de fogo 

propostos.A aprovação pela FISCALIZAÇÃO de um plano de fogo não exime a CONTRATADA de qualquer 

de suas responsabilidades.  

Sempre que de acordo com a indicação do projeto ou por determinação da FISCALIZAÇÃO, for necessário 

preservar a estabilidade e a resistência inerentes aos parâmetros de taludes escavados em rocha, estes 

deverão ser conformados utilizando-se pré-fissuramento (detonação controlada do perímetro, realizada antes 

da escavação), fogo cuidadoso - cushion blasting (escavação do perímetro a fogo controlada, realizada 

simultaneamente com a escavação) ou perfuração em linha. O diâmetro dos furos e a técnica de detonação a 

ser utilizada ficarão subordinados à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

No decorrer dos trabalhos de desmonte a fogo, o escoramento deverá ser permanentemente inspecionado 

pela CONTRATADA e reparado tão logo ocorra de qualquer dano.A autorização do órgão competente para 

transporte, armazenamento e uso dos explosivos deverá ser encaminhada à FISCALIZAÇÃO antes do início 

das detonações. 

A CONTRATADA arcará com a responsabilidade civil por eventuais danos causados a terceiros em 

decorrência do serviço de desmonte a fogo.  
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3.5.2.2. Desmonte a frio 

Sempre que, a critério da FISCALIZAÇÃO, o emprego de explosivos para o desmonte a fogo for julgado 

inconveniente ou desaconselhável deverá ser feito o desmonte a frio, empregando-se o processo mecânico 

(rompedor), o manual, o pneumático (cunha metálica) ou com utilização de argamassa expansiva. 

3.5.2.3. Escavação submersa (dragagem) 

Toda escavação submersa deverá ser realizada através de dragas, jatos de ar, drag-line ou clam-shell, 

inclusive para a remoção de tocos e matacões com volume menor ou igual a 0,50 m³. 

3.5.2.4. Escavação em jazidas de solo 

Para a exploração de jazidas, a CONTRATADA deverá seguir estritamente as normas e regulamentações dos 

órgãos competentes e demais requisitos técnicos, ficando sob sua inteira responsabilidade as providências 

administrativas e financeiras cabíveis (inclusive indenização do material explorado). A CONTRATADA arcará 

com a responsabilidade civil por danos causados a terceiros em decorrência dessa exploração e deverá 

manter a área convenientemente drenada e limpa.  

Terminado o trabalho, salvo determinação da FISCALIZAÇÃO, todas as áreas de empréstimo usadas pela 

CONTRATADA deverão ser regularizadas de maneira a manter a aparência original da paisagem, de acordo 

com o disposto no plano de exploração ou com as recomendações da CONTRATANTE. As áreas em que 

ocorrer destruição, mutilação, danos ou desfigurações, como resultados das operações da CONTRATADA, 

devem ser reintegradas à paisagem local, através de replantio ou de qualquer outro tipo de reparo 

considerado adequado pela CONTRATANTE.Deverão também ser seguidas curvas de nível no plantio da 

vegetação de porte, com valeteamento para controle de erosão. 

3.5.3. Escavação de valas, poços e cavas 

Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados aos tipos de escavação. Para a escavação 

mecânica de valas, poços e cavas de profundidade de até 4,00 metros, serão utilizadas retro-escavadeiras. 

Para acerto final da vala, pode-se utilizar escavação manual.  

A escavação mecânica de valas, poços e cavas com profundidade superior a 4,00 metros deverá ser feita 

com escavadeira hidráulica ou a cabo. Se a CONTRATADA não dispuser de tal equipamento, a 

FISCALIZAÇÃO poderá permitir o uso de retro-escavadeira.Nesse caso, os recursos utilizados para se atingir 

a profundidade desejada não serão remunerados pela CONTRATANTE. Os serviços serão remunerados 

como se tivessem sido executados com escavadeira hidráulica e de acordo com as larguras especificadas 

mais adiante. 

Durante a execução dos serviços a FISCALIZAÇÃO poderá exigir remoção ou substituição de qualquer 

equipamento que não corresponda à produção inicialmente proposta, ou, que não satisfaça a qualquer 

exigência destas Especificações. 
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Antes de iniciar a escavação a CONTRATADA deverá fazer pesquisas de interferências, para que não sejam 

danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes e outros elementos ou estruturas que estejam na área 

atingida pela escavação ou próximos à mesma.Se a escavação interferir em galerias ou tubulações, a 

CONTRATADA executará o escoramento e a sustentação das mesmas. 

Junto às valas a CONTRATADA deverá manter livres as grelhas, tampões e bocas de lobo das redes dos 

serviços públicos, de modo a evitar danos e entupimentos.Mesmo autorizada a escavação, todos os danos 

causados a propriedades públicas ou privadas, bem como a danificação ou remoção de pavimentos além das 

larguras especificadas, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

3.5.3.1. Largura e profundidade de vala 

As valas com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centímetro), devem ter sua 

estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim e dispor de escadas ou rampas 

colocadas próximas aos locais de trabalho a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos 

empregados. 

Em todos os serviços de escavação a CONTRATADA deve seguir as normas da CONTRATANTE, aqui 

prescritas, a Norma Técnica da ABNT NBR 9.601 – Segurança de Escavação a Céu Aberto, a Norma 

Regulamentadora No 18 de 08 de Junho de 1978, a Portaria No 3.214 do Ministério do Trabalho e suas 

alterações, e a Lei No6.514 de 22 de Dezembro de 1977, que regulamenta o Capítulo V do Título II da CLT. 

3.5.3.1.1. Sistemas de abastecimento de água 

A profundidade mínima das valas será determinada de modo a possibilitar que o recobrimento das tubulações 

atenda às condições mostradas na Tabela 11apresentada abaixo. 

Tabela 11 - Recobrimento mínimo da tubulação de água por tipo de pavimento 

Tipo de Pavimento Recobrimento Mínimo (metros) 

Valas sob passeio com meio-fio definido  0,40 

valas sob passeio sem meio-fio definido 0,60 

Valas sob via pavimentada ou com greide 
definido por meio-fio e sarjeta 

1,00 

Valas sob via de terra ou com greide indefinido 1,20 

Por outro lado, a profundidade e a largura das valas serão as especificadas em projeto, ou conforme as 

dimensões mostradas na Tabela 12a seguir. 

Tabela 12 - Dimensões de valas para assentamento de tubulações de água 

Diâmetro 
(mm) 

Profundidade (m) 
Largura Máxima da Vala em Função do Tipo de Escoramento e Profundidade (m) 

Sem escoramento e/ou 
Pontaleteamento 

Descontínuo e 
Contínuo 

Especial e/ou 
Metálico 

Metálico / 
Madeira 

Até 150 
0,00 – 2,00  
0,00 – 4,00 

0,65 
0,75 

0,70 
0,85 

0,80 
0,95 

1,30 

200 
0,00 – 2,00  
0,00 – 4,00 

0,70 
0,80 

0,75 
0,90 

0,85 
1,00 

1,35 

250 
0,00 – 2,00  
0,00 – 4,00 

0,75 
0,85 

0,80 
0,95 

0,90 
1,15 

1,40 
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300 
0,00 – 2,00  
0,00 – 4,00 

0,80 
0,90 

0,85 
1,10 

0,95 
1,20 

1,45 

350 
0,00 – 2,00  
0,00 – 4,00 

0,80 
0,90 

0,85 
1,10 

0,95 
1,20 

1,45 

400 
0,00 – 2,00  
0,00 – 4,00 

0,90 
1,00 

1,00 
1,20 

1,10 
1,30 

1,60 

450 
0,00 – 2,00  
0,00 – 4,00 

0,90 
1,00 

1,00 
1,20 

1,10 
1,30 

1,60 

500 
0,00 – 2,00  
0,00 – 4,00 

1,00 
1,20 

1,15 
1,30 

1,25 
1,45 

1,75 

600 
0,00 – 2,00  
0,00 – 4,00 

1,15 
1,30 

1,25 
1,45 

1,35 
1,65 

1,85 

700 
0,00 – 2,00  
0,00 – 4,00 

1,30 
1,40 

1,50 
1,70 

1,60 
1,90 

2,05 

800 
0,00 – 2,00  
0,00 – 4,00 

1,40 
1,50 

1,60 
1,80 

1,70 
2,00 

2,15 

900 
0,00 – 2,00  
0,00 – 4,00 

1,60 1,90 2,05 2,25 

1000 
0,00 – 2,00  
0,00 – 4,00 

1,70 2,00 2,10 2,35 

1200 
0,00 – 2,00  
0,00 – 4,00 

 2,25 2,40 

Obsservações 

a) Para profundidades superiores a 4,00metros a largura será definida no projeto específico da obra. Caso 

não haja projeto, adotam-se as larguras constantes no intervalo 0,00 - 4,00 m do diâmetro requerido 

associado ao escoramento apropriado. 

b) Para diâmetros diversos que não constem na tabela acima, adotar os valores correspondentes ao diâmetro 

imediatamente inferior. 

3.5.3.1.2. Sistemas de esgotos sanitários 

A profundidade mínima das valas será determinada de modo a possibilitar que o recobrimento das tubulações 

atenda às condições previstas na Tabela 13apresentada a seguir. 

Tabela 13 - Recobrimento mínimo da tubulação de esgoto por tipo de pavimento 

Tipo de Pavimento Recobrimento Mínimo (metros) 

Valas sob passeio com meio-fio definido  0,70 

Valas sob passeio sem meio-fio definido 0,90 

Valas sob via pavimentada ou com greide 
definido por meio-fio e sarjeta 

1,00 

Valas sob via de terra ou com greide indefinido 1,20 

A profundidade e a largura das valas serão as especificadas em projeto, ou conforme as dimensões 

mostradas  na Tabela 14a seguir. Estas dimensões podem ser aplicadas também para as tubulações de 

drenagem de águas pluviais. 
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Tabela 14 - Dimensões de valas para assentamento de tubulações de esgoto e drenagem 

Diâmetro 
(mm) 

Profundidade 
(m) 

Largura Máxima da Vala em Função do Tipo de Escoramento e Profundidade (m) 

Sem escoramento e/ou 
Pontaleteamento 

Descontínuo e 
Contínuo 

Especial e/ou 
Metálico 

Metálico / 
Madeira 

Até 150 

0,00 – 2,00 
0,00 – 4,00 
0,00 – 6,00 
0,00 – 8,00 

0,65 
0,75 
0,85 
0,95 

0,65 
0,85 
1,05 
1,25 

0,75 
1,05 
1,35 
1,65 

 
1,65 
1,80 
1,95 

200 

0,00 – 2,00 
0,00 – 4,00 
0,00 – 6,00 
0,00 – 8,00 

0,70 
0,80 
0,90 
1,00 

0,70 
0,90 
1,10 
1,30 

0,80 
1,10 
1,40 
1,70 

 
1,75 
1,90 
2,05 

250 

0,00 – 2,00 
0,00 – 4,00 
0,00 – 6,00 
0,00 – 8,00 

0,80 
0,90 
1,00 
1,10 

0,80 
1,00 
1,20 
1,40 

0,90 
1,20 
1,50 
1,80 

 
1,85 
2,00 
2,15 

300 

0,00 – 2,00 
0,00 – 4,00 
0,00 – 6,00 
0,00 – 8,00 

0,80 
0,90 
1,00 
1,10 

0,80 
1,00 
1,20 
1,40 

0,90 
1,20 
1,50 
1,80 

 
1,85 
2,00 
2,15 

350 

0,00 – 2,00 
0,00 – 4,00 
0,00 – 6,00 
0,00 – 8,00 

0,90 
1,00 
1,10 
1,20 

1,10 
1,30 
1,50 
1,70 

1,20 
1,50 
1,80 
2,10 

 
2,15 
2,30 
2,45 

400 

0,00 – 2,00 
0,00 – 4,00 
0,00 – 6,00 
0,00 – 8,00 

0,90 
1,00 
1,10 
1,20 

1,10 
1,30 
1,50 
1,70 

1,20 
1,50 
1,80 
2,10 

 
2,15 
2,30 
2,45 

450 

0,00 – 2,00 
0,00 – 4,00 
0,00 – 6,00 
0,00 – 8,00 

1,00 
1,10 
1,20 
1,30 

1,15 
1,35 
1,55 
1,75 

1,25 
1,55 
1,85 
2,15 

 
2,25 
2,40 
2,55 

500 

0,00 – 2,00 
0,00 – 4,00 
0,00 – 6,00 
0,00 – 8,00 

1,10 
1,20 
1,30 
1,40 

1,30 
1,50 
1,70 
1,90 

1,40 
1,70 
2,00 
2,30 

 
2,35 
2,50 
2,65 

600 

0,00 – 2,00 
0,00 – 4,00 
0,00 – 6,00 
0,00 – 8,00 

1,20 
1,30 
1,40 
1,50 

1,40 
1,60 
1,80 
2,00 

1,50 
1,80 
2,10 
2,40 

 
2,45 
2,60 
2,75 

700 

0,00 – 2,00 
0,00 – 4,00 
0,00 – 6,00 
0,00 – 8,00 

1,30 
1,40 
1,50 
1,60 

1,50 
1,70 
1,90 
2,10 

1,60 
1,90 
2,20 
2,50 

 
2,55 
2,70 
2,85 

800 

0,00 – 2,00 
0,00 – 4,00 
0,00 – 6,00 
0,00 – 8,00 

1,40 
1,50 
1,60 
1,70 

1,60 
1,80 
2,00 
2,20 

1,70 
2,00 
2,30 
2,60 

 
2,65 
2,80 
2,90 

900 

0,00 – 2,00 
0,00 – 4,00 
0,00 – 6,00 
0,00 – 8,00 

1,50 
1,60 
1,70 
1,80 

1,70 
1,90 
2,10 
2,30 

1,80 
2,10 
2,40 
2,70 

 
2,75 
2,90 
3,05 

1000 
0,00 – 2,00 
0,00 – 4,00 

1,60 
1,70 

1,80 
2,00 

1,90 
2,10 

 
2,85 
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0,00 – 6,00 
0,00 – 8,00 

1,80 
1,90 

2,20 
2,40 

2,50 
2,80 

3,00 
3,15 

1200 

0,00 – 2,00 
0,00 – 4,00 
0,00 – 6,00 
0,00 – 8,00 

1,70 
1,80 
1,90 
2,00 

2,00 
2,20 
2,40 
2,60 

2,10 
2,30 
2,70 
3,00 

 
3,05 
3,20 
3,35 

Observação: Para diâmetros diversos que não constem na Tabela 14 acima, adotar os valores 

correspondentes ao diâmetro imediatamente inferior. 

3.5.3.2. Regularização do fundo da vala, poços e cavas 

Quando a escavação atingir a cota indicada no projeto, será feita a regularização e a limpeza do fundo da 

vala, poços ou cavas.Quando o greide final de escavação estiver situado em terreno cuja capacidade de 

suporte não for suficiente para servir como fundação direta, a profundidade de escavação deverá ser 

aumentada o suficiente para comportar um colchão de material, que poderá ser de lastro de pedra de mão, de 

lastro de brita ou de lastro laje e berço, definidos em projeto ou a critério da FISCALIZAÇÃO. Em todos os 

casos, o greide final será o definido em projeto.Nos casos em que o fundo da vala é constituído de rocha ou 

de qualquer outro material indeformável, deverá ser feito o aprofundamento da vala, com espessura não 

inferior a 10 cm para receber um colchão de areia ou de solo selecionado, que evite danos à tubulação a ser 

assentada. 

3.5.3.3. Material proveniente da escavação 

O material escavado que for, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriado para utilização no aterro/reaterro, será 

depositado ao lado da vala, poços ou cavas, a uma distância equivalente à profundidade de escavação. No 

caso contrário, o material escavado não aproveitável será transportado para uma área de depósito (bota-

fora), a ser designada pela FISCALIZAÇÃO. 

Esta área deverá estar devidamente licenciada pela Prefeitura Municipal para receber este material. 

3.5.3.4. Excesso de escavação 

A CONTRATADA será responsável por qualquer excesso de escavação, considerando-se como padrão o 

estabelecido nas largura de valas especificadas nas Tabelas 12 e 14. Também será de responsabilidade da 

CONTRATADA todo e qualquer desmoronamento ou ruptura hidráulica do fundo da vala causados por 

deficiência de escoramento ou por ficha inadequada. 

3.5.4. Aterro/Reaterro de áreas 

3.5.4.1. Compactação mecânica 

A compactação mecânica é um processo de adensamento em que se reduzem os vazios dos solos, 

melhorando sua capacidade de suporte, de variação volumétrica e de impermeabilidade.A seqüência normal 

dos serviços deverá atender os itens abaixo:  
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• lançamento e espalhamento do material, procurando-se obter, pelo menos aproximadamente, a 

espessura especificada para o tipo de equipamento; 
 

• regularização da camada solta de tal modo que sua espessura seja de 20 a 25% maior do que a 

altura final da camada, após a compactação; 
 

• homogeneização da camada pela remoção ou fragmentação de torrões secos, material 

conglomerado, blocos ou matacões de rocha alterada, etc...; 
 

• determinação expedita da umidade do solo, para definir se há necessidade de aeração ou de 

umidecimento do solo; e 
 

• compactação ou rolagem, com a utilização de equipamento adequado ao número de passadas 

suficientes para se atingir, em toda a camada, o grau de compactação desejado. 

Os materiais empregados normalmente serão os do próprio terreno, sendo que, no caso de substituição ou 

adição de material, estes deverão ser provenientes de jazidas aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.As obras de 

lagoas de tratamento de esgotos, barragens e outras de porte, deverão necessariamente ter o 

acompanhamento de controle tecnológico da CONTRATADA ou de empresa indicada pela FISCALIZAÇÃO. 

3.5.5. Aterro/reaterro de valas 

No caso de tubulações de manilhacerâmica ou de concreto, a realização dos testes de estanqueidade será 

feito após a execuçãodo aterro/reaterro das valas até orestabelecimento dos níveis originais das superfícies, 

preservando as estruturase tubulações. Para os demais tipos de tubulação, é imprescindível oaterro/reaterro 

antes da realização dos testes. 

O aterro/reaterro deverá ser realizado em paralelo com a remoção dosescoramentos. 

A rotina de trabalho de compactação será fixada por instrução de campo, emitidaoportunamente pela 

FISCALIZAÇÃO. Não será permitida a compactação devalas, poços ou cavas com pneus de retro-

escavadeiras, caminhões, etc...Após a execução do aterro/reaterro, todo excesso de material proveniente 

daescavação deverá ser transportado para um bota-fora.De qualquer forma, os serviços de aterro/reaterro só 

poderão ser iniciados apósautorização da FISCALIZAÇÃO.Serão de responsabilidade da CONTRATADA o 

nivelamento e o acabamentofinal da superfície. 

3.5.5.1. Compactação manual 

Esse tipo de compactação compreende todos os serviços executados atravésde processos manuais, relativos 

ao preenchimento de valas, poços ou decavas, realizado com material da própria escavação, ou de 

jazidas,devidamente selecionado e estocado.Estes serviços serão executados com o auxílio de soquete de 

madeira ou demetal com peso aproximado de 10 kg, em valas no passeio, valas em campoaberto, poços ou 

cavas.O espaço entre a base de assentamento e a superfície deverá ser preenchidocom solo selecionado, 

em camadas não superiores a 20 cm, de maneira queresulte em densidade aproximadamente igual à do solo 

que se apresenta nasparedes das valas. 
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3.5.5.2. Compactação mecânica sem controle do grau de compactação 

Todos os serviços relativos ao fechamento de valas, poços ou de cavas, commaterial da própria escavação 

ou de jazidas, devidamente selecionado eestocado, executados através de processos mecânicos, são aqui 

designadosserviços de compactação mecânica sem controle do grau de compactação.O espaço entre a base 

de assentamento e a cota definida pela geratrizexterna superior do tubo, acrescida de 20 cm, deverá ser 

preenchido comsolo selecionado, compactado com soquetes manuais, em camadas nãosuperiores a    20 

cm.O restante do aterro/reaterro deverá ser executado com solo selecionado,sempre em camadas não 

superiores a 20 cm, empregando-secompactadores do tipo sapo ou do tipo placa. 

3.5.5.3. Compactação mecânica com grau de compactação ≥ 95% PróctorNormal 

Para tubulações assentadas sob via carroçável, cuja vala deverá serrecomposta com solos coesivos, o 

espaço compreendido entre a base deassentamento e a cota definida pela geratriz externa superior do 

tubo,acrescida de uma altura indicada pela FISCALIZAÇÃO, deverá serpreenchido com aterro compactado 

com soquetes manuais, em camadas nãosuperiores a 20 cm. No restante do aterro deverá ser feita 

compactaçãomecânica a 95% do Próctor Normal, com desvio de umidade de mais oumenos 2 %.O material 

do aterro/reaterro deverá ser isento de pedras e corpos estranhose poderá ser proveniente da própria 

escavação ou de jazidas, a critério daFISCALIZAÇÃO. 

A compactação mecânica a 95% do Próctor Normal (Método Brasileiro NBR-7122 da ABNT) deverá ser 

executada com equipamentos apropriados,devendo sua execução ser autorizada pela FISCALIZAÇÃO, 

queprovidenciará análise dos ensaios fornecidos pela CONTRATADA, paradeterminar o grau de 

compactação e o desvio de umidade. 

Caso o resultado dos ensaios venha a apresentar valores inferiores aosespecificados, os serviços deverão 

ser refeitos, sem ônus para a CONTRATANTE,devendo, da mesma forma, serem refeitos os serviços de 

recomposição depavimentação. 

3.5.5.4. Aterro/reaterro em contato com estrutura de concreto 

Só poderá ser iniciado o aterro/reaterro junto às estruturas de concreto, apósdecorrido o prazo necessário ao 

desenvolvimento da resistência do concretoestrutural e satisfeitas as necessidades de impermeabilização.O 

aterro/reaterro deverá ser executado com o solo isento de pedras, madeira,detritos ou outros materiais que 

possam danificar as tubulações, ou qualqueroutro elemento montado no interior da vala.O material de 

aterro/reaterro será proveniente da própria escavação ou dejazidas, a critério da FISCALIZAÇÃO.A 

compactação do material de cada camada de aterro/reaterro deverá serfeita até se obter uma densidade 

aparente seca, não inferior a 95% dadensidade máxima e desvio de umidade de mais ou menos 2%, 

determinadanos ensaios de compactação, fornecidos pela CONTRATADA, deconformidade com a Norma 

Técnica da ABNT NBR-7122. 
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3.5.5.5. Controle e Ensaio 

Os controles e os ensaios de compactação serão executados pelaCONTRATADA, sem ônus para a 

COTRATANTE, baseando-se nos critériosestabelecidos pelo Método NBR-7122, e de conformidade com 

aFISCALIZAÇÃO.Métodos expeditos poderão ser usados para o controle de umidade nocampo, permitindo o 

avanço da obra.A aceitação desses métodos por parte da FISCALIZAÇÃO dependerá daconfirmação dos 

testes de laboratório. O serviço será recusado no caso dese verificarem discrepâncias superiores a 2%.Entre 

os métodos expeditos a serem usados, indicam-se: frigideiras, álcool espeedy. 

3.5.5.6. Recobrimento Especial 

A tubulação de aço soldada deverá ser protegida por um recobrimentoespecial, a fim de garantir as condições 

exigidas pelo projeto, adotadas nadeterminação da espessura da chapa dos tubos e peças especiais de 

aço.Esse recobrimento ou envoltória deverá ser de areia, de cimento e areia ou deconcreto magro, conforme 

determinações da CONTRATANTE.A posição e dimensão da envoltória devem obedecer rigorosamente 

àsindicações do projeto.A camada da envoltória situada entre o fundo consolidado da vala e a geratrizexterna 

inferior do tubo e a camada acima da geratriz externa superiordeverão ter 15 cm de altura. O mesmo material 

deve ser utilizado em ambasas camadas. 

Os tubos deverão ser lastreados ou travados de modo a impedir seudeslocamento durante a execução da 

envoltória.A compactação da envoltória poderá ser mecânica, hidráulica ou umacombinação de ambos os 

métodos, a critério da CONTRATANTE.A areia da envoltória deverá ser limpa (isenta de detritos), com 

máximo de 5%de material passante na peneira 100 e permeabilidade da ordem de 1 X 10 -²,lançada em 

camadas horizontais de espessuras não superiores a 50 cm ecompactadas de modo a não danificar o 

revestimento da tubulação. 

A camada da envoltória, abaixo da tubulação, deverá ser lançada antes doposicionamento dos tubos, 

excluída a extensão da vala correspondente aocomprimento dos cachimbos, que serão limitados por meio de 

formas demadeira comum.A compacidade relativa da areia será definida pelo ensaio de determinação 

doíndice de vazios mínimo de solos coesivos (Norma ABNT-MB 3.388), devendo,em todos os pontos da 

envoltória, atingir valores superiores a 70% (setentapor cento).Onde necessário, a critério da 

CONTRATANTE, a envoltória poderá ser executada emsua metade inferior, com uma mistura de areia e 

cimento, com 100 kg decimento comum por metro cúbico de areia, que deverá ser lançada eadensada por 

vibração.Em pequenas profundidades e a critério da CONTRATANTE, será permitido oenvelopamento com 

concreto magro com consumo mínimo de 150 kg decimento por metro cúbico.A construção da envoltória, 

após o assentamento da tubulação, somentepoderá ser feita com autorização da CONTRATANTE e após a 

execução dos seguintesserviços: 

• testes das juntas; 

• instalação dos elementos do sistema de proteção catódica anticorrosiva; 

• revestimento das juntas; 

• reparos no revestimento da tubulação; e 
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• cadastramento detalhado. 

3.5.6. Carga, transporte e descarga 

No que se refere à carga, transporte e descarga de solos, rochas ou entulhos para utilização em serviços ou 

colocação em bota-fora, ao iniciar o serviço, a CONTRATADA deverá apresentar: 

• definição dos equipamentos para carga, transporte, descarga e espalhamento, quando necessário, 

dos materiais provenientes de escavação e/ou demolição (entulho); e 
 

• definição das áreas de depósitos de materiais escavados ou de entulhos e bota-fora, com a fixação 

não só dos taludes e volumes a serem depositados, mas também dos caminhos e das distâncias de 

percurso. 

Durante a execução dos serviços poderá a FISCALIZAÇÃO exigir a remoção e substituição de qualquer 

equipamento que não corresponda aos valores de produção proposto inicialmente.Os materiais aproveitáveis 

serão armazenados em local apropriado, de modo a evitar a sua segregação.Qualquer tipo de material 

remanescente será levado e espalhado em bota-fora em local autorizado pela FISCALIZAÇÃO.A 

CONTRATADA tomará todas as precauções necessárias para que os materiais estocados em local 

apropriado ou espalhados em bota-foras, não causem danos às áreas e/ou obras circunvizinhas, por 

deslizamentos, erosões, etc... Para tanto, deverá a CONTRATADA manter as áreas de estocagem 

convenientemente drenadas e limpas.Na conclusão dos trabalhos, se ainda sobrarem materiais nas áreas de 

depósito, a critério da FISCALIZAÇÃO, esses depósitos passarão a funcionar como bota-foras ou as sobras 

serão levadas pela CONTRATADA e espalhadas nos bota-foras já existentes. As superfícies finais dos 

depósitos deverão estar limpas, convenientemente drenadas e em boa ordem. 

3.5.7. Proteção para desmonte com uso de explosivo 

Toda vez que se fizer uso de explosivos para desmonte de rocha, em valas ou fora delas, deverá ser avaliado 

o grau de risco decorrente. No caso de haver possibilidade de danos a pessoas ou ao patrimônio de terceiros, 

faz-se necessário o uso de proteção para desmonte, podendo ser usado qualquer um dos métodos a seguir, 

ou uma conjugação de ambos, no caso de alto risco. O uso de proteção não desobriga a contratada de alertar 

a população circunvizinha, em conjunto com as autoridades competentes. 

3.5.7.1. Proteção para desmonte com rede metálica 

Tem por finalidade a proteção contra a projeção, para fora das valas ou cavas, de fragmentos de solo 

desprendidos pela detonação de explosivos. Será executada com rede simples ou dupla, conforme a 

necessidade: a rede simples com cabos de ½” ou 5/8”, e a rede dupla com uma rede de cabos de½” 

superposta a outra de cabos de 5/8”.   

Os cabos serão trançados, formando malhas de 5 cm para o diâmetro de ½” e de 7 cm para o diâmetro de 

5/8”, sendo todos os cruzamentos dos cabos, ou nós das malhas, soldados. As extremidades dos cabos 

deverão ultrapassar as bordas da rede, no mínimo 10 cm, e terão todos os topos soldados a fim de evitar 
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desfiamento. O comprimento mínimo da rede de proteção na escavação de valas será de 2,00 m. As bordas 

laterais serão amarradas em estacas de aço com diâmetro mínimo de ¾”, comprimento de 1,00 m, cravadas 

ao longo da vala, com intervalos máximos de 1,00m e distância mínima de 40 cm da parede da vala (ver 

Figura 38). 

3.5.7.2. Proteção para desmonte com terra 

Nos desmontes de rocha onde houver risco razoável, far-se-á uso de uma cobertura de terra, compactada 

mecanicamente, sem controle do grau de compactação. A espessura da camada de terra dependerá da 

quantidade de explosivo a ser utilizada, devendo constar do plano de fogo a ser aprovado pela fiscalização da 

CONTRATANTE. O solo a ser empregado deverá ser aprovado pela fiscalização, a quem caberá também 

decidir sobre a conveniência, ou não, do reaproveitamento sucessivo do material, face a forma de 

fragmentação da rocha desmontada e ao grau de segurança desejado. 
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Figura 38 - Rede de proteção para escavação a fogo  
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3.6. GRUPO 05 - ESCORAMENTO 

3.6.1. Considerações gerais 

É obrigatório o escoramento para valas de profundidade superior a 1,25 metros, conforme Norma Técnica da 

ABNT NBR’s 9.061 e 12.266, da Norma Regulamentadora No 18 da Portaria No 3.214 de 07/06/78 do 

Ministério do Trabalho, e Lei No 6.514 de 22/12/77.Será utilizado escoramento sempre que as paredes 

laterais de valas, cavas ou poços, forem constituídas de solo passível de desmoronamento, bem como nos 

casos em que, devido aos serviços de escavação, se constate a possibilidade de alteração de estabilidade.O 

tipo de escoramento a empregar dependerá da qualidade do terreno, da profundidade da vala e das 

condições locais. Deverá obedecer aos projetos específicos, e na falta destes, será determinado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Nos trechos em que for usado escoramento de madeira, a distância máxima entre o último ponto escorado e 

a frente da escavação, deverá ser de 2,00 metros. A remoção deve ser feita cuidadosamente, à medida que 

for sendo feito o aterro/reaterro.Na execução do escoramento de madeira devem ser utilizados materiais 

isentos de trincas, falhas ou nós, que possam comprometer a resistência aos esforços que irão suportar. As 

tábuas, pranchas e longarinas serão de madeiras duras, como canafístula, sucupira, etc... As estroncas serão 

de eucalipto, com diâmetro não inferior a 20 cm.Caso não seja possível utilizar as bitolas especificadas, estas 

deverão ser substituídas por peças com resistência equivalente. 

Em valas profundas a estrutura do escoramento poderá servir de suporte às plataformas para colocação de 

terra escavada. Neste caso, deve-se tomar cuidados especiais para evitar excesso de peso adicional.O 

material escavado deverá ser colocado a uma distância da vala, equivalente, no mínimo, à sua profundidade, 

para evitar sobrecarga na parede lateral da vala.  

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências necessárias para evitar entrada ou percolação de 

águas pluviais no interior da vala, tais como mureta de alvenaria, vedação e impermeabilização de trincas 

laterais com asfalto. A ficha do escoramento deverá ser determinada em projeto ou na ausência deste, pela 

FISCALIZAÇÃO, em função do tipo de terreno.Se por algum motivo o escoramento tiver de ser deixado 

definitivamente na vala, deverá ser retirado da cortina de escoramento uma faixa de aproximadamente 0,90 m 

abaixo do nível do pavimento, ou da superfície existente. 

3.6.2. Escoramento de Madeira em valas e cavas 

3.6.2.1. Pontaleteamento 

Consiste em escorar a superfície lateral das valas ou cavas através de tábuas de madeira de lei com 

dimensões de 0,027 m x 0,30 m, dispostas verticalmente espaçadas de 1,35 m (eixo a eixo) e travadas 

horizontalmente por estroncas de eucalipto, diâmetro de 0,20m, espaçadas verticalmente de 1,00 m, 

conforme mostrado na Figura 39. 
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3.6.2.2. Escoramento tipo descontínuo 

Consiste em escorar a superfície lateral das valas ou cavas, através de tábuas de madeira de lei, com 

dimensões de 0,027 m x 0,30 m, dispostas verticalmente espaçadas a cada 0,60 m (eixo a eixo), travadas 

horizontalmente por longarinas de 0,06 x 0,16 m, em toda a sua extensão, espaçadas verticalmente de 1,00 

m e com estroncas de eucalipto de diâmetro 0,20 m, espaçadas de 1,35m. A primeira estronca deverá ser 

colocada a 0,40 m da extremidade da longarina, conforme Figura 40. 

3.6.2.3. Escoramento tipo contínuo 

Consiste em escorar a superfície lateral das valas ou cavas, através de tábuas de madeira de lei, com 

dimensões de 0,027 m x 0,30 m, dispostas verticalmente, de modo a cobrir toda a área das paredes, contidas 

por longarinas de 0,06 m x 0,16 m, em toda a sua extensão, espaçadas verticalmente de 1,00 m, e com 

estroncas de eucalipto de diâmetro 0,20 m, espaçadas de 1,35 m. A primeira estronca deverá ser colocada a 

0,40 m da extremidade da longarina, conforme Figura 41. 

3.6.2.4. Escoramento tipo especial 

Consiste em escorar a superfície lateral das valas ou cavas, através de pranchas de madeira de lei, com 

dimensões de 0,06 m x 0,16 m, com encaixe macho e fêmea, dispostas verticalmente, de modo a cobrir toda 

a área das paredes, contidas por longarinas de 0,08 m x 0,18 m, colocadas horizontalmente com 

espaçamentos verticais de 1,00 m e travadas por estroncas de eucalipto de diâmetro 0,20 m, espaçadas a 

cada 1,35 m. A primeira estronca deverá ser colocada a 0,40 m da extremidade da longarina, conforme 

Figura 42. 

3.6.3. Escoramento metálico em valas, cavas e poços 

Consiste em escorar a superfície lateral das valas, cavas e poços, com cravação de estacas pranchas 

metálicas travadas com estroncas metálicas ou de eucalipto de diâmetro 0,20 m e longarinas metálicas.A 

escolha do tipo e dimensões das estacas prancha serão determinadas por projeto específico, ou na falta 

deste pela FISCALIZAÇÃO.A escolha do processo de cravação será determinada pela FISCALIZAÇÃO, que 

deverá optar pelo sistema que ofereça menor dano à estabilidade do solo e as edificações vizinhas. 

3.6.4. Escoramento tipo misto em valas – tipo Hanbúrgues 

Consiste em escorar a superfície lateral das valas com pranchas de madeira de 0,06 m x 0,16 m, com 

comprimentos máximo de 2,00 m, dispostas horizontalmente, encaixadas e encunhadas em perfis metálicos 

Tipo “I” de 10”, cravados a cada 2,00 m e travadas por estroncas metálicas tipo “T” de 10”, ou estroncas de 

eucalipto de diâmetro 0,20 m.O empranchamento deve acompanhar a escavação, não podendo haver vãos 

sem pranchas entre os perfis com altura superior a 0,50 m em terreno mole.No caso de utilização de 

longarinas, estas serão metálicas Tipo “I” de 10”, dispostas horizontalmente. 
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Caso o solo apresente, alternadamente, camadas moles e rígidas, a montagem do escoramento deverá ser 

feita através de estroncas provisórias para possibilitar a escarificação do material por meio de equipamento 

interno a vala. A extensão de vala escorada com estronca provisória não deverá exceder a 40,00 metros. A 

remoção das estroncas provisórias deverá ser contínua, imediatamente após a colocação das estroncas 

definitivas.A escolha do processo de cravação será determinada pela FISCALIZAÇÃO, que deverá optar pelo 

sistema que ofereça menor dano à estabilidade do solo e as edificações vizinhas. 

3.6.5. Escoramento metálico-madeira para cavas e poços 

Consiste em escorar a superfície lateral das cavas ou poços, com pranchas de madeira de 0,06 m x 0,16 m, 

com comprimentos de 2,00 m, dispostas horizontalmente, encaixadas e encunhadas em perfis metálicos Tipo 

“I” de 10”, cravados a cada 2,00 m e travadas por longarinas metálicas Tipo “I” de 10”, dispostas 

horizontalmente.O empranchamento deve acompanhar a escavação, não podendo haver vãos sem pranchas 

entre os perfis com altura superior a 0,50 m em terreno mole. Caso o solo apresente, alternadamente, 

camadas moles e rígidas, a montagem do escoramento deverá ser feita através de estroncas provisórias para 

possibilitar a escarificação do material por meio de equipamento interno a vala. A extensão de vala escorada 

com estronca provisória não deverá exceder a 40,00 m. A remoção das estroncas provisórias deverá ser 

contínua, imediatamente após a colocação das estroncas definitivas.A escolha do processo de cravação será 

determinada pela FISCALIZAÇÃO, que deverá optar pelo sistema que ofereça menor dano à estabilidade do 

solo e as edificações vizinhas, conforme Figura 43. 

3.6.6. Remoção de escoramento metálico-madeira 

O plano de retirada das peças deverá ser objeto de programa previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO.A 

remoção da cortina de madeira deverá ser executada a medida que avance o aterro e compactação, com a 

retirada progressiva das cunhas, e sempre que possível, na mesma jornada de trabalho.Atingido o nível 

inferior da última camada de estroncas, serão afrouxadas e removidas as peças de contraventamento 

(estroncas e longarinas), bem como os elementos auxiliares de fixação, tais como: cunhas, consolos e 

travamentos. Da mesma forma, e sucessivamente, serão retiradas as demais camadas de 

contraventamento.As estacas e elementos verticais de escoramento serão removidos com a utilização de 

dispositivos hidráulicos ou mecânicos, com ou sem vibração, e retirados com o auxílio de guindastes, logo 

que o aterro atinja um nível suficiente, segundo estabelecido no plano de retirada.Os furos deixados no 

terreno, pela retirada de montantes, pontaletes ou estacas, deverão ser preenchidos com areia e 

compactados por vibração ou por percolação de água. 
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Figura 39 - Escoramento Tipo Pontaleteamento 
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Figura 40 - Escoramento Tipo Descontínuo  
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Figura 41 - Escoramento Tipo Contínuo 

  



 
 

196 
 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

Gerência de Ações Integradas para a Cidade 

Unidade de Gerenciamento do Programa Lagoas do Norte – UGP 

 

 

Figura 42 - Escoramento Tipo Escoramento especial  
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Figura 43 - Escoramento Tipo Metálico/Madeira  
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3.7. GRUPO 06 – ESGOTAMENTO E DRENAGEM 

3.7.1. Considerações gerais 

Sempre que ocorrer o aparecimento de água nas escavações proveniente de chuvas, lençol freático, 

vazamentos em tubulações, etc..., deverá ser esgotada a vala, cava ou poço a fim de garantir a continuidade 

da obra e a estabilidade das paredes da escavação.A água esgotada deverá ser conduzida para a galeria de 

águas pluviais ou local apropriado, e se necessário por meio de calhas ou condutos, a fim de evitar o 

alagamento das superfícies vizinhas ao local do trabalho ou o retorno á vala ou cava. 

Em caso de esgotamento de valas onde a tubulação será assentada, o bombeamento se prolongará pelo 

menos até que os materiais que compõe a junta e o berço atinjam o ponto de estabilização, e sejam 

executados os testes de qualidade. O mesmo procedimento deve ser adotado em esgotamentos de cavas e 

poços, onde sejam executados serviços cuja qualidade possa ficar comprometida com a presença de água. 

A CONTRATADA deverá dispor de equipamentos em quantidade suficiente e com capacidade de vazão 

adequada, precavendo-se desta forma, contra paralisações fortuitas da obra.O tipo de esgotamento a ser 

adotado varia com as condições locais, profundidade do lençol freático e constituição geológica do solo, 

ficando a critério da FISCALIZAÇÃO o tipo de esgotamento a ser utilizado, quando não especificado em 

projeto.Os equipamentos deverão ser dimensionados, operados e mantidos pela CONTRATADA, 

adequadamente, de forma que promovam eficiente esgotamento. A FISCALIZAÇÃO poderá intervir no 

referido dimensionamento, em qualquer fase de obra. 

A seguir estão descritos os sistemas de esgotamento com bombas e rebaixamento do lençol freático que 

serão utilizados conforme as condições exigirem. Quando for necessário a utilização de outros métodos, 

estes deverão ser aprovados previamente pela CONTRATANTE. 

3.7.2. Esgotamento com bombas 

Neste tipo de esgotamento podem ser empregados bombas de diafragma manuais (“sapos”) ou bombas 

centrífugas acionadas por motor a combustão ou elétrico. Estas bombas devem ser de construção especial 

para trabalho severo, como recalque de água contendo areia, lodo e outros sólidos em suspensão.Devem ser 

portáteis, auto-escovantes e construídas para grandes alturas de sucção e pequenas alturas de recalque. 

A instalação da rede elétrica alimentadora, pontos de força, consumo de energia ou combustível, 

manutenção, operação e guarda dos equipamentos serão de responsabilidade da CONTRATADA.A 

CONTRATADA deverá dimensionar, e a FISCALIZAÇÃO aprovar, o equipamento para este tipo de 

esgotamento.A água deverá ser direcionada dentro da vala, cava ou poço para que possa ser captada pelas 

bombas em local adequado.A CONTRATADA deverá prever e evitar irregularidades nas operações de 

esgotamento, protegendo, controlando e inspecionando o equipamento continuamente. 
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3.7.3. Rebaixamento do lençol freático 

O sistema ou bateria de poços de ponteira é um conjunto de poços, poucos espaçados entre si, geralmente 

ligados por uma única tubulação a sistema de sucção. São empregados poços de pequeno diâmetro, não 

superior a 8”.Comumente são poços de ponteira de 0,05 m ou 2”, com tubo de elevação da água de 1 ½ “ ou 

de menor diâmetro. O tubo de elevação é o próprio tubo de revestimento do poço, a ponteira é um tipo 

especial de filtro. 

Os sistemas de poços com ponteiras tem grande aplicação na drenagem temporária de áreas para 

construção em solo úmido. As valas para instalação de tubulações de água e esgoto, bem como as 

escavações para fundações, alcançam freqüentemente o solo saturado, abaixo do nível normal do lençol 

freático. A depressão do lençol freático pelo bombeamento de um sistema de ponteiras instalado nas 

adjacências da área a ser cravada, permite o trabalho a seco e elimina, também, o problema do 

desenvolvimento de erupções de areia no fundo da escavação. 

O abaixamento do nível da água subterrânea na área solicitada para o local de construção envolve a 

formação de um cone composto de depressão, decorrente do bombeamento do sistema de ponteiras. Para a 

obtenção do cone de composto de depressão os cones individuais devem se sobrepor. Isto implica na 

locação dos poços suficientemente próximos uns dos outros, de forma a haver a interferência e depressão do 

lençol em alguns metros no espaço intermediário entre os pares de poços.As ponteiras podem ser 

individualmente cravadas a profundidade desejada, ou enterradas por um ou mais métodos de jato de água. 

Quando a ponteira estiver à profundidade desejada, deve ser procedida a limpeza. 

Os poços de ponteira de um sistema de drenagem são geralmente espaçados de 0,60 m a 1,50 m, 

dependendo da permeabilidade da areia saturada, da profundidade a que o lençol aqüífero deve ser 

rebaixado, e da profundidade possível de instalação das ponteiras na formação arenosa.A superposição das 

áreas de influência em volta de dois pequenos poços, resulta em uma depressão composta do lençol 

aqüífero. Enquanto perdurar o bombeamento, o lençol é mantido rebaixado segundo os níveis indicados. A 

água da areia situada acima do lençol rebaixado é drenada por gravidade, e esse solo pode ser escavado a 

seco, em qualquer ponto do cone de depressão, definido pelos níveis do lençol.A formação do cone composto 

de depressão e o resultado da drenagem ou dessecamento da areia, não ocorrerão logo que a bomba é 

posta em funcionamento. Diversas horas de bombeamento são necessárias para o completo rebaixamento na 

areia saturada, nas adjacências de cada poço. Um tempo adicional é exigido para a drenagem vertical da 

água de saturação da zona a ser dessecada. Na prática, esse intervalo de tempo torna necessário o início do 

bombeamento do sistema de poços de ponteira com um ou mais dias de antecedência ao do começo da 

escavação. 

Em grandes obras, detalhados ensaios de bombeamento devem ser efetuados para se determinar o melhor 

espaçamento entre poços e o tempo necessário para a drenagem do solo à profundidade desejada. A 

aplicação apropriada da teoria do não-equilíbrio na análise do ensaio de bombeamento, fornece esses 

elementos. 
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O máximo rebaixamento que pode ser mantido na formação adjacente a cada poço, é a altura de vácuo ou de 

sucção proporcionada pelo equipamento de bombeamento, menos a distância do centro da bomba ao nível 

estático da água e menos as perdas de carga na tubulação e nas ponteiras.Considerável vantagem pode ser 

obtida, se for possível escavar inicialmente quase até o nível estático e colocar as bombas nesta cota mais 

baixa.A altura de sucção da bomba impõe, assim, uma limitação definida da profundidade até a qual o solo 

pode ser dessecado, por uma única bateria de ponteiras. Essa limitação pode ser superada, contudo, pelo 

uso de dois ou mais sistemas separados, instalados em etapas sucessivas. 

O sistema da primeira etapa é instalado e o seu bombeamento rebaixa o lençol aqüífero vários decímetros ou 

alguns metros abaixo do nível original. O sistema da segunda etapa é, então, instalado em nível inferior, após 

se ter escavado o terreno até a profundidade permitida pelo bombeamento da primeira etapa. As ponteiras, a 

tubulação geral de sucção e coleta, e as bombas da segunda etapa, são colocadas em um novo patamar, tão 

abaixo das da primeira etapa quanto possível. O bombeamento do sistema deprime o lençol o suficiente para 

que a escavação possa ser completada até a profundidade desejada. Uma terceira etapa pode ser 

adicionada, se for necessária uma drenagem mais profunda. 

O bombeamento contínuo do sistema da segunda etapa pode drenar o solo nas adjacências das ponteiras, 

deixando-o seco. A operação da primeira etapa é interrompida, quando isso se verifica. As bombas e os 

outros componentes da primeira etapa podem , então, ser utilizados no sistema da segunda ou terceira etapa. 

Deverão ser provavelmente reinstalados no primeiro estágio, quandochegar o momento da remoção das 

etapas das escavações mais baixas.Sob condições favoráveis, o nível da água pode ser rebaixado 

gradativamenteem etapas de cerca de 4,50 m cada. Etapas sucessivas de 2,00 m a 3,60 m sãomais comuns, 

contudo, e representam condições médias. 

Dois sistemas separados de ponteiras podem ser também necessários, quandosão encontrados dois estratos 

de areia saturada separados por uma camadaimpermeável de argila. Em tal caso, uma bateria de ponteiras 

pode ser cravadaacima da argila na camada superior de areia e a outra à profundidade desejada,abaixo da 

camada impermeável na formação arenosa inferior.A presença de camadas compactas de silte ou argila a 

profundidades variadasno solo saturado complica o projeto do sistema de ponteiras, uma vez queimpedem a 

drenagem vertical da areia sobreposta. Ainda que sejam de poucoscentímetros de espessura, essas 

camadas são impermeáveis. A drenagemsatisfatória de uma formação estratificada exige providências para a 

drenagemde cada estrato de areia, como formação separada. Um sistema de uma ou duasetapas pode se 

fazer necessário para essa finalidade, com as ponteiras de cadabateria instalada na parte inferior da 

respectiva camada de areia. 

Quando as condições não são muito difíceis, abrem-se canais de drenagemvertical através da camada 

impermeável, mediante o envolvimento das ponteirase tubos de elevação da água com areia, em perfurações 

de 0,20 m a 0,30 m dediâmetro. Um tubo de revestimento temporário é introduzido pelo método dojorro 

através de toda a camada, a ponteira é centrada no tubo e o espaço anularpreenchido com areia grossa e 

limpa, até o nível estático da água. Orevestimento externo é retirado à medida que o enchimento de areia é 

efetuado. 
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Este envoltório de areia proporciona, algumas vezes, a drenagem verticalpretendida, embora nem sempre 

funcione, devido a uma partícula de silte eargila, que pode ser formada sobre a parede da perfuração pela 

ação dealisamento do tubo de revestimento temporário, ao ser retirado. A película nãopode ser removida 

acima do topo da ponteira, uma vez que não existe forma dese conseguir qualquer ação de desenvolvimento 

ou lavagem acima do filtro, queremova todo o material inserto entre a formação natural e a face externa 

doenchimento de areia. 

Para se determinar a melhor profundidade de colocação, quando a estratificaçãopossa vir constituir 

problemas, é útil executar algumas perfurações de ensaio ebombeá-las experimentalmente. A vazão da 

formação aqüífera deverá serverificada em diversos níveis, através de sucessivas colocações da ponteira 

ebombeamento nas várias perfurações de ensaio, a várias profundidades. Aponteira pode ser colocada 

primeiramente a uma profundidade máxima e, após,ser elevada de um ou dois metros, para um segundo 

teste. Ao se efetuar o testede bombeamento, um manômetro de vácuo deve ser usado na entrada dabomba, 

para medir a altura de sucção. A taxa de bombeamento é medida peladescarga em um recipiente de volume 

conhecido e pelo tempo necessário paraseu enchimento.A profundidade apropriada para a colocação das 

ponteiras, depende de trêscondições: 

a) a profundidade máxima de escavação pretendida; 

b)a existência ou não de um leito de argila ou rocha a essa profundidade; e 

c)a existência e a profundidade de quaisquer camadas ou veios, intermediáriosde material impermeável na 

areia. 

Admitindo-se que o aqüífero arenoso continue alguns metros abaixo do fundo deescavação, as ponteiras 

devem descer a uma profundidade suficiente, de modoque seus topos fiquem pelos menos 0,90 m abaixo da 

parte mais profunda daescavação. Se somente uma única linha de ponteiras for usada para umaescavação 

de vala, o topo das ponteiras deve ficar 1,20 m abaixo do fundo davala. É preferível colocar as ponteiras a 

profundidades ainda maiores em relaçãoao fundo da escavação, se as condições o permitirem. Maiores 

profundidadesasseguram a manutenção do comprimento total de cada filtro, sempre abaixo donível inferior de 

bombeamento. 

Em certos casos, torna-se necessário a utilização de pré-filtro, que consiste noencamisamento das ponteiras 

com tubos de PVC de 6” ou 8” e a colocação decascalho ou brita e areia grossa lavada na boca das 

ponteiras, devendo estas ficar 0,30 m acima do início do encamisamento. Este serviço éadotado para 

melhorar o rendimento do conjunto de rebaixamento devido apresença de estratos de argila ou solo de baixa 

permeabilidade. 

O funcionamento do sistema de rebaixamento só poderá ser desativado quandoconcluído o assentamento e 

garantido sua fixação através do reaterro, a fim deevitar o levantamento dos tubos.Nos locais onde a obra 

estiver sendo mantida seca através do bombeamento ourebaixamento do lençol freático, as operações de 

bombeamento cessarãogradativamente, de maneira que o nível piezométrico seja sempre mantido, 

pelomenos a meio metro abaixo da cota superior atingida pelo aterro. 
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Especial atenção deverá ser dada quanto a proximidade de obras existentes, que exigirá, em algunscasos, a 

recarga do lençol freático próximo as fundações para evitar recalque dosolo e consequentemente às suas 

implicações.A CONTRATADA deverá responder pelas consequências dos danos à terceiros,das 

irregularidades ou anomalias ocorridas durante o rebaixamento, quaisquerque sejam as suas origens, sem 

ônus algum para a CONTRATANTE. 

A sequência de instalação de um sistema de rebaixamento com ponteirasfiltrantes, após definido o 

dimensionamento preliminar, é a seguinte: 

a) retirada de pavimentação, se houver; 

b) cravação do tubo piezométrico; 

c) após o equilíbrio do lençol verifica-se o nível do lençol no tubopiezométrico (indicador) e o nível da 

fundação da obra, obtendo-se destaforma a necessidade de rebaixamento; 

d) cravação das ponteiras filtrantes através de jateamento de água sobpressão (caminhão pipa ou 

reservatório, bomba, mangueira flexível e tubode cravação); 

e) instalação do coletor geral ou barrilete geral ao qual as ponteiras filtrantessão interligadas através de 

mangotes flexíveis e transparentes; 

f) instalação do conjunto de rebaixamento ao qual o barrilete é interligado; 

g) início de operação do sistema; e 

h) verificação visual do eficiente funcionamento de todas as ponteiras. 

A instalação da rede elétrica alimentadora, pontos de força, consumo de águapara montagens, energia ou 

combustível, fornecimento de areia grossa para préfiltro,tubulações para lançamento das águas de 

rebaixamento, bombassubmersas para eventuais auxílio ao rebaixamento, manutenção, 

operação,mobilização na obra, vigilância, guarda e desmobilização dos equipamentos,serão de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

3.7.4. Drenagem 

Considera-se como tal o destino permanente ou não, que se deve dar as águas pluviais e de infiltração 

durante a execução das obras e serviços, ou a determinadas áreas definidas em projeto ou pela 

FISCALIZAÇÃO.A drenagem será executada com os cuidados necessários para assegurar o seu 

funcionamento permanente, sem as obstruções decorrentes de colmatação ou de qualquer outra natureza. 

3.7.4.1. Drenagem superficial 

As calhas de concreto pré-moldadas, destinadas a captar águas pluviais, serão executadas obedecendo-se 

às especificações correspondentes das Normas Técnicas da ABNT. 

As escavações para assentamento das calhas de concretos, deverão ser executadas de acordo com o 

alinhamento e cotas constantes do projeto. O aterro, para atingir a cota de assentamento, deverá ser 
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devidamente compactado em camadas de no máximo 0,20 m. As dimensões das canaletas, seção e 

declividade, bem como sua localização serão as indicadas em projeto ou conforme orientação da 

Fiscalização. 

As peças pré-moldadas serão do tipo macho e fêmea rejuntadas com argamassa de cimento e areia traço 

1:4, tomando-se o cuidado com o alinhamento, a declividade e de eliminar ressaltos nas juntas, que poderão 

se tornar pontos de acúmulo de material, prejudiciais ao escoamento das águas. 

3.7.4.2. Drenagem subterrânea 

A construção de drenos subterrâneos deverá obedecer aos alinhamentos, cotas, dimensões e materiais 

definidos em projeto ou conforme orientação da FISCALIZAÇÃO.Poderão ser utilizados tubos furados ou 

ranhurados de PVC, cerâmicos, concreto e tubos porosos de concreto. O material filtrante para envolvimento 

dos tubos furados, ranhurados ou porosos, consistirão de cascalho ou pedra britada, devendo ser isentos de 

matéria orgânica, torrões de argila ou outros elementos prejudiciais.As valas deverão ser escavadas de 

acordo com a largura, o alinhamento e as cotas indicadas em projeto. Os tubos de tipos e dimensões 

requeridos deverão ser assentados firmemente no material de envolvimento. 

Normalmente estes tubos não serão rejuntados. Se necessário, o rejuntamento deverá ser feito com 

argamassa de cimento e areia traço 1:4. A parte superior da vala deverá ser preenchida com material argiloso 

ou conforme indicada no projeto. Todos os materiais de enchimento deverão ser compactados. Nas 

extremidades de saída das valas deverão ser instalados tubos ou terminais, conforme indicações do 

projeto.Poderão ser utilizados drenos sem tubulação, em que o sistema de drenagem consistirá de material 

filtrante e mantas permeáveis (manta não tecida de poliéster). Neste tipo de dreno normalmente são 

empregados areia, brita, cascalho e seixos. As combinações e granulometria destes materiais serão definidas 

pela FISCALIZAÇÃO. Deverão ser atendidas as recomendações do fabricante quanto à aplicação das mantas 

permeáveis. 
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3.8. GRUPO 07 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

3.8.1. Considerações Gerais 

Na execução dos serviços de fundações e estruturas, a CONTRATADA deverá dispor de pessoal qualificado, 

de equipamentos e ferramentas de qualidade e em quantidade suficiente ao bom andamento da obra, mesmo 

que não estejam citados nestas prescrições.Os projetos e a execução de fundações deverão obedecer às 

normas técnicas vigentes. 

3.8.2. Tubulões a céu aberto 

Os tubulões terão as dimensões definidas em projeto, com a camisa pré-moldada em concreto ou aço, 

rigorosamente centrada e aprumada.As tolerâncias quanto à prumada, locação e deslocamento dos tubulões 

ficarão a critério da FISCALIZAÇÃO, que se orientará com base nas informações do projetista.Se, ao se 

atingir a cota de terreno prevista, ficar constatado que a resistência do terreno não é a especificada em 

projeto, a FISCALIZAÇÃO deverá tomar as providências junto ao projetista. 

Na cota de base definitiva o terreno será nivelado, permitindo-se depressões máximas de 0,05 m em relação 

ao plano horizontal teórico. Antes da colocação das armaduras de alargamento será feita, no fundo, uma 

camada de regularização em concreto magro.A base, depois de liberada, receberá concretagem contínua, 

com concreto autoadensável. Também será concretado um trecho de fuste com 1,50 m de comprimento. O 

enchimento do fuste será feito com concreto convencional, conforme indicado no projeto 

Quando for o caso de bases para tubulões contíguos – cujas bordas mais próximas estejam menos de 2,00 m 

distantes umas das outras – a abertura dessas bases será feita uma de cada vez, e somente após a 

concretagem de uma, será executada a escavação da base adjacente.No caso de um fuste ser feito por 

partes em tubos ou em segmentos de camisa de aço, a altura mínima da área revestida será de 2,00 m para 

tubulões a céu aberto e 3,00 m para tubulões a ar comprimido.Quando da colocação da ferragem do fuste 

deve-se ter cuidado especial no sentido de evitar queda de solo sobre o concreto da base.  

3.8.3. Estacas 

As estacas deverão ser locadas rigorosamente de acordo com o projeto, não devendo ocorrer deslocamento 

ou inclinação na sua posição por ocasião da cravação.Ocorrendo excentricidade ocasionada por locação, 

perfuração ou cravação incorreta que possa comprometer a estabilidade da obra, deve-se consultar o autor 

do projeto, que avaliará o problema e determinará a solução, cujos ônus correrão totalmente por conta da 

CONTRATADA. 

Na execução de fundações por estacas, cujo processo de cravação possa comprometer a estabilidade de 

solos e edificações vizinhas, deverão ser tomadas medidas que neutralizem as vibrações. Eventuais danos a 

pessoas ou propriedades correrão por conta da CONTRATADA. 

A estaca deverá suportar com segurança a carga pré-fixada. As cotas de arrasamento devem ser controladas 

com referência aos níveis de projeto.O tipo de estaca, sua capacidade nominal de carga e seu comprimento 
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médio estimado serão fornecidos pelo projeto. Qualquer alteração que se faça necessária na obra só poderá 

ser efetuada com autorização prévia do autor do projeto.Com base nos parâmetros fornecidos pelo projeto, a 

CONTRATADA indicará os seguintes elementos: 

- seção transversal da estaca; 

- peso do martelo do bate-estacas para estacas cravadas; 

- altura de queda do martelo para estacas cravadas; 

- nega nos últimos dez golpes para estacas cravadas; e 

- tipo de equipamento a ser utilizado. 

Em caso de divergência sensível entre os elementos do projeto e os obtidos na cravação, a FISCALIZAÇÃO 

poderá solicitar a realização de prova de carga. 

3.8.3.1. Estaca moldada in loco, tipo broca 

As estacas manuais, de uma maneira geral, deverão ter comprimento limitado a 5,50 m e diâmetro entre 0,15 

a 0,30 m para cargas até 5 toneladas, com espaçamento máximo de 2,00 m para baldrames de construções e 

de 3,00 m para muros.O concreto a ser utilizado deverá ter a resistência e as características especificadas 

em projeto. Se isso não ocorrer, deverá ser dosado para uma resistência característica mínima de 15 Mpa.A 

permissão para uso dessas estacas em solo que acusem presença do lençol freático ficará a critério da 

FISCALIZAÇÃO.Autorizado o uso, deverão ser tomados cuidados especiais quanto à dosagem do concreto e 

ao esgotamento da água.Eventuais ressarcimentos de danos a pessoas e/ou propriedades ocorrerão por 

conta da CONTRATADA. 

3.8.3.2. Estaca moldada in loco, com execução mecânica 

A execução das estacas moldadas in loco deverá ser cuidadosamente acompanhada pela CONTRATADA e 

pela FISCALIZAÇÃO. Serão executadas em suas posições definitivas com auxilio de um tubo que, cravado 

até a cota exigida pelo projeto, será retirado gradativamente à medida que se procede ao enchimento com 

concreto auto-adensável. Antes do início da retirada do tubo deverá ser executada uma base alargada (bulbo) 

de concreto.Classificam-se também neste item as estacas tubadas, cravadas em suas posições definitivas 

com auxilio de um tubo metálico não recuperável, preenchido com concreto, havendo ou não bulbo na parte 

inferior.Em qualquer caso, seja o tubo recuperável ou não, sua extremidade inferior deverá ser aberta, e sua 

descida poderá ser conseguida por um dos seguintes processos: 

a) fechamento da ponta do tubo por meio de rolha e descida de tubo por cravação; e 

b) ponta do tubo aberta, para retirada do material terroso de seu interior por meio de equipamento especial e 

descida do tubo pelo seu próprio peso ou sob ação de uma pequena força externa. 

No caso de estacas com tubo recuperável deverá ser evitada a separação do concreto durante a operação 

concomitante de compactação e extração do tubo. O operador conservará a ponta do tubo sempre 
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mergulhada pelo menos 0,30 m na massa de concreto.Ao ser cravado o tubo, seja ele recuperável ou não, se 

a rolha tiver saído e o tubo for invadido por água, lodo ou outro material, estes deverão ser totalmente 

retirados por meio de uma nova rolha mais compacta. Se isso não for possível, o tubo será arrancado e 

cravado novamente, no mesmo local, sendo que o furo deixado pela estaca arrancada será preenchido com 

areia. Antes do lançamento do concreto, que será feito sem interrupção e em toda a extensão da estaca, 

deverá a FISCALIZAÇÃO verificar se o interior do tubo permanece seco e limpo. 

No caso de estacas tubadas, o lançamento do concreto somente poderá ser feito depois de terem sido 

cravados todos os tubos até a sua posição definitiva, num raio de 1,50 m a partir da estaca considerada.Após 

a concretagem de uma estaca tubada, nenhuma outra poderá ser cravada num raio de pelo menos 4,50 m de 

distância da estaca concretada, salvo se o concreto já tiver sido lançado há mais de 7 (sete) dias.O 

lançamento do concreto dentro do tubo deverá ser feito em camadas de no máximo 0,50 m de espessura, e 

somente após a colocação da armadura da estaca. Cada camada deverá ser vibrada ou fortemente 

compactada antes da concretagem da camada seguinte. A concretagem será ininterrupta, desde a ponta até 

a cabeça da estaca, sem segregação dos materiais. 

As armaduras das estacas, com tubos recuperáveis ou não, deverão ser rigidamente amarradas para que não 

seja danificada ou alterada sua posição de centro por ocasião da vibração do concreto. Sempre que possível, 

os estribos deverão ser fixados com solda elétrica antes da colocação das armaduras dentro do tubo de 

cravação.Os tubos deverão ser soldados no caso de haver necessidade de acréscimos. Sua estanquidade 

deve ser preservada para evitar eventual penetração de água ou de outros materiais. 

3.8.3.3. Estaca pré-moldada de concreto 

As estacas de concreto armado ou protendido terão suas formas e dimensões compatíveis com as 

capacidades nominais de projeto. Sua fabricação será feita por lotes, em áreas protegidas das intempéries.  

Cada estaca deverá ser identificada pelo número do lote e data de concretagem. Todas as estacas de um lote 

deverão ser de um mesmo tipo.A qualidade das estacas fornecidas serão de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA. As estacas danificadas, a critério da FISCALIZAÇÃO, serão substituídas por outras em   

perfeitas condições de utilização, por conta da CONTRATADA. 

O manuseio e o transporte das estacas só poderão ser efetuados após o concreto ter atingido 

comprovadamente 80% da resistência prevista para os 28 dias. As estacas só poderão ser cravadas quando 

o concreto tiver atingido a resistência prevista aos 28 dias.Toda estaca danificada nas operações de cravação 

devido a defeitos internos ou de cravação, deslocamento de sua posição, com o topo abaixo da cota de 

arrasamento fixada no projeto ou pela FISCALIZAÇÃO, será corrigida às expensas da CONTRATADA, que 

adotará, após aprovação da FISCALIZAÇÃO, um dos seguintes procedimentos: 

a) a estaca será arrancada, e nova estaca cravada no mesmo local; 

b) uma segunda estaca será cravada adjacente à estaca defeituosa; e 

c) a estaca será emendada com uma extensão suficiente para atender ao objetivo. 
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O furo deixado por uma estaca arrancada deverá ser preenchido com areia, mesmo que se vá cravar 

posteriormente uma nova estaca no mesmo local.Uma estaca será considerada defeituosa quando tiver 

fissuras visíveis que se estendam por todo o perímetro da seção transversal, ou quando apresentar qualquer 

defeito que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, afete sua resistência ou vida útil.As cabeças de todas as estacas 

deverão ser protegidas com capacete de tipo aprovado, de preferencia provido de coxim, de corda ou de 

outro material adequado que se adapte ao capacete e se apoie, por sua vez, em um bloco de madeira.Na 

cravação de todas as estacas verticais e inclinadas, serão sempre empregadas guias ou uma estrutura 

adequada para suporte e colocação do martelo, salvo autorização da FISCALIZAÇÃO para emprego de outro 

procedimento.  

As estacas de fundação, tão logo concluída sua cravação, serão arrasadas nas cotas indicadas no projeto ou 

determinadas pela FISCALIZAÇÃO, de maneira que fiquem embutidas pelo menos 5 cm no bloco de 

coroamento e sua armação seja mergulhada na massa do concreto num comprimento igual ao da ancoragem 

da estrutura. O corte da estaca deverá ser sempre normal ao seu eixo. Quando, por algum motivo, o 

arrasamento de uma estaca ocorrer abaixo da cota de projeto, deverá ser executado o seu prolongamento, 

obedecendo aos seguintes preceitos: 

a) O concreto da extremidade da estaca deverá ser cortado no comprimento necessário à emenda das barras 

longitudinais da armadura por justaposição; 

b) As superfícies de contato do concreto e a emenda de armação deverão ser tratadas como emendas de 

concreto armado; 

c) O alinhamento entre as faces das estacas e da parte prolongada deverá ser assegurado; 

d) A armadura da parte prolongada será idêntica à da estaca, assim como o concreto a empregar; e 

e) A concretagem, adensamento do concreto, remoção das formas, cura e acabamento das estacas serão 

feitos conforme indicação das especificações referentes a concreto armado.As emendas das estacas pré-

moldadas de concreto deverão ser efetuadas através de luvas metálicas. 

3.8.3.4. Estaca metálica 

As estacas metálicas são constituídas de perfis laminados simples ou associados por perfis compostos de 

chapa soldada, trilhos ou por tubos cravados no terreno, rigorosamente nas posições indicadas no projeto.A 

CONTRATADA deverá tomar precaução no sentido da perfeita interpretação da sondagem, para evitar que as 

estacas atinjam obstáculos que tornem difícil sua penetração, induzindo a negas falsas e/ou causando sua 

ruptura, torção ou flambagem.Em caso de dúvida, serão sempre efetuadas provas de carga na estaca em 

questão, a critério da FISCALIZAÇÃO, objetivando a confirmação dos elementos indicados em projeto. 

Os perfis ou tubos constituintes das estacas metálicas deverão atender às indicações do projeto e às Normas 

Técnicas da ABNT.As estacas serão protegidas contra a oxidação e depositadas em áreas próprias, em 

pilhas de no máximo 3 camadas para evitar flexão naquelas que estiverem nas camadas inferiores.O 

deslocamento da posição final da cabeça de cada estaca, em relação àquela indicada no projeto, assim como 
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a inclinação do seu eixo em relação à vertical, também indicada no projeto, não deverá exceder aos seguintes 

valores: 

- deslocamento da posição inicial da cabeça da estaca de aço =5 cm; e 

- variação da inclinação da estaca ≤ 1 cm. 

As emendas deverão ser feitas com solda elétrica e deverão oferecer a maior resistência possível, de acordo 

com a boa técnica.Só poderão ser emendados trechos de estacas maiores que 3,00 metros, excetuando-se o 

complemento para a última etapa, cujo comprimento será o necessário à concretização dos trabalhos.O plano 

de cravação deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO, cabendo a CONTRATADA apresentar o equipamento 

em qualidade e quantidade adequadas à execução dos serviços. 

A estaca danificada na operação de cravação que apresente defeitos de fabricação, emenda mal executada, 

que tenha sido cravada com deslocamento excessivo de sua posição projetada ou que tenha sua cota de 

topo abaixo da cota de arrasamento fixada pelo projeto, será corrigida às custas da CONTRATADA, 

adotando-se um dos seguintes procedimentos: 

a) a estaca será arrancada, preenchendo-se o furo deixado com areia, e uma nova estaca será cravada de 

acordo com o projeto;  

b) uma segunda estaca será cravada adjacente à estaca defeituosa; e 

c) a estaca será emendada até que a cota do topo atinja a cota indicada em projeto. 

3.8.3.5. Estaca de eucalipto 

As estacas de eucalipto deverão atender ao Item 7.3.1 da Norma NBR 6122/86.Somente será permitida a 

cravação de estacas de eucalipto que receberam prévio tratamento e que forem aprovadas pela 

FISCALIZAÇÃO.A cravação será executada por bate-estacas, podendo ser usado martelo de gravidade, com 

peso variável entre uma e uma vez e meia o peso da estaca. A altura de queda do martelo não deverá ser 

superior a 1,50 m.Quando a área da cabeça da estaca for maior que o martelo, deverá ser usado um anel de 

reforço para distribuir uniformemente o golpe, evitando-se, desse modo, tanto quanto possível, que a estaca 

rache ou se fragmente. Durante a cravação deverá ser usado um coxim entre o cabeçote e a cabeça da 

estaca. A espessura do coxim deverá variar em função do bate-estaca e da resistência encontrada na 

cravação. Quando necessário, deverá ser usado coxim adicional.Os coxins deverão ser inspecionados 

regularmente, para que não se permita a utilização daqueles que tenham perdido sua forma original e sua 

consistência natural.Em função do tipo de equipamento de cravação a ser empregado, do peso do martelo, 

do coxim e da estaca, será determinada pela FISCALIZAÇÃO a nega admissível. No bate-estaca de queda 

livre, durante a determinação da nega, o martelo deverá ter altura de queda de 1,00 m. 

Deverão ser tomadas precauções no sentido de evitar-se ruptura da estaca quando esta atingir qualquer 

obstáculo que torne difícil a sua penetração.A tolerância máxima de diferença de inclinação com a locação de 

projeto será de 1 cm por metro de estaca cravada.Sobre as estacas cravadas será feito um lastro de pedra 

britada, uma laje de concreto armado e um berço para assentamento da tubulação.  
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3.8.4. Ancoragens e Engastamentos 

As ancoragens e os engastamentos serão executadas nos terminais, conexões e aparelhos, bem como nos 

trechos inclinados de linha, sujeitos a deslizamentos.As ancoragens e os engastamentos poderão ser de 

concreto simples, armado ou ciclópico, de madeira, aço ou executados através de atirantamento da 

linha.Quando executadas as ancoragens em concreto, estas serão objeto de projeto específico e deverão 

obedecer às especificações relativas a formas, concreto, armaduras e tirantes. Para ancoragens de redes de 

ferro fundido ou PVC, quando não especificada em projeto, poderão ser usadas as definidas nos projetos 

padrão da CONTRATANTE.O emprego de ancoragens de pontaletes de madeira de lei, com dimensões de 

0,06 m x 0,16 m x 1,00 m somente poderá ser feito em redes de distribuição de água com diâmetro no 

máximo até 100 mm. 

3.8.5. Lastro 

São camadas de materiais granulares, de argamassa ou concreto, destinados a dar suporte aos leitos que 

recebem cargas estruturais de obras, no assentamento de tubulações e regularização de valas.Os lastros sob 

estruturas ou fundações diretas serão constituídos de duas camadas: a primeira de pedra britada no 2 e a 

segunda de concreto não estrutural. A espessura das camadas será de no mínimo 5 cm cada, ou conforme 

especificado no projeto.O lançamento do concreto não estrutural deverá ser acompanhado de apiloamento 

com soquetes manual, com o cuidado de não ocasionar a segregação dos materiais. A superfície deverá ser 

regularizada e perfeitamente nivelada. 

Nos casos de fundações por estacas, os blocos deverão apoiar-se diretamente sobre as mesmas. Os lastros, 

portanto, deverão ocupar a área dos blocos sem interferir na união estaca/bloco.Quando do assentamento da 

tubulação diretamente sobre o solo, deve ser feita a regularização do fundo da vala para alojar o tubo. Isso é 

possível em terreno seco, onde não haja rocha. Quando houver rocha, será feito rebaixamento no terreno 

natural, onde será executado um colchão de material granular fino, normalmente areia ou pó de pedra, 

perfeitamente adensada, na espessura mínima de 20 cm, abaixo da geratriz externa inferior do tubo. 

A critério da FISCALIZAÇÃO ou de acordo com o projeto, poderão ficar determinados ainda os seguintes 

casos de fundação direta: 

a) lastro de brita: a tubulação é assentada sobre lastro de pedra britada no 2, compactado manualmente; e 

b) lastro, laje e berço: a tubulação é assentada sobre um berço de concreto apoiado em laje de concreto 

armado, executada sobre lastro de pedra britada no2, conforme mostrado na Figura 50. 

O solo que não apresentar características de suporte adequadas deverá ser substituído, ficando a critério da 

FISCALIZAÇÃO o enchimento da superescavação, que poderá ser feito com areia compactada ou através do 

aumento da espessura do lastro de brita, dependendo da espessura do enchimento.Nos trechos em que a 

camada de solo adequado para a sustentação da fundação da tubulação estiver localizada a uma 

profundidade relativamente grande, tornando aconselhável a substituição de solo, serão utilizadas estacas de 

eucalipto, de modo a transmitir a carga da estrutura para a camada de solo de maior capacidade de carga. 
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3.8.6. Formas e Cimbramentos 

3.8.6.1. Formas 

A execução das formas deverá obedecer às Normas Técnicas da ABNT NBR-6118 e NBR-8800.As formas 

poderão ser feitas de madeira, em bruto ou aparelhada, chapa de madeira compensada, resinada ou 

plastificada, de madeira revestida com chapas metálicas, de chapas de aço ou de ferro.A madeira utilizada 

nas formas deverá apresentar-se isenta de nós fraturáveis, furos ou vazios deixados por nós, fendas, 

rachaduras, curvaturas ou empenamentos.A espessura mínima das tábuas a serem usadas deverá ser de 25 

mm e no caso de madeira compensada será de no mínimo 12 mm. No caso de se necessitar utilizar materiais 

de espessuras menores, deve-se obter aprovação da FISCALIZAÇÃO.É parte da "forma" não só a madeira 

em contato com o concreto, mas também a que se fizer necessária à transferência das cargas para as 

cabeças das peças verticais de escoramento. 

As formas serão usadas nos casos em que houver necessidade de conformação do concreto, de acordo com 

os perfis de projeto, ou para impedir a contaminação do concreto por agentes agressivos externos.As formas 

deverão estar de acordo com as dimensões indicadas no projeto. Qualquer parte da estrutura que se afastar 

das dimensões e/ou posições indicadas nos desenhos deverá ser removida e substituída, sem ônus adicional 

para a CONTRATANTE.O projeto das formas será de total responsabilidade da CONTRATADA, que o 

submeterá à aprovação da FISCALIZAÇÃO. Tal aprovação, no entanto, não eximirá a CONTRATADA da 

responsabilidade por qualquer falha que possa ocorrer. 

As formas deverão ter resistência suficiente para suportar pressões resultantes do lançamento e da vibração 

do concreto. Devem manter-se rigidamente na posição correta, sem sofrer deformações. Deverão, também, 

ser estanques o suficiente para impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem. Serão untadas 

com produto que facilite a desforma sem manchar a superfície do concreto. As calafetações e emulsões que 

se fizerem necessárias só poderão ser executadas com materiais aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

Antes de qualquer concretagem a FISCALIZAÇÃO fará uma inspeção para certificar-se de que as formas se 

apresentam com as dimensões corretas, isentas de cavacos, serragem ou corpos estranhos, e de que a 

armadura está de acordo com o projeto.As formas, desde que não sejam montadas com peças plastificadas, 

deverão ser saturadas com água em fase imediatamente anterior à do lançamento do concreto, mantendo as 

superfícies úmidas e nunca encharcadas.  

As formas remontadas deverão sobrepor o concreto endurecido, do lance anteriormente executado, em no 

mínimo 10 cm. Serão fixadas com firmeza contra o concreto endurecido, de tal maneira que quando a 

concretagem for reiniciada, elas não se alarguem e não permitam desvios ou perda de argamassa nas juntas 

de construção. Se necessário usarão vedações com isopor, parafusos ou prendedores adicionais, a fim de 

manter firmes as formas remontadas contra o concreto endurecido.As aberturas nas formas destinadas a 

inspeção, limpeza e adensamento, deverão ser submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

As formas a serem utilizadas deverão enquadrar-se de acordo com sua modalidade de uso, nos tipos 

discriminados a seguir: 
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• forma plana em madeira comum para fundação; 

• forma plana em madeira para estrutura; 

• forma plana em chapa compensada resinada para fundação; 

• forma plana em chapa compensada resinada para estrutura; 

• forma plana em chapa compensada plastificada para estrutura; 

• forma curva em madeira para estrutura; 

• forma curva em chapa compensada resinada para estrutura; e 

• forma curva em chapa compensada plastificada para estrutura. 

Nas formas para concreto aparente só será permitido o uso de peçasuniformes. Fica proibido o uso de peças 

que venham a ocasionar impressão de concreto remendado.Na face que receberá o concreto as juntas das 

madeiras deverão apresentar-se rigorosamente concordantes entre si.Na fixação de forma para estruturas 

hidráulicas é obrigatório o uso de tirantes espaçadores do tipo núcleo perdido, conforme Figura 51.Os 

arames ou tirantes para fixação das formas deverão ter suas pontas posteriormente cortadas no interior de 

uma cavidade no concreto com 40 mm de diâmetro e 30 mm de profundidade.Em ambos os casos, as 

extremidades deverão receber tratamento com argamassa seca socada – dry-pack. 

3.8.6.2. Cimbramento 

As escoras deverão ser de madeira ou metálicas (tubulares ou não), providas de dispositivos que permitam o 

descimbramento controlado.A CONTRATADA, antes de executar o cimbramento, deverá apresentar à 

FISCALIZAÇÃO, para aprovação, um projeto adequado do tipo de construção a ser executado. Para os 

cálculos deve-se prever um concreto armado de 2.500 Kgf/m³ de densidade.Tal aprovação não eximirá a 

CONTRATADA das responsabilidades inerentes à estimativa correta das cargas, dos esforços atuantes e da 

perfeita execução dos serviços.O controle de estabilidade deverá ser feito por meio de defletômetros, ou nível 

de alta precisão, colocados de modo a visar pontos suscetíveis de arreamento. 

A CONTRATADA deverá estar equipada com macacos de rosca e cunhas de madeira dura para deter 

qualquer recalque das formas durante o lançamento do concreto, e antes do início da pega.Deverá ser feita 

uma previsão para assegurar a contra flecha permanente requerida na estrutura. Deve-se, também, prever 

meios para a correção de possíveis depressões ou distorções durante a construção. 

O ajustamento deverá ser feito de modo a permitir o rebaixamento gradual do cimbramento durante a sua 

remoção.Havendo recalques ou distorções indevidas, a concretagem deverá ser suspensa, retirando-se todo 

o concreto afetado. Antes de reiniciarem-se os trabalhos o escoramento deverá ser reforçado e corrigido até 

alcançar a forma primitiva. Esse trabalho, eventualmente necessário, será executado pela CONTRATADA 

sem nenhum direito a qualquer tipo de remuneração. 

Quando a laje de cobertura for em cúpula esférica, o cimbramento deverá conduzir à construção de paralelos 

da cúpula esférica, sobre os quais se apoiarão segmentos dos meridianos, de forma a manter, para os 

painéis de chapa compensada das formas, um espaçamento conveniente e aproximadamente 

constante.Deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar concentrações de carga na laje de 

fundo do reservatório, que suportará o escoramento da laje de cobertura.A estrutura dos cimbramentos 
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deverá possuir qualidades tais que permitam sua utilização como andaime.A FISCALIZAÇÃO não liberará as 

concretagens sem que tenham sido cumpridos os requisitos mínimos aqui indicados. 

3.8.6.3. Retirada das formas e do cimbramento 

A retirada das formas e do cimbramento só poderá ser feita quando o concreto atingir resistência suficiente 

para suportar às ações que sobre ele atuarem, e não conduzir a deformações inaceitáveis, tendo em vista o 

valor do módulo de deformação do concreto (CE) e a maior probabilidade de grande aumento da deformação 

lenta, quando o concreto é solicitado com pouca idade.A operação de retirada das formas e do cimbramento 

– fase particularmente importante no que se refere à transferência de cargas para a estrutura – deverá ser 

executada com segurança, dentro dos critérios estruturais adequados, sem choques e evitando-se ao máximo 

a ocorrência de esforços temporários não previstos. Essa operação não poderá ser executada sem que a 

FISCALIZAÇÃO aprove o plano de descimbramento.  

Para obras que não tiverem controle tecnológico deve-se obedecer às prescrições da Norma Técnica da 

ABNT NBR-6.118, Item 14, que indicam os seguintes prazos: 

- faces laterais: três dias; 

- faces inferiores: quatorze dias, tendo-se o cuidado de deixar pontaletes e transversinas para impedir as 

deformações das partes concretadas; e 

- faces inferiores, sem pontaletes: vinte e um dias. 

Esses prazos poderão ser modificados, a critério da FISCALIZAÇÃO, desde que tenham sido atendidas as 

medidas de cura do concreto e verificada sua resistência. 

3.8.7. Armaduras 

Os aços para armaduras destinadas às estruturas de concreto armadoobedecerão à Norma Técnica da ABNT 

NBR-7.480, observadas também as disposições do Item 10 da NBR-6.118.As telas de aço soldadas deverão 

obedecer à NBR-7.481. 

A estocagem do aço é fundamental para a manutenção de sua qualidade. Essematerial deverá ser colocado 

em local abrigado das intempéries, sobre estrados,a no mínimo 7,5 cm do piso, ou no mínimo 30 cm do 

terreno natural. O solosubjacente deverá ser firme, com leve declividade e recoberto com camada debrita. 

Recomenda-se que o aço seja coberto com plástico ou lona que o protejamda umidade e do ataque de 

agentes agressivos. Serão rejeitados os aços que seapresentarem em processo de corrosão e ferrugem, com 

redução maior do que10% na seção efetiva de sua área.O armazenamento deverá ser feito separadamente 

para cada bitola, evitando-secolocar no mesmo lote bitolas diferentes. Deve-se também tomar cuidado 

paranão torcer as barras, o que evita a formação de dobras e o emaranhamento nosfeixes recebidos. 

A FISCALIZAÇÃO fará uma inspeção preliminar, em que se verificará se apartida está de acordo com o 

pedido e apresenta homogeneidade geométrica. Asbarras de aço deverão estar isentas de defeitos 

prejudiciais, tais como bolhas,fissuras, esfoliações, corrosão, graxa e lama aderente.Os aços utilizados 
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deverão apresentar a designação da categoria, da classe e aindicação do coeficiente de conformação 

superficial, especialmente quando estefor superior ao valor mínimo exigido para a categoria.Será retirada 

para ensaio uma amostra de cada partida do material que chegaà obra. A amostragem deverá obedecer à 

NBR-7.480.Os resultados dos ensaios serão analisados pela FISCALIZAÇÃO, a quemcompete aceitar ou 

rejeitar o material, de acordo com a especificaçãocorrespondente.Os materiais rejeitados deverão ser 

removidos imediatamente do canteiro deobras sem ônus para a CONTRATANTE. 

3.8.7.1. Armadura de aço comum 

3.8.7.1.1. Corte e dobramento 

As barras e telas, antes de serem cortadas, deverão ser endireitadas,sendo que os trabalhos de retificação, 

corte e dobramento deverão serefetuados com todo cuidado, para que não sejam prejudicadas 

ascaracterísticas mecânicas do material. Os dobramentos das barrasdeverão ser feitos a frio, obedecendo-se 

ao especificado no Item 12,Anexo 1 da NBR-7.480. 

3.8.7.1.2. Emenda das barras e telas de aço soldadas 

Emenda das barras e telas de aço soldadas poderão ser feitas desde quese obedeça rigorosamente aos 

detalhes em projeto e ao Item 6.3.5 daNBR-6118.A CONTRATADA poderá propor a localização das 

emendas, quando nãoindicadas especificamente no projeto, assim como substituir emendas detranspasse 

por emendas soldadas ou barras contínuas, desde que taisdecisões sejam aprovadas pela 

FISCALIZAÇÃO.No caso de emenda por solda, a CONTRATADA se obriga a apresentarlaudo de ensaio do 

tipo de solda fornecido por laboratório idôneo,conforme requisitos estabelecidos no Anexo 1 da NBR-7.480, 

Item 11 eNBR-6.118. 

3.8.7.1.3. Montagem 

Na montagem das armaduras, deverá ser observado o prescrito na NBR-6.118. As armaduras deverão ser 

montadas na posição indicada no projeto e demodo que se mantenham firmes durante o lançamento do 

concreto, semque se alterem as distâncias das barras entre si e o espaçamento entre asfaces internas das 

formas. Permite-se para isso, o uso de arame oudispositivo de aço, tal como o caranguejo, desde que não 

seja apoiadosobre o concreto magro ou sobre a forma.Nunca, porém, será admitido o emprego de aço cujo 

cobrimento, depoisde lançado no concreto, tenha uma espessura menor que a prescrita naNBR-6118 ou no 

projeto específico, prevalecendo sempre a maior delas.Na montagem das peças dobradas a amarração 

deverá ser feitautilizando-se arame recozido, ou, então, pontos de solda, a critério daFISCALIZAÇÃO.Nas 

lajes deverá ser feita a amarração dos ferros em todos oscruzamentos. A montagem deverá estar concluída 

antes do início daconcretagem. 

 

3.8.7.1.4. Substituição de barras 
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Somente será permitida a substituição das barras indicadas nos projetos, poroutras de diâmetro diferentes, 

com autorização expressa do projetista.Para esse caso, a área de seção das barras, resultante da 

armadura,deverá ser igual ou maior do que a área especificada. 

3.8.7.1.5. Instalação nas formas 

Deverão ser obedecidas todas as especificações contidas nos desenhoscom tolerância para cobrimento da 

armadura de 3 cm para superfíciesem contato com água e gases e de 2,5 cm para as demais superfícies. 

Todos os cobrimentos deverão ser rigorosamente respeitados, de acordocom o projeto.A fim de manter as 

armaduras afastadas das formas (cobrimento), nãodeverão ser usados espaçadores de metal. Serão usadas 

para tal,semicalotas de argamassa com traço 1:2 (cimento: areia em volume),mantendo-se relação 

água/cimento máxima de 0,52 L/kg, com raio igual aocobrimento especificado. Essas semicalotas deverão 

dispor de aramespara fixação às armaduras. 

Os espaçadores terão resistência igual ou superior à do concreto daspeças às quais serão incorporados. 

Serão dispostos de maneira aapresentar, teoricamente, um contato pontual com a forma.Poderão também, 

alternativamente, ser usadas pastilhas de formapiramidal, desde que sejam mantidas as dimensões do 

cobrimento e ocontato pontual com a forma. Blocos de madeira, argamassa ou deconcreto, não serão 

admitidos como espaçadores.Para travamento das formas será permitido o uso de parafusos, tirantesde aço 

passantes ou de núcleo perdido, desde que estes recebamtratamento posterior.Não será permitido o uso de 

tensores de forma passantes pelo interior detubos plásticos em estruturas hidráulicas e estruturas enterradas. 

3.8.7.1.6. Limpeza das armaduras 

As armaduras, antes do início da concretagem, inclusive a ferragem deespera, deverão estar livres de 

contaminações, tais como incrustações deargamassa, salpicos de óleo ou tintas, escamas de laminação ou 

deferrugem, terra ou qualquer outro material que, aderido às suassuperfícies, reduza ou destrua os efeitos da 

aderência entre o aço e oconcreto. 

Para que se inicie a concretagem a FISCALIZAÇÃO deverá inspecionar eaprovar as armaduras em cada 

elemento estrutural, depois de colocadas.As armaduras instaladas em desacordo com esta regulamentação 

serãorejeitadas pela FISCALIZAÇÃO e removidas pela CONTRATADA, semônus para a CONTRATANTE. 

3.8.7.2. Armadura para protensão 

As cordoalhas de protensão deverão atender às condições prescritas naNBR-7.483. 

3.8.7.2.1. Recebimento e estocagem dos aços 

Deverão ser rejeitados os aços que apresentarem as seguintesirregularidades: 

• serem fornecidos em rolos ou carretéis com diâmetros internosinferiores a 600 mm; 
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• as cordoalhas que, ao serem desenroladas e deixadas livrementesobre uma superfície plana e lisa, 

apresentem curvatura permanentesuperior à correspondente a uma flecha de 10 cm, em umcomprimento de 

10 m; 

• fios com vestígios de solda; 

• aços em adiantado estado de oxidação; e 

• aço com desbitolagem ou ovalização acima das tolerância. 

O aço deverá ser armazenado no canteiro, em local seco, ao abrigo dasintempéries para evitar oxidação.Os 

rolos das diferentes partidas de fornecimento deverão ser mantidosseparadamente, pois não serão admitidos 

cabos com fios de partidasdiversas, ainda que do mesmo fornecedor.Deverão ser apresentadas à 

FISCALIZAÇÃO as características dasdiversas partidas dos cabos correspondentes. Essas 

característicasdeverão ser apresentadas através de gráficos tensão-deformação com aindicação do módulo 

de elasticidade da amostra.Os lotes de cordoalhas para protensão deverão ser amostrados eensaiados pela 

FISCALIZAÇÃO, de acordo com as NBR's 7.482 e 7.484. 

Os fios de aço ou os cabos de protensão não deverão, em hipótesealguma, ser arrastados sobre superfície 

abrasiva, quer na fase deconfecção, quer por ocasião da sua introdução na bainha.Com a finalidade de 

proteção contra a oxidação, quando os cabospermanecerem estocados por períodos prolongados, deverá ser 

usada alubrificação dos fios com óleo solúvel. Tal operação permite tambémreduzir o atrito durante a 

protensão.Deve-se, entretanto, tomar precauções no sentido de que todo o óleo sejaremovido antes da 

injeção de nata de cimento.Os tipos de óleos solúveis – tais como: Donx-C ou Dromus-B da Shell ouprodutos 

similares – normalmente satisfazem este último requisito. 

3.8.7.2.2. Bainhas 

As bainhas metálicas utilizadas para os cabos de protensão deverão serabsolutamente estanques, de forma a 

não permitir a penetração da natade cimento durante a concretagem. Deverão ser, ainda, flexíveis 

esuficientemente resistentes para suportar o peso do concreto depositadosobre eles e as solicitações de 

trações decorrentes.Não será permitido o emprego de bainha não flexível, que impossibilite acolocação dos 

cabos na disposição prevista em projeto.O fornecimento da bainha deverá ser feito em rolos de diâmetro 

superior a70 cm e de comprimento tão elevado quanto possível, permitindo aconfecção de todo o cabo, sem 

emendas. Caso estas sejam necessárias,não poderão ser processadas com espaçamentos inferiores a 

7metros. Nocaso de emenda nas bainhas, ou entre a bainha e as trombetas, deveráser garantida a sua 

absoluta estanqueidade, recomendando-se o duplorecobrimento das extremidades a serem emendadas, por 

meio de chapafina de aço (2 a 3 mm), na largura de 15 cm. Admite-se a emenda porfitas adesivas, 

empregando-se, nesse caso, três camadas na largura de15 – 20 cm, apertadas firmemente por, no mínimo, 

seis anéis de aramerecozido. 

Características especiais para as bainhas serão prescritas e utilizadas deacordo com autorização especifica 

da FISCALIZAÇÃO, em função deprocessos patenteados e eventualmente adotados.Cuidados especiais na 

vedação entre bainha e ancoragem devem sertomados, considerando-se que esta é a situação mais 
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vulnerável.Antes da concretagem é imprescindível a minuciosa verificação dacompleta estanquidade das 

bainhas para evitar a penetração de nata ouargamassa, mormente em decorrência da vibração.Durante a 

concretagem deverá ser feita uma lavagem com jato de águasob pressão para expulsar a nata de cimento 

que eventualmente se tenhainfiltrado nas bainhas. 

3.8.7.2.3. Cabos de protensão 

Não há necessidade de se cortarem as cordoalhas no comprimento exato, uma vez que os cabeçotes de 

ancoragem só poderão ser colocados no momento da protensão.Nenhum comprimento de cordoalha poderá 

ser unido a outro comprimento por qualquer emenda.As cordoalhas deverão ser agrupadas paralelamente, de 

acordo com número especificado no projeto para cada cabo, e enfiadas nas bainhas antes da 

concretagem.Os fios ou cordoalhas que compõem o cabo deverão ficar adequadamente dispostos em torno 

de mola central, de maneira a proporcionar o fácil acesso de pasta de injeção. 

A amarração dos fios ou cordoalhas para a constituição dos cabos deverá ser feita por meio de fitas plásticas 

adesivas ou arame recozido, sendo necessários, quando do emprego deste último, cuidados especiais para 

impedir que o "nó" venha a romper a bainha.Os cabos para a parede serão confeccionados com as 

cordoalhas justapostas em camada única, de modo a terem espessura mínima, do tipo que são usualmente 

empregados em lajes.O corte dos fios far-se-á sempre a frio. Para se proceder ao corte das pontas 

excedentes com uso de maçaricoé preciso que: 

• já se tenham decorrido, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas do término da injeção; 

• se tenha procedido à execução antecipada da cobertura da ancoragem por meio de pano umedecido; e 

• se esteja a uma distância da ancoragem suficiente para dissipação do calor provocado pelo maçarico. 

As extremidades dos fios com botùes, para uso de ancoragem passivas, deverão ser cortadas com tesoura 

dotada de faca vídea, e esmerilhadas para garantir a posição correta do botão. 

As extremidades do cabo, na região das ancoragens, não deverão ter amarrações, para evitar que durante a 

protensão as mesmas penetrem na ancoragem, dificultando a introdução das cunhas. Essas extremidades 

devem, também, estar absolutamente limpas, isentas de respingos de cimento, argamassa ou eventual 

irregularidade de fios, a fim de garantir perfeito ajuste às cunhas do macaco de protensão e ajustagem 

posterior do cabeçote de ancoragem. Será removida, mediante lixamento, a eventual camada de ferrugem 

existente na região das ancoragens. 

3.8.7.2.4. Sistema de protensão 

O sistema de protensão a ser utilizado deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO, obedecendo 

ao seguinte: 

• as ancoragens compor-se-ão de placa e cabeçote de aço, além de cunhas especiais para ancoragem 

individual de cada cordoalha, sendo que em hipótese alguma os cabos ficarão em contato com concreto 

preparado com cimento de alto forno (AF);  
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• a trombeta de arremate de bainha, a espiral de fretagem e os tubos para injeção de nata e cimento ficarão 

embutidos no concreto; e 

• durante a protensão todas as cordoalhas deverão ser puxadas simultaneamente pelo macaco, porém cada 

uma ficará ancorada individualmente mediante cunhas. 

Os aparelhos de ancoragem dos cabos de protensão deverão obedecer às dimensões, às características 

técnicas e à disposição determinadas no projeto. Sua colocação deverá ser feita no sentido de garantir a 

imobilidade e a fixação da cablagem de protensão.A CONTRATADA deverá apresentar a aferição atualizada 

dos manômetros do equipamento. Não atendida esta exigência, não será autorizada a protensão. 

3.8.7.2.5. Protensão 

A estrutura somente poderá ser protendida quando o concreto utilizado atingir os valores mínimos de 

resistência à compressão axial especificados no projeto e compatíveis com a NBR-7.197.Se a 

FISCALIZAÇÃO julgar necessário, outros ensaios – como o ensaio de Determinação do Módulo de 

Deformação Estática e Diagrama Tensão Deformação (NBR-8522) – deverão ser executados.Eventuais 

falhas de concretagem deverão ser recuperadas antes da protensão. Nesse caso, a protensão só será 

executada quando os reparos atingirem resistência igual ou superior à resistência do concreto.Deverá ser 

respeitada, rigorosamente, a ordem de protensão dos cabos especificados em projeto. 

A FISCALIZAÇÃO indicará a força de protensão a ser atingida, a que se obedecerá rigorosamente. Essa 

força de protensão e, conseqüentemente, a deformação do cabo, deverão ser controladas com toda a 

precisão.Para isso, conta-se com duas referências: uma é a pressão manométrica que, para ser precisa, 

exige aferição periódica dos manômetros e outra é a medida do alongamento do aço.Esse alongamento será 

calculado com base nos ensaios do aço fornecidos por laboratório idôneo. Nos relatórios desses ensaios 

deverão constar o diagrama tensão-deformação e o módulo de elasticidade do aço a ser usado na peça. 

O macaco deverá ser perfeitamente ajustado antes da marca de referência, para que não haja um erro na 

medida desse alongamento. Se durante a protensão forem obtidos valores discrepantes em relação aos 

valores fornecidos na tabela de protensão, a FISCALIZAÇÃO deverá ser imediatamente informada. 

3.8.7.2.6. Injeção nas bainhas dos cabos de protensão 

Todas as bainhas serão injetadas após a protensão, a fim de proteger oscabos e garantir seu funcionamento 

como peça aderente. A injeção,entretanto, somente será iniciada após o exame, por parte daFISCALIZAÇÃO 

e do projetista, dos resultados da protensão.Nos casos de cabos em que os fios foram lubrificados com óleo 

solúvelpara proteção provisória contra a corrosão ou diminuição de atrito, deve-seproceder a uma primeira 

injeção de água para limpeza dos fios e do duto.A lavagem deverá prosseguir até que os cabos estejam 

totalmente isentosde óleo lubrificante. Depois da lavagem a água deve ser retirada por meiode ar 

comprimido.Para que a injeção seja perfeita, deverão ser verificadas as seguintescondições: 

• o conduto deverá estar livre de obstruções por nata de cimento oucorpos estranhos; 

• o espaço interno deverá ser suficiente para a passagem fácil da pasta; 
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• o percurso do cabo não deverá apresentar quebras bruscas em funçãode má colocação; e 

• o conduto deverá ter respiros espaçados de 15 m no máximo. 

As extremidades dos cabos deverão estar preparadas não só para evitar afuga da calda durante e após a 

operação da injeção, como também parapermitir uma aplicação firme e segura do aparelho de injeção, 

impedindoque o ar seja aspirado para dentro do duto.Sempre que possível é conveniente fazer a limpeza do 

duto com arcomprimido antes da injeção, provocando a expulsão, pelas extremidadesdos cabos, da água de 

hidratação do concreto e das águas da chuva ouda cura. 

Nos casos de cabos colocados em furos deixados nas peças – comoocorre com a protensão transversal, por 

exemplo –as paredes do dutosão o próprio concreto, e é indispensável a lavagem do referido duto comágua 

para umedecer as paredes antes da injeção. Sem esseprocedimento as paredes absorveriam a água da 

argamassa, o quecomprometeria a qualidade desta por causa da diminuição dasua plasticidade, dificultando 

a injeção.Deve-se Iniciar a injeção propriamente dita introduzindo a lança da bombade injeção na 

extremidade do cabo. A operação deve ser contínua, o queexige que o alimentador da bomba de injeção 

esteja munido de caldasuficiente para a operação. 

A bomba hidráulica, acionada por motor elétrico ou a gasolina, deverápossuir um dispositivo automático para 

passar da baixa pressão para aalta, o que assegura uma operação rápida e suave.A velocidade de avanço da 

argamassa para pressões em torno de dezatmosferas é de 6 a 12 m por minuto.A bomba deve possuir um 

dispositivo de segurança para não ultrapassara pressão de 10 kg/cm². O risco de se exceder esse valor é a 

possibilidadede comprometer o concreto de cobrimento da armadura.Se o duto tiver purgadores em vários 

pontos, estes devem ser obturados àmedida que a argamassa for surgindo através deles. 

No caso de dutos com grandes dimensões, faz-se necessária umasegunda injeção 2 (duas) horas após a 

primeira. Isso corrigiráprecipitações e retrações da injeção ocorridas na primeira fase.Quando a calda 

aparecer na outra extremidade, deverá ser recolhida emrecipiente e levada para ensaio. O tubo somente só 

será obturado quandoa fluidez de saída for igual à de entrada. Após essa última operação seráretirado o 

bocal do orifício da ancoragem.Obtura-se, então, a extremidade de saída, e retira-se lentamente a lançado 

aparelho na extremidade da entrada, a qual será imediatamenteobturada para evitar o refluxo da injeção.Após 

algumas horas, verifica-se se houve decantação ou fuga da caldanas extremidades do cabo, através de 

sondagem com vareta. Em casopositivo, deve-se completar a injeção utilizando um aparelho de 

simplesgravidade, sem necessidade da bomba da injeção. 

Os cabos inclinados ou verticais devem ser injetados pela extremidadeinferior para evitar aprisionamento de 

ar.No caso de cabos verticais muito longos, a bomba de injeção deve ficar ameia altura, o que diminuirá a 

pressão hidrostática no duto.Antes de desligar a lança de injeção deve-se obturar a extremidade docabo, para 

impedir perdas causadas pela fuga da injeção do duto injetado. 

3.8.7.2.7. Calda de cimento para injeção 

A dosagem da calda de injeção deverá ser apresentada pelaCONTRATADA e aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO.A calda de injeção deverá atender às especificações da NBR-7681 e aosrequisitos abaixo: 
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• não conter produtos que ataquem a armadura; 

• apresentar, aos 28 dias, resistência característica à compressão de fck25 Mpa; 

• preencher totalmente os espaços livres, sem remanescentes de ar ouágua, requisito este que veta a injeção 

a ar comprimido; 

• conter a menor quantidade de água possível; 

• ser homogênea, o que se consegue por agitação mecânica; e 

• não apresentar segregação. 

Essas condições são facilmente conseguidas quando se utiliza somentecimento com menos de quinze dias 

de armazenamento na obra, peneiradoem peneira ultrafina. 

Será útil o emprego dos seguintes aditivos, a critério da FISCALIZAÇÃO: 

• plastificante; e 

• aditivo expansor. 

Os aditivos não deverão conter cloretos nem nitratos.Empregando-se aditivo expansivo para contrabalançar a 

retração, omesmo não deverá conter pó de alumínio, e a expansão total livre deveráser menor ou igual a 

10%.O cimento deverá ser de finura (espessura) média, não se tolerando, sobqualquer pretexto, a presença 

de cloreto de cálcio. Deverá, ainda, ter baixoteor de enxofre, verificado por meio de ensaios químicos 

realizados emlaboratórios especializados. Devem-se observar os limites prescritos naNBR-7.681. 

É proibido o uso de cimento de alto forno (AF) para a confecção da caldade injeção.A calda de cimento 

deverá ser preparada com equipamento de misturacapaz de torná-la homogênea e coloidal, não sendo 

permitida a misturamanual. O tempo de mistura dependerá do equipamento a ser utilizado e,após a mistura, a 

pasta deverá ser mantida isenta de "coágulos" e emmovimento contínuo.Deverão ser feitos ensaios de fluidez 

antes da entrada da calda nasbainhas para verificação das características de dosagem e, na sua saída,para 

verificação da homogeneidade da calda.Deverão ser moldadas amostras da calda injetada com 6 corpos de 

provacilíndricos 0,05 m x 0,10 m. A quantidade de amostras será determinada pelaFISCALIZAÇÃO de acordo 

com o número de bainhas a serem injetadas. 

 

 

3.8.8. Concretos 

Deve-se obedecer não apenas a todas as condições gerais estabelecidas nasespecificações e relacionadas à 

boa técnica de execução e ao atendimentodas Normas Técnicas Brasileiras, como também às condições 

específicas enunciadasa seguir, relativas à execução de estruturas hidráulicas.As estruturas hidráulicas, bem 

como todas as estruturas auxiliares em contatopermanente com a água deverão apresentar as seguintes 

característicasbásicas: 
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a) Absoluta Estanquidade 

A CONTRATADA deverá esmerar-se no que diz respeito à qualidade dosserviços e materiais empregados na 

obra, no sentido de construir umaestrutura de concreto impermeável que, independentemente da 

aplicaçãoposterior de sistemas impermeabilizantes de qualquer natureza, seapresente sem vazamentos ou 

infiltrações de qualquer magnitude, como,por exemplo, através de: 

• porosidades ou segregações no concreto; 

• juntas de concretagem; 

• trincas; 

• interface entre o concreto e tubulações; e 

• juntas de dilatação. 

b) Resistência e Estabilidade Estruturais 

Reservatórios são, em geral, estruturas esbeltas e sensíveis, sobretudo, amovimentações da fundação. O 

conseqüente aparecimento de trincas oufissuras se reflete de imediato na perda da estanquidade.Uma 

criteriosa e cuidadosa execução das fundações e da estrutura, com aaplicação de materiais de qualidade e 

resistência comprovadas, além dafiel obediência ao projeto e às especificações, são requisitosindispensáveis 

para a construção de um reservatório estruturalmenteresistente e estável. 

c) Durabilidade 

A resistência do concreto armado ou protendido a ambientes agressivosestá intimamente ligada sobretudo 

aos seguintes fatores: 

• cobrimento das armaduras, com especial atenção para a face inferiorda laje de cobertura, onde as falhas de 

cobrimento ocorrem comgrande freqüência; 

• fator água/cimento, pois quanto maior a quantidade de água, maior aporosidade do concreto; 

• tipo do cimento e consumo mínimo por m³; 

• qualidade dos agregados, sendo que os de origem cristalina são, emgeral, os mais resistentes; 

• cura, na medida em que uma cura bem feita evita o fissuramento doconcreto; e 

• qualidade da superfície e estanquidade das formas, já que formas lisase estanques resultam numa 

superfície menos porosa do concreto. 

d) Trabalhabilidade 

A trabalhabilidade do concreto deverá ser compatível com as dimensões dapeça a ser concretada, com a 

distribuição e densidade da armadura, com osequipamentos de mistura, bem como com as condições de 

transporte,lançamento e adensamento, a fim de garantir o perfeito preenchimento dasvárias peças da 

estrutura constante no projeto.A trabalhabilidade será controlada através da medida de consistência 

doconcreto.O ensaio de consistência pelo abatimento do tronco de cone (NBR 7.223)será aplicado para 
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abatimentos entre 0,01 e 0,15 m.A medida de consistência do concreto serve usualmente como 

umaaproximação da medida efetiva da trabalhabilidade, e o método a ser utilizadopara sua determinação 

será o ensaio de abatimento – slumptest –normalmente empregado para controlar a consistência do fator 

água/cimento.Portanto, a aceitação do concreto na obra ficará condicionada à verificaçãodo abatimento de 

tronco de cone (NBR 7.223).Na fixação do abatimento pelo tronco de cone serão admitidas as tolerânciasda 

NBR 7.212 expressas naTabela 15. 

Tabela 15 - Tolerâncias no abatimento 

Abatimento (m) Tolerância (m) 

de 0,01 a 0,09 + 0,01 

de 0,10 a 0,15 + 0,02 

O concreto será composto de cimento, água, agregado miúdo e agregadograúdo. Quando necessário, 

poderão ser adicionados aditivos redutores deágua, retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, 

incorporadores dear e outros, desde que proporcionem ao concreto efeitos benéficos, conformecomprovação 

em ensaios de laboratório.O fornecimento, montagem, operação e manutenção de todos osequipamentos 

necessários à preparação do concreto serão feitos pelaCONTRATADA. 

3.8.8.1. Materiais componentes do concreto 

Os materiais que não atenderem a estas especificações deverão serremovidos imediatamente do canteiro de 

obras, sem ônus para a CONTRATANTE. 

3.8.8.1.1. Cimento 

O cimento deverá atender às exigências das Normas Brasileiras, e suaaceitação na obra está subordinada à 

execução de ensaios prévios deamostras do material proveniente das fontes de produção.Sempre que houver 

dúvida sobre o cimento, novos ensaios deverão serrealizados com uma amostra mínima de um saco 

fechado.Se a partida, ao ser entregue no canteiro, apresentar defeitos tais comoqualidades alteradas em 

função do mau condicionamento no transporte oudanos produzidos por insuficiência de proteção às 

intempéries, deverá serrejeitada mesmo que esteja acompanhada de certificado, não sendopermitida sua 

utilização na obra, da qual deverá ser imediatamenteretirada, sem ônus para a CONTRATANTE. 

O armazenamento do cimento deverá ser feito com proteção total contraintempéries, umidade do solo e 

outros agentes nocivos às suas qualidades,e de maneira tal que permita uma operação de uso em que se 

empregue,em primeiro lugar, o cimento mais antigo antes do recém-armazenado. Oempilhamento máximo 

não deverá ser maior do que de 10 (dez) sacos. Oarmazenamento de cimento a granel será feito em 

contêineres de plástico.O volume de cimento a ser armazenado na obra deverá ser suficiente parapermitir a 

concretagem completa das peças programadas e evitarinterrupções no lançamento por falta de material. 

Dadas as características peculiares de comportamento dos cimentos,eventuais misturas de diferentes marcas 

poderão acarretar efeitosinconvenientes, tais como trincas, fissuras e mudança de coloração, nocaso de 

concreto aparente. Dessa forma, o emprego de misturas decimento de diferentes qualidades ficará na 

dependência da aprovação daFISCALIZAÇÃO.Para a substituição do tipo, classe de resistência e marca do 
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cimento,deverão ser tomadas precauções para que não ocorram alteraçõessensíveis na trabalhabilidade, 

propriedades mecânicas e na durabilidadedo concreto.Nas peças de concreto aparente, o cimento a ser 

empregado será de umasó marca e tipo, a fim de ser garantida a homogeneidade de textura ecoloração.Não 

deverá ser utilizado cimento quente. 

3.8.8.1.2. Agregado 

Os diferentes agregados deverão ser armazenados em compartimentosseparados, de modo a não haver 

possibilidade de se misturaremagregados de tamanhos diferentes. Deverão também ser tomadasprecauções 

para não permitir mistura com materiais estranhos quevenham a prejudicar sua qualidade.Os agregados que 

estiverem cobertos de pó ou de materiais estranhos, ouque não satisfaçam às condições mínimas de limpeza, 

deverão sernovamente lavados, ou, então, rejeitados, correndo todos os custos porconta da CONTRATADA, 

sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

Agregado Miúdo 

O agregado miúdo a ser utilizado para o preparo do concreto poderáser areia natural, isto é, quartzosa, de 

grãos angulosos e áspera, ouartificial, proveniente do britamento de rochas estáveis. Em ambos oscasos, a 

areia não poderá conter quantidades nocivas de impurezasorgânicas, terrosas ou de material pulverulento. A 

areia deverá serlavada sempre que for necessário. 

Deve-se sempre evitar a predominância de uma ou duas dimensões doagregado (formas achatadas ou 

alongadas), bem como a ocorrência demais de quatro por cento de mica.Periodicamente, ou quando se fizer 

necessário, serão feitos os ensaiosde caracterização. Variações de granulometria deverão sercompensadas 

na dosagem do concreto. 

Agregado  Graúdo 

Como agregado graúdo, poderá ser utilizado o seixo rolado da vasa derios ou pedra britada de rocha estável, 

com arestas vivas, isento de póde pedra, materiais orgânicos ou terrosos. Os grãos dos agregadosdeverão 

apresentar uma conformação uniforme. A resistência própriade ruptura dos agregados deverá ser superior à 

resistência doconcreto.O agregado graúdo deverá ser completamente lavado antes de serentregue na obra, 

seja qual for sua procedência.Periodicamente, ou quando se fizer necessário, serão feitos os ensaiosde 

caracterização para comprovação da qualidade e dascaracterísticas do agregado. Eventuais variações de 

forma egranulometria deverão ser compensadas na dosagem do concreto.Poderão ser utilizados, a depender 

da classe do concreto, três tipos deagregados graúdos: 

- brita no 1, diâmetro máximo de 19 mm; 

- brita no2, diâmetro máximo de 38 mm; e 

- brita no3, diâmetro máximo de 50 mm. 

3.8.8.1.3. Água 
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A água deverá ser medida em volume e não apresentar impurezas quepossam vir a prejudicar as reações da 

água com os compostos decimento, como sais, álcalis ou materiais orgânicos em suspensão.Não poderá 

conter cloretos em quantidade superior a 500 mg/l de CL, nemsulfato em quantidade superior a 300 mg/l 

SO4.A água de amassamento deverá atender às especificações da NBR-6.118,Item 8.1.3. da ABNT.A água 

potável de rede de abastecimento é considerada satisfatória paraser utilizada como água de amassamento do 

concreto.Caso seja necessária a utilização de água de outra procedência, deverãoser feitos ensaios em 

laboratório com a água em argamassa. Asresistências obtidas deverão ser iguais ou superiores a 90% das 

obtidascom água de reconhecida qualidade e sem impurezas, aos 7 (sete) e 28(vinte e oito) dias. 

3.8.8.1.4. Aditivo 

Sempre que considerado conveniente e aprovado pela FISCALIZAÇÃO,serão empregados aditivos na 

confecção do concreto, e sua dosagem serásempre a especificada pelo fabricante.O desempenho do aditivo 

será comprovado através de ensaioscomparativos com um concreto "referência", sem aditivo (CE-

18:06.02.001da ABNT). Os aditivos deverão ser armazenados em local abrigado dasintempéries, umidade e 

calor, por período não superior a seis meses.O uso de aditivo acelerador de pega fica condicionado à 

aprovação daFISCALIZAÇÃO após análise de resultados de laboratório quanto àcomposição químicado 

aditivo.Fica proibido o uso de aditivo acelerador de pega com composto ativo àbase de cloreto de cálcio em 

estruturas de concreto armado e protendido. 

3.8.8.2. Dosagem 

A CONTRATADA submeterá à aprovação da FISCALIZAÇÃO a dosagem deconcreto que pretende adotar 

para atingir e respeitar os limites previstos noscritérios de durabilidade, bem como a resistência característica 

à compressão (fck)indicadas nos projetos. Para isso, deverá apresentar um certificado de 

garantiacomprovando que tal dosagem cumpre esse requisito.A dosagem do concreto deverá ser 

experimental, de acordo com o Item 8.4.1da NBR-6.118. 

Para alcançar o objetivo prefixado, deverão ser feitos, com a devidaantecedência, antes de se proceder à 

concretagem, testes de prova commisturas de diferentes composições. Os corpos de prova resultantes 

dessasdiversas misturas devidamente catalogados e individualizados, e depois desubmetidos aos ensaios 

especificados nos Métodos NBR-5.738 e NBR-5.739da ABNT, determinarão quais as dosagens a serem 

adotados e aprovadaspela FISCALIZAÇÃO.Uma vez determinada a dosagem, esta deverá ser obedecida 

integralmentena execução do concreto. Só poderá sofrer alterações se, em ensaiossucessivos, a critério da 

FISCALIZAÇÃO, ou sob proposta da CONTRATADAdevidamente aprovada, tais mudanças conduzirem ao 

mesmo resultado ou aresultados melhores que os obtidos no primeiro ensaio. Sempre que houvermodificação 

nas características dos materiais componentes do concreto,também deverão ser feitos os ajustes necessários 

na dosagem. 

O proporcionamento dos materiais deverá resultar em um concreto comtrabalhabilidade compatível com as 

características das peças a seremconcretadas, considerando-se suas dimensões, densidade e 

espaçamentodas armaduras.Para se obter a resistência e a durabilidade requeridas, e dar a 
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adequadaproteção às armaduras contra os efeitos de um meio ambiente desfavorável,as quantidades de 

cimento não poderão ser inferiores aos valores mínimos, ea relação água/cimento não poderá ultrapassar os 

valores máximos, quaissejam: 

a) Estrutura em contato com água bruta, tratada e seus gases agressivos eestruturas em contato com o solo 

- cimento: escória (CPII-E), filler (CPII-F), pozzolana (CPII-Z), alto forno(CPIII), pozolânico (CPIV) e resistente 

a sulfatos (CPRS); 

- consumo mínimo de cimento: 320 Kg/m³; e 

- relação água/cimento máxima: 0,55 L/Kg. 

b) Estrutura em contato com esgoto e seus gases agressivos, estrutura emambiente marítimo 

- cimento: alto forno (CPIII), pozolânico (CPIV) e resistente a sulfatos(CPRS); 

- consumo mínimo de cimento: 350 Kg/m³; e 

- relação água/cimento máxima: 0,52 L/kg. 

c) Estrutura para tratamento de água: 

- cimento: alto forno (CPIII), pozolânico (CPIV) e resistente a sulfatos(CPRS); 

- consumo mínimo de cimento: 330 Kg/m³; e 

- relação água/cimento máxima: 0,52 L/Kg. 

d) Parede diafragma 

- cimento: qualquer tipo, exceto no caso de o lençol freático ser agressivo,quando se deve usar o cimento 

especificado para estrutura em contatocom esgoto; 

- consumo mínimo de cimento: 400 Kg/m³; e 

- relação água/cimento: de acordo com abatimento inerente ao processo. 

e) Tubulões 

Base: utilizar concreto auto-adensável com adição de aditivosuperfluidificante. 

Fuste: utilizar concreto convencional. 

- cimento: qualquer tipo; 

- consumo mínimo de cimento: o necessário para atender àscaracterísticas físicas e mecânicas exigidas; e 

- relação água/cimento mínima : o necessário para atender àscaracterísticas físicas e mecânicas exigidas. 

f) Outras estruturas 

- cimento: qualquer tipo; 

- consumo mínimo de cimento: 290 Kg/m³; e 
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- relação água/cimento máxima: 0,60 L/Kg. 

g) Concreto não estrutural (magro) 

- cimento: qualquer tipo; 

- consumo mínimo de cimento: 150 e 210 Kg/m³; e 

- relação água/cimento: qualquer. 

Obs.: Somente a FISCALIZAÇÃO poderá autorizar o emprego de cimento emquantidade superior a 400 Kg 

por m³ de concreto. 

Não será permitido o contato de cabos de protensão com cimento dealto forno. 

A relação água/cimento será fixada levando-se em conta os seguintes fatores: 

- resistências (fck) especificadas no projeto; 

- características e necessidades da estrutura, sua exposição ao meioambiente, durabilidade, 

impermeabilidade, etc...; 

- outros requisitos, tais como resistência à ação de desgaste, modo deevitar contrações excessivas, etc..; e  

- natureza e forma dos agregados miúdos. 

A relação água/cimento a ser adotada deverá ser a menor possível paraalcançar os objetivos acima citados e 

apresentar trabalhabilidade compatívelcom a aplicação.O teor de umidade dos agregados miúdos deverá ser 

determinado por umprocesso indicado ou aprovado pela FISCALIZAÇÃO, de modo a podermanter a relação 

água/cimento especificada.A falta de trabalhabilidade provocada pela adoção de baixos fatoreságua/cimento 

poderá ser compensada pela utilização de aditivos, de comumacordo com a FISCALIZAÇÃO e após ensaios 

que confirmem a não influênciadesse aditivo na qualidade final do concreto.O teor máximo de cloreto de 

cálcio proveniente de todos os materiaispermitido no interior do concreto será de 0,15% sobre o peso de 

cimento. 

3.8.8.3. Mistura e amassamento 

O traço do concreto a ser utilizado deverá obedecer ao resultado obtido nos ensaios preliminares. 

O cimento será sempre medido em peso, tomando-se como unidade o saco de cimento, previamente aferido, 

não sendo permitido o uso de frações de saco. 

No caso de cimento a granel, a medida deverá ser feita utilizando-se dosadores em peso, rigorosamente 

controlados e aferidos conforme as normas da ABNT, para fornecer a quantidade exata de cimento requerida. 

Quando for utilizado o "controle rigoroso" na execução do concreto, os agregados, tanto miúdos como 

graúdos, deverão ser medidos em peso.  

No caso do "controle razoável" na execução do concreto, a medição dos agregados poderá ser feita em 

volume, utilizando-se caixas de dimensões capazes de fornecer volume de agregados cujo peso seja 
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correspondente ao necessário à mistura. Essas caixas deverão ser vistoriadas e aprovadas pela 

FISCALIZAÇÃO. 

O concreto só deverá ser preparado nas quantidades necessárias para o uso, qualquer que seja o tipo de 

controle adotado, em função das características finais que, se deve atingir para o concreto. 

O concreto em início de pega, devido à demora em sua aplicação, não poderá ser remisturado para novo 

aproveitamento; deverá ser retirado da obra sem ser aplicado, não cabendo à CONTRATADA nenhuma 

indenização por essa perda. 

A CONTRATADA será a única responsável, perante a FISCALIZAÇÃO, pelo concreto aplicado na obra 

operação de mistura e amassamento do concreto, que poderá ser efetuada dos três modos descritos a 

seguir, não sendo permitida, em hipótese alguma, a mistura manual do concreto. 

a) Mistura do concreto em betoneira mecânica na obra 

A operação de mistura deverá obedecer às especificações abaixo, bem como às contidas na NBR-6118. 

Antes de iniciar a operação de concretagem, o tambor rotativo da betoneira deverá encontrar-se 

perfeitamente limpo e sem resquícios de materiais das betonadas anteriores. 

A ordem de colocação dos diferentes componentes na betoneira é a seguinte: 

- parte do agregado graúdo + parte da água; 

- cimento + parte de água + areia; 

- restante do agregado graúdo; 

- ajuste do abatimento adicionando no máximo o restante da água que deverá ser completado antes de 

decorrer 1/4 do tempo total da mistura. 

O tempo de duração mínimo da mistura, depois da última adição de agregado, para betoneira com 

capacidade de até 1 m³, será de 2 minutos; para cada 0,4 m³ de acréscimo na capacidade, o tempo de 

mistura será de mais 15 segundos. Findo este tempo, a mistura será despejada da betoneira, podendo então 

ser aplicada na obra, desde que esteja homogênea. 

A mistura será julgada homogênea quando: 

− apresentar cor e consistência uniformes; 

− a variação no abatimento das amostras, no ensaio de tronco de cone – slump test –, tomada no primeiro e 

no último quarto de descarga, não pode exceder de 0,03 m a média dos dois valores. 

Esses ensaios serão feitos diretamente pela FISCALIZAÇÃO, e a CONTRATADA deverá permitir o fácil 

acesso para retirada das amostras.  

O movimento rotativo do tambor da betoneira deverá ser de 20 rpm (vinte rotações por minuto), salvo se 

houver indicações diferentes para o tipo de betoneira usada. 
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A temperatura dos materiais componentes, bem como da mistura durante a operação, deverá estar dentro 

dos limites adequados de modo a não afetar a resistência nem provocar a fissuração do concreto. 

A betoneira não deverá ser carregada além da capacidade indicada pelo fabricante. No final de cada 

betonada, o tambor deverá ser rigorosamente limpo. 

b) Mistura do concreto em central de concreto na obra  

A mistura em central de concreto na obra deverá seguir a NBR-7212 da ABNT, bem como as exigências da 

FISCALIZAÇÃO. 

c) Mistura do concreto em central de concreto fora da obra, por empresa especializada 

A operação de mistura e fornecimento deverá obedecer às especificações descritas a seguir, bem como as 

contidas na NBR-7212. 

O concreto fornecido por empresa especializada, por ocasião da entrega na obra, deverá estar acompanhado 

de um certificado da fonte produtora, do qual deverá constar: 

- quantidade de cada componente do concreto; 

- volume de concreto; 

- hora de início da mistura (primeira adição de água); 

- abatimento do tronco de cone (slump); 

- dimensão máxima característica do agregado graúdo; 

- resistência característica do concreto à compressão, quando especificada; 

- aditivo utilizado, quando for o caso; 

- quantidade de água adicionada na central; 

- quantidade máxima de água a ser adicionada na obra; 

- identificação do caminhão betoneira; 

- menção de todos os demais itens especificados no pedido. 

A FISCALIZAÇÃO poderá ainda manter um técnico na central de concreto para controlar os traços 

preparados, com a finalidade de confirmar os dados fornecidos pela empresa produtora. 

O fornecimento do concreto deverá ser programado de tal maneira que se possa realizar uma concretagem 

contínua, calculando-se intervalos de tempo nas entregas, de modo a impedir o início de pega das camadas 

já colocadas antes de receber nova camada. 

Quando necessário, poderá ser adicionado ao concreto um retardador de pega, com ou sem efeito 

plastificante, conforme a conveniência, desde que não altere as características previstas do concreto. 
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O transporte do concreto deverá ser feito através de caminhões betoneiras, e o prazo entre a saída da central 

e a conclusão de lançamento será de, no máximo, 90 (noventa) minutos, salvo no caso de utilização de 

aditivo retardador de pega, em que se deverá observar o início de pega do concreto. 

A velocidade de rotação para mistura deverá estar de acordo com as especificações do equipamento e 

conferir homogeneidade ao concreto. 

A carga do caminhão betoneira não deverá exceder 80% do volume do tambor, e a velocidade de rotação 

deverá ser, no mínimo, de 4 rpm (quatro rotações por minuto) durante o transporte. 

Os caminhões deverão estar equipados com contadores de voltas e hidrômetros, para permitir a verificação 

dessa especificação.  

O não cumprimento de qualquer uma das exigências anteriores, acarretará na devolução do concreto, sem 

ônus para a CONTRATANTE. 

Em hipótese alguma, o concreto devolvido poderá ser redosado e entregue na obra. 

3.8.8.4. Lançamento do concreto 

A FISCALIZAÇÃO deverá ser notificada no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do lançamento do 

concreto. Após essa notificação será feita vistoria total da área. Obtida a aprovação, a área será liberada e a 

execução da concretagem autorizada. Nessa fase, os resultados dos testes de resistência e a respectiva 

relação água/cimento deverão estar conhecidos. 

O lançamento do concreto, exceto quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO, só poderá ser feito durante as 

horas do dia, subordinado à temperatura ambiente, que não poderá ser inferior a 10º C nem superior a 32º C. 

Deve-se, também, levar em consideração o estado do tempo: a operação não poderá ser feita em caso de 

chuva muito forte.  

Se a chuva se iniciar durante a operação de concretagem, a FISCALIZAÇÃO poderá autorizar a continuação 

do trabalho, desde que não venha a prejudicar o concreto. As partes afetadas pela chuva devem ser 

removidas.  

A FISCALIZAÇÃO poderá autorizar a execução de lançamento nas horas noturnas, desde que a 

CONTRATADA tenha instalado no local um sistema de iluminação eficiente, seguro e suficiente, para o bom 

andamento da operação e do controle por parte da FISCALIZAÇÃO. 

No caso de temperatura ambiente superior a 32º C, deverão ser tomados cuidados especiais com respeito ao 

esfriamento dos agregados, conservação da relação água/cimento e procedimentos construtivos, a fim de se 

evitar a formação de "juntas frias" devido ao início de pega do concreto. 

Em dias muito quentes e ventilados, deve-se evitar o início da concretagem de lajes no período da manhã, de 

modo a não permitir que a pega se inicie nas horas mais quentes do dia, o que facilmente se pode traduzir 

em fissuramento de retração. 
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Esse tipo de serviço, de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO, deverá ser iniciado no meio da tarde, após 

constatação da baixa possibilidade de ocorrência de chuvas. 

Em nenhum caso poderá ser excedido o prazo de 45 (quarenta e cinco) minutos entre o início e o fim do 

lançamento de carga completa de um caminhão betoneira, evitando-se, assim, possíveis segregações, salvo 

o concreto com utilização de aditivo retardador de pega. Além desse prazo, a massa pronta e ainda não 

aplicada será rejeitada e deverá ser removida do canteiro, não cabendo à CONTRATANTE nenhum 

pagamento por essa perda de material. 

Em nenhuma hipótese se fará lançamento após o início de pega, conforme o item 13.2 da NBR-6118. 

O uso de grandes extensões de canaletas ou calhas afuniladas para conduzir o concreto até as formas só 

será permitido quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO. Adotado esse sistema, a FISCALIZAÇÃO poderá 

interditar seu uso, substituindo-o por outros métodos adequados, caso não seja satisfatória a qualidade do 

concreto que chega à forma ou seu manuseio seja inadequado. Nos locais de grande inclinação, as canaletas 

ou calhas deverão ser equipadas com placas de choque, defletores, ou estar dispostas em trechos curtos 

com alteração na direção do movimento. Todas as canaletas, calhas ou tubos deverão ser mantidos limpos e 

livres de quaisquer resíduos de concreto endurecido. As canaletas e as calhas abertas deverão ser metálicas 

ou revestidas de metal, devendo aproximar-se o máximo possível do ponto de despejo. 

O concreto será lançado em camadas contínuas aproximadamente horizontais. A altura de lançamento do 

concreto não deve ser superior a 1,50 m. No caso de peças esbeltas, com altura superiores, deve-se prever 

aberturas nas formas para o lançamento do concreto. 

É possível, entretanto, adotar dispositivos de lançamento, tais como trombas ou similares, que, introduzidos 

na forma, permitam o lançamento de alturas maiores sem segregação do concreto. 

No caso de lançamento de concreto por intermédio de bombas, os equipamentos propulsores serão 

instalados em posições tais que não causem danos ao concreto já lançado. Os condutos serão colocados de 

modo a evitar a segregação do concreto nas formas. O equipamento, sua disposição e capacidade deverão 

ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

As superfícies de concreto serão definidas como juntas de construção quando se tiverem tornado tão rígidas 

que não seja possível que o concreto novo lançado sobre elas ou de encontro a elas se incorpore ao concreto 

antigo.  

Essas superfícies deverão apresentar-se limpas, saturadas e livres de excessos de água, antes de serem 

cobertas com o concreto fresco. A limpeza consistirá na remoção de nata, concreto defeituoso, areia ou 

outros materiais estranhos. As superfícies das juntas de construção serão limpas com escovas de aço ou 

qualquer outro método aprovado pela FISCALIZAÇÃO, antes do início do lançamento do concreto. 

Quando for lançado concreto em fundações, a superfície deverá estar perfeitamente nivelada, limpa, 

compactada e isenta de água. Qualquer fluxo de água corrente sobre a camada de concreto depositado 

deverá ser evitado para impedir o empobrecimento do teor de cimento da massa. Caso a superfície da 

fundação esteja seca, deverá ser umedecida antes da concretagem, evitando o empoçamento de água. 
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Se a superfície a ser concretada apresentar rochas detonadas, todas as fendas e rachaduras aparentes 

deverão ser preenchidas com argamassa de cimento e areia, antes de se iniciar o lançamento do concreto. 

Para o lançamento de concreto ciclópico, a CONTRATADA deverá cuidar para que a área do concreto fresco 

fique o mínimo de tempo possível exposta. Para tanto, deverá começar o lançamento pela extremidade de 

jusante do bloco em execução, em faixa curta. Completar todo o lance na largura total do bloco, repetindo o 

procedimento em faixas até completar a concretagem do lance em toda a extensão do bloco. Durante a 

concretagem do lance, a inclinação da face provisória do concreto deverá ser a mais íngreme possível. O 

concreto próximo a essa face não deverá ser vibrado até que o concreto adjacente seja colocado. Pode, 

entretanto, ser vibrado imediatamente, no caso de as condições do tempo acelerarem a pega a um ponto tal 

que a vibração posterior não possa adensá-lo e nem integrá-lo completamente ao concreto da faixa 

adjacente, a ser lançado subseqüentemente. Qualquer agregado graúdo segregado deverá ser novamente 

misturado ao concreto. Cada camada de concreto deverá sertotalmente vibrada antes que sobre ela seja 

lançada a outra. 

3.8.8.5. Elementos embutidos no concreto 

Os elementos das partes hidráulicas, mecânicas e elétricas a seremembutidos no concreto, tais como 

canalizações, conduites, caixas depassagem e de controle, deverão estar isentos de óleos, graxas ou 

outrassubstâncias prejudiciais à aderência ou ao próprio concreto. 

No caso de chumbadores para trilhos, placas de apoio, etc. a seremembutidos, a colocação será feita com 

concreto ou argamassa em dosagemadequada, podendo ser utilizados aditivos para melhor a 

trabalhabilidade ediminuir a retração. As quantidades de água dos traços de concreto ou deargamassa 

deverão ser as mínimas possíveis. 

3.8.8.6. Adensamento de concreto 

Todo concreto lançado nas formas deverá ser adensado por meio devibração. O número e tipo de vibradores, 

bem como sua localização, serãodeterminados pela FISCALIZAÇÃO. 

O concreto deverá ser lançado nas formas em camadas horizontais, nuncasuperiores a 3/4 do comprimento 

de agulha dos vibradores, sendo logo emseguida submetido à ação dos mesmos. 

A vibração deverá ser feita com aparelhos de agulha de imersão, comfrequência de 5.000 a 7.000 rpm, 

tomando-se cuidado para não prejudicar asformas nem deslocar as armaduras nelas existentes. 

A distância de imersão da agulha entre um ponto e o sucessivo não deveráser maior do que 1,5 vezes o raio 

de ação da agulha empregada. A duraçãode cada vibração deverá ser suficiente para a remoção do ar 

incorporado eeliminação de vazios. Contudo, deve-se tomar muito cuidado com a vibraçãoexcessiva a ponto 

de causar segregação e exsudação. Findo esse tempo, aagulha deverá ser retirada lentamente, para evitar a 

formação de vazios oubolsas de ar. De modo algum a agulha do vibrador deverá ser usada paraempurrar ou 

deslocar o concreto nas formas. 
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A agulha do vibrador deverá sempre ser operada na posição vertical, devendoser evitado o seu contato com a 

armadura e a introdução junto às formas. 

O adensamento do concreto dos fustes de tubulões deverá ser executadocuidadosamente por vibração. Nas 

bases será utilizado o concreto autoadensável. 

3.8.8.7. Cura do concreto 

As superfícies de concreto serão protegidas contra as condições atmosféricas causadoras de secagem 

prematura, de forma a se evitar a perda de água do material aplicado. 

A cura do concreto deverá ser cuidadosa, e a aspersão de água deverá prolongar-se por sete dias. Nas 

superfícies das lajes será previsto o represamento de uma delgada lâmina de água, assim que se verifique o 

início de pega do concreto. 

O período de cura, seus métodos e tempos de duração, especificados a seguir, deverão ser previamente 

aprovados pela FISCALIZAÇÃO: 

- Cura pela água 

O concreto, depois de lançado, será conservado úmido por um período de tempo nunca inferior a sete dias. A 

cura pela água poderá ser executada por irrigação, lençol de água, camada de areia úmida ou panos de saco, 

molhados e espalhados em toda a superfície. A cura deverá ser iniciada logo após a verificação do início de 

pega nos trechos concretados. A água deverá ser o tipo da que foi empregada na concretagem. O período de 

cura deverá ser aumentado em até 50% quando: 

a) a menor dimensão da seção da viga ou laje for maior que 0,75 m; 

b) a temperatura ambiente for muito alta, ou o clima muito seco; 

c) houver contato com líquidos ou solos agressivos. 

- Cura por pigmentação ou por membranas 

A cura por pigmentação ou por membranas somente poderá ser executada com aprovação da 

FISCALIZAÇÃO, e quando for absolutamente necessário reduzir o tempo de cura normal. A FISCALIZAÇÃO 

determinará os métodos e os materiais a serem empregados. 

Os produtos de cura são substâncias pulverizáveis sobre o concreto logo após o seu lançamento, que servem 

para obturar os capilares da superfície e impedir a evaporação da água de amassamento nos primeiros dias. 

- Cura a vapor 

O método de cura a vapor poderá ser utilizado quando for necessária a redução do tempo de cura e 

desforma. 

A cura a vapor só será iniciada depois de transcorrido o tempo de início de pega. 

Quando se emprega cimento de alta resistência inicial, o período de cura poderá ser reduzido, a critério da 

FISCALIZAÇÃO. 
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3.8.8.8. Junta de concretagem 

As juntas de concretagem, quando não indicadas nos projetos, deverão ser indicadas nos planos de 

concretagem apresentados pela CONTRATADA, no que se refere às suas posições. Na elaboração destes 

planos, a CONTRATADA deverá levar em consideração as recomendações contidas na NBR-6118. Para 

possibilitar uma perfeita união entre as duas partes adjacentes, as juntas de concretagem deverão receber 

um dos seguintes tratamentos: 

- tratamento com escova de aço; 

- tratamento com jato de água e ar, ainda no período da pega; 

- tratamento com jato de areia, depois do tempo de fim de pega; 

- tratamento através de picoteamento com ponteira. 

As superfícies das juntas de construção deverão se apresentar limpas, ásperas e úmidas, isentas de água 

livre antes de serem cobertas com concreto fresco. 

A limpeza consistirá na remoção da nata, concreto solto ou defeituoso, películas, areia ou outros materiais 

estranhos. 

As superfícies das juntas serão limpas através de um dos métodos acima, ou de qualquer outro método 

aprovado pela CONTRATANTE que produza resultados iguais aos obtidos com os métodos citados. 

Na limpeza das juntas será tomado cuidado para evitar excesso de debastamento. Após o debastamento e 

imediatamente antes do início de lançamento do novo concreto, a superfície das juntas de construção será 

limpa e lavada com jatos de ar/água até que cessem os sinais de turvação da água. 

Deve-se comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO o surgimento de juntas frias em função de interrupções 

eventuais no lançamento, por questões de transporte, defeitos na central de concreto, nos equipamentos, ou 

como decorrência de acidentes nos locais de trabalho etc. Em qualquer desses casos, tão logo esteja 

normalizada a situação, a FISCALIZAÇÃO efetuará, antes do novo lançamento, um exame do concreto já 

lançado na forma, a fim de constatar a ocorrência ou não de junta fria. Em caso de haver junta fria, a 

concretagem será imediatamente paralisada, e o concreto tratado como junta de concretagem.  

As juntas de construção deverão ser localizadas conforme determinação da FISCALIZAÇÃO. Devem-se 

tomar providências para proporcionar interligação com a camada seguinte, abrindo as formas e procedendo 

ao tratamento indicado abaixo: 

− remoção da camada superficial na junta do concreto paralisado (mínimo de 0,05 m). Em superfícies planas, 

deixar o concreto apicoado a 90º, removendo, assim, o volume de concreto com excesso de ar incorporado e 

com vibração deficiente. 

− o aspecto final da superfície deverá ser idêntico ao especificado no tratamento do item anterior. 

A seqüência de concretagem só será executada após a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Ao se lançar concreto novo sobre concreto já endurecido da etapa anterior, é preciso observar que: 
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− o intervalo de tempo não seja inferior a 72 (setenta e duas) horas; 

− a superfície da junta esteja tratada conforme a metodologia acima; 

− a superfície da junta, as armaduras e as formas sejam lavadas com jato de água limpa sob pressão; 

− o substrato de concreto da junta esteja saturado com superfície seca. Essa condição deverá ser mantida 

durante todo o período da concretagem; 

− não haja água empoçada na superfície da junta por ocasião da concretagem; 

− o lançamento do concreto seja executado de modo contínuo, de junta a junta. 

Anteriormente à concretagem, é proibida a aplicação de argamassa ou qualquer outro material ou produto na 

junta. 

3.8.8.9. Acabamento superficial 

O acabamento do concreto fresco deverá ser feito com réguas de madeira apoiada nas guias mestras. O 

acabamento final será feito com desempenadeira de madeira. 

Nas cúpulas dos reservatórios, deverá ser executado um acabamento superficial por aplicação de uma 

mistura de cimento, areia, água e aditivo polimérico (PVA ou acrílico), com espessura máxima de 0,05 m. 

Esse acabamento deverá ser executado em conjunto com o desempeno do concreto fresco. Em hipótese 

alguma será permitido o uso de revestimento de argamassa – chapisco e emboço – no concreto endurecido. 

Todas as superfícies de concreto deverão ter acabamento liso, limpo e uniforme e apresentar a mesma cor e 

textura das superfícies adjacentes. 

Concreto poroso e defeituoso deverá ser retirado e refeito, de conformidade com as determinações da 

FISCALIZAÇÃO. 

Nenhum serviço de reparo deverá ser levado a cabo sem que a superfície aparente da concretagem tenha 

sido anteriormente inspecionada pela FISCALIZAÇÃO. Todos os reparos deverão ser efetivados no prazo 

estabelecido pela FISCALIZAÇÃO. 

Nas superfícies, a critério da FISCALIZAÇÃO, poderá ser feito o acabamento por fricção. Esse será 

executado com pedra de carborundo, de aspereza média, esmerilhando as superfícies previamente 

umedecidas, até se formar uma pasta. A operação deverá eliminar os sinais deixados pela forma, partes 

salientes e irregularidades. A pasta formada pela fricção deverá, em seguida, ser cuidadosamente varrida e 

retirada. 

Fica proibida a execução de argamassa ou qualquer outro tipo de revestimento em estruturas concebidas em 

concreto aparente, sobretudo em estruturas hidráulicas. 

3.8.8.10. Correção de eventuais defeitos 
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Após a desforma e antes de qualquer reparo, a FISCALIZAÇÃO inspecionará a superfície do concreto e 

indicará os reparos a serem executados, podendo mesmo ordenar a demolição imediata das partes 

defeituosas para garantir a qualidade estrutural, a impermeabilidade, a durabilidade e o bom acabamento do 

concreto. 

Fica proibida a execução de qualquer reparo antes da inspeção da FISCALIZAÇÃO. 

Todo reparo decorrente de falha construtiva será executado, com metodologias e materiais determinados pela 

FISCALIZAÇÃO (graute, epóxi, etc.), sem ônus para a CONTRATANTE. 

• Pequenas cavidades e falhas superficiais 

As pequenas cavidades e falhas superficiais porventura resultantes na superfície serão regularizadas com 

argamassa de cimento e areia, no traço que lhe confira estanquidade e resistência, bem como coloração 

semelhante à do concreto circundante. 

• Segregações e/ou porosidades 

Deve-se remover o concreto segregado até a obtenção de concreto firme e homogêneo. 

Serão utilizados equipamentos manuais (ponteiro e marreta) ou martelete elétrico de baixo impacto. 

Em função das dimensões obtidas, a FISCALIZAÇÃO deverá adotar a metodologia de reparo segundo a 

Tabela 16. 

Tabela 16 - Metodologias de reparo recomendadas 

Região a ser reparada 
Metodologia a ser utilizada 

Profundidade de Área 

até 0,03 m qualquer 
Argamassa seca socada (com 

ponte aderência epoxídica) 

de 0,03 a 0,05 m qualquer Argamassa seca socada 

de 0,05 a 0,08 m < 0,60 m² Argamassa seca socada 

de 0,05 a 0,08 m > 0,60 m² Concreto c/ forma tipo  “cachimbo" 

> 0,08 m qualquer Concreto c/ forma tipo "cachimbo" 

 

• Juntas de concretagem 

As juntas de concretagem que apresentarem vazamentos deverão ser reparadas nas faces internas e 

externas da estrutura.  

Deve-se remover o concreto, ao longo da junta, formando uma cavidade em formato de "U". Respeitar a 

relação 2:1 (largura : profundidade), sendo 0,08 m a largura mínima admissível. 
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O local será recomposto com argamassa seca socada segundo a metodologia constante neste Manual (sub-

item 4.3.9.8.10.1). 

• Junta fria 

Juntas frias, caso ocorram, deverão ser reparadas de acordo com os itens relativos a juntas de concretagem 

e/ou segregações. 

• Armadura aparente 

Nos locais em que a armadura ficar aparente, deve-se executar a metodologia de reparo tal como descrita a 

seguir: 

a) Pontos localizados (< 2,00 m²) 

− remover no mínimo 0,03 m do concreto ao redor da armadura em aço; 

− remover a corrosão das barras com escova de aço; 

− substituir as barras de aço que apresentarem redução de seção transversal maior do que 15%. Respeitar as 

distâncias de transpasse especificados na NBR-6118 da ABNT. Se especificado em projeto, executar reforço 

de armadura; 

− recompor o local com argamassa seca socada. 

b) Áreas generalizadas (> 2,00 m²) 

− remover no mínimo, 0,03 m do concreto ao redor das barras em toda a área detectada; 

− recompor o local com argamassa projetada de acordo com as especificações e metodologia executiva dos 

projetos de Norma CE- 18:03.07-001 e CE-18:03.15-001 da ABNT. 

• Trincas 

As trincas existentes na estrutura serão analisadas em relação a seu comportamento estrutural e 

classificadas como estáticas ou dinâmicas.  

Em função dessa análise será definido o tipo de metodologia de reparo, flexível ou rígida, de comum acordo 

entre projetista e CONTRATADA. 

3.8.8.10.1. Metodologia dos reparos 

• Argamassa seca socada (com ponte de aderência epoxídica) 

a) Na remoção do concreto, deve-se tentar obter uma cavidade côncava, com borda superior inclinada, de 

forma a facilitar a aderência do reparo. 

b) A superfície do substrato de concreto deverá ter um aspecto final de apicoamento moderado, não muito 

profundo. 

c) A limpeza do local deve ser feita com jato de ar, sendo vedado o uso de água. 
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d) Será aplicada uma demão de adesivo à base de resina epóxi. Preparase uma mistura de cimento e areia 

média na proporção 1:2 em peso.  

Adiciona-se água aos poucos, até que se note um umidecimento da argamassa. É importante que essa 

argamassa esteja apenas úmida, não tendo consistência de argamassa usual. Essa consistência pode ser 

controlada durante a homogeneização da mistura com as mãos. 

e) A cavidade deverá ser preenchida antes do final do tempo de vida útil – pot-life – do adesivo. O adesivo 

deve estar com consistência pegajosa ao contato manual. 

f) Curar a argamassa aplicada com produto de cura ou cura úmida por um período mínimo de 7 (sete) dias. 

• Argamassa seca socada – dry-pack 

Deve-se retirar o concreto segregado, a fim de obter uma cavidade côncava, com borda superior inclinada, de 

forma a facilitar a aderência do reparo. 

A superfície em contato com o reparo será limpa com o auxílio de jato de água para a retirada de partículas 

soltas e pó. 

A cavidade deve ser molhada até a saturação do substrato, e eventuais empoçamentos de água serão 

eliminados em seguida.  

Prepara-se-á uma mistura de cimento e areia média na proporção 1:2, em volume. 

A seguir, se adicionará água aos poucos, até que se note um umidecimento da argamassa. É importante que 

essa argamassa esteja apenas úmida, não tendo consistência de argamassa usual. Essa consistência pode 

ser controlada durante a homogeneização da mistura com as mãos. 

A argamassa será socada na cavidade, em camadas com espessuras não superiores a 10 mm, até o 

preenchimento total da cavidade. Será utilizado um soquete de madeira, com ponta de aproximadamente 

20x20 mm. 

O excesso de argamassa será retirado com colher de pedreiro, e o acabamento executado com 

desempenadeira de madeira ou feltro.  

Após o endurecimento superficial do reparo, deve-se molhá-lo sucessivamente, evitando fissuras por 

retração, por um período mínimo de 3 dias. 

• Concreto com forma tipo cachimbo 

No caso de concreto com forma tipo cachimbo, o procedimento a ser adotado é o seguinte: 

a) Retirar por meio manual todo o concreto segregado até atingir concreto firme e homogêneo; 

b) durante a retirada do concreto segregado, tentar obter faces retas, para facilitar a confecção e a amarração 

das formas; 

c) observar que os cantos sejam arredondados, as bordas em esquadro e as faces superiores da região a ser 

reparada inclinadas, numa proporção de 1:3 em relação à espessura do reparo; 
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d) no caso de falha que atravesse toda a peça, colocar num dos lados da região a ser reparada uma forma 

fixa com dimensões superiores à área do reparo. Caso contrário o próprio concreto homogêneo servirá de 

suporte para o reparo; 

e) no lado utilizado para a execução do reparo, colocar a forma fixa na parte de baixo da área a ser reparada, 

deixando um vão que permita a entrada de um vibrador de imersão; 

f) colocar na parte superior uma forma inclinada em forma de cachimbo com uma altura de aproximadamente 

0,10 m acima da falha. Esse "cachimbo" visa a garantir o contato e a aderência na face superior, na ligação 

entre concreto velho e concreto novo; 

g) limpar a superfície a ser tratada, deixando-a isenta de partículas soltas e pó; 

h) saturar o substrato de concreto, eliminando em seguida eventuais empoçamentos de água; 

i) observar que o diâmetro máximo do agregado utilizado no reparo seja inferior a 1/4 da espessura da falha e 

inferior a 2/3 do espaçamento das barras da armadura; 

j) fazer o adensamento do concreto com vibrador de imersão, com diâmetro igual a 1/3 da espessura da falha; 

k) após cerca de 18 (dezoito) horas do término da concretagem, retirar o cachimbo e cortar o concreto 

saliente. 

• Preenchimento da forma tipo cachimbo com concreto 

Para preencher a forma tipo cachimbo, deve-se reparar a mistura de concreto em betoneira estacionária, 

utilizando relação água/cimento máxima de 0,52 l/kg, consumo mínimo de cimento de 350 kg/m³ e, se 

necessário, aditivo plastificante. O abatimento do concreto – slump –, deve ser de + 60 mm ou de -10 mm. 

A cura será executada com água, por um período mínimo de 7 (sete) dias. 

• Preenchimento da forma tipo cachimbo com graute base mineral 

Prepara-se a mistura em betoneira estacionária, obedecendo à relação água/cimento indicada pelo fabricante 

do graute (aproximadamente 0,10 l/kg, nunca excedendo a 0,15 l/kg). 

O adensamento do graute deverá ser feito suavemente com o auxílio de uma haste metálica ou com o uso de 

vibrador de imersão com agulha de 25 mm, por curto espaço de tempo. Vibração excessiva provocará 

segregação no material em função de sua alta fluidez. 

Após cerca de 7 (sete) horas do término da concretagem, deve-se remover a forma cuidadosamente e iniciar 

cura abundante com água, por um período mínimo de 10 (dez) dias. 

Após 10 (dez) horas do término da concretagem, corta-se o concreto saliente do cachimbo. 

Em falhas profundas (60 mm) pode-se adicionar à mistura agregado graúdo, na proporção de 50%, sobre o 

peso do graute. 

3.8.8.11. Juntas de dilatação 
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As juntas de dilatação deverão ser construídas nos pontos e com as dimensões e detalhes indicados nos 

desenhos. 

As juntas abertas deverão ser colocadas nos pontos designados pelos desenhos e serão formadas pela 

colocação e posterior remoção de gabarito de madeira ou outro material apropriado. 

Os gabaritos deverão ser construídos de modo a permitir sua remoção sem danos ao serviço executado. 

As juntas cheias deverão ser feitas com materiais de enchimento que deverão seguir os requisitos 

estabelecidos nos desenhos.  

As juntas especiais de dilatação deverão obedecer às dimensões e detalhes indicados nos desenhos. 

Todas as juntas de dilatação deverão ser seladas nos pontos indicados nas plantas. Antes da colocação do 

material selante, as juntas deverão estar completamente limpas, isentas de partículas, fragmentos de 

concreto, pó ou outros materiais estranhos. 

Os salpicos de concreto no espaço da junta deverão ser removidos. A junta deverá estar seca antes da 

aplicação do material de vedação. 

O vedador da junta deverá ser preparado e colocado de acordo com as instruções do fabricante, com o 

equipamento prescrito pelo mesmo. Qualquer material indevidamente misturado, ou cuja pega se inicie antes 

da colocação nas juntas, será rejeitado, ficando por conta da CONTRATADA as despesas correspondentes à 

reposição. 

Completado o serviço, as juntas deverão efetivamente vedar infiltração de água ou de umidade. 

O eventual desnível do material de vedação não poderá exceder 3 mm em relação à superfície do concreto 

adjacente. 

Nos pontos indicados pela FISCALIZAÇÃO, a junta deverá ser analisada e nivelada, cortando-se todos os 

excessos do material selante após a aplicação. 

Todo e qualquer material selante que não aderir ou não ligar com a superfície do concreto da junta deverá ser 

removido imediatamente e substituído por outro. 

Todos os mata-juntas do tipo Fungenband deverão ter suas emendas soldadas a quente, conforme 

recomendações do fabricante e normas pertinentes da ABNT. 

Em peças em que a junta se posicione horizontalmente, suas abas deverão ser levantadas, e o concreto 

fresco, lançado sob elas de modo a não aprisionar ar e garantir perfeita aderência do perfil ao contato. 

 

 

 

3.8.8.12. Aceitação da estrutura 
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3.8.8.12.1. Controle tecnológico do concreto 

Para efeito de aceitação da estrutura, no tocante à resistência à compressão do concreto, o controle será feito 

segundo as especificações do item 15 da NBR 6118 da ABNT. 

3.8.8.12.2. Teste de estanquidade 

O teste de estanquidade de estruturas hidráulicas será realizado em duasetapas: 

a) Antes da execução da impermeabilização: 

− O reservatório deverá ser enchido com 1,00 m de coluna d'água para aprimeira fase dos testes. Os testes 

de estanquidade e recalque deverãoser aplicados nas várias fases do enchimento, que será feito de metroem 

metro até se atingir o nível d'água máximo previsto para oreservatório. 

− O tempo mínimo para enchimento das estruturas deverá ser de 48(quarenta e oito) horas. 

− Atingido o nível máximo especificado em projeto, esse deverá sermantido por 10 (dez) dias consecutivos. 

Durante esse período deverãoser feitas medições diárias dos recalques diferenciais. 

− O nível da água interno deverá ser medido diariamente, verificando-seas saídas de drenagem. A estrutura 

deverá ser mantida sobpermanente observação quanto ao comportamento estrutural,estanquidade do 

concreto, estanquidade do sistema hidráulico erecalques. 

− Eventuais vazamentos deverão ser mapeados para futura transferênciainterna e localização dos pontos 

com anomalia. 

− Serão executados os reparos, nos locais identificados, de acordo com oespecificado no item 8.6.12. 

− Novo teste de estanquidade deve ser executado. O ciclo: reparos testede estanquidade deverá ser repetido 

tantas vezes quanto fornecessário. Toda a água para enchimento a partir do 2º ciclo, inclusive,correrá por 

conta da CONTRATADA. 

− Quando a estrutura estiver estanque, deve-se executar aimpermeabilização especificada. Pequenos 

vazamentos, a critério daFISCALIZAÇÃO, poderão ser sanados na execução deimpermeabilização. 

b) Após a execução da impermeabilização: 

− Concluída a Impermeabilização, deve-se executar novo teste deestanquidade. 

− Para efeito de aceitação final, a estrutura deverá estar totalmenteestanque. 

3.8.8.12.3. Verificação de recalques verticais 

Para a verificação de recalques verticais deverão ser colocados pinos debronze fixos nos pontos em que se 

queira medir os recalques, tanto nasfaces internas como nas faces externas da estrutura. 

Através de visada com aparelhos topográficos, no início e fim de cada fasede enchimento, serão observadas 

e anotadas as variações diferenciais denível dos pinos. 
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3.8.8.12.4. Recebimento da estrutura 

A estrutura será aceita quando atender ao item 16 da NBR-6118, bemcomo os itens 4.3.9.8.12.2 e 

4.3.9.8.12.3 deste Manual. 

3.8.9. Lajes pré-fabricadas de concreto 

As lajes pré-fabricadas de concreto serão executadas de acordo com projetoespecífico e especificações do 

fabricante, considerando sempre as seguintescondições mínimas: 

• Uma das vigas de apoio deverá ter os estribos mais baixos 0,08 m parafacilitar a colocação das vigotas. A 

ferragem para absorver momentosnegativos deverá, portanto, ser calculada para uma altura útil 0,08 m 

menor. 

• A laje deve ser mantida úmida por 2 dias após a concretagem. 

• O escoramento somente poderá ser retirado 15 dias após a concretagem dalaje em condições normais. 

• O escoramento das lajes de forro não deverá ser retirado antes do término dosserviços da cobertura. 

• O material deverá ser bem molhado antes da concretagem e, durante aconcretagem, deve-se providenciar 

para que o concreto penetre nas juntasentre as vigas e os tijolos. 

• Quando não houver indicação especifica, será usado o seguinte traço para oconcreto: 1 saco de cimento; 80 

litros de areia grossa lavada; 120 litros depedra britada nº 1. 

• Quando for feito o escoramento, a contra-flecha da laje deverá ser de 0,01 a0,03 m mais alta do que o 

respaldo. 

• A altura da contra-flecha no centro do vão estará em conformidade com aTabela 17, cujas indicações são 

válidas para o centro do vão. Se houver maisde uma escora, deve-se levar em conta a curvatura da viga. 

Tabela 17 - Altura da contra-flecha 

ALTURA DA CONTRA-FLECHA (H) NO CENTRO DO VÃO 

LARGURA DO VÃO H Forro (Cada 1,70 m, 1 escora) H Piso (Cada 1,60 m, 1 escora) 

De 1,41 m até 1,50 m sem escora sem escora 

De 1,51 m até 1,60 m sem escora sem escora 

De 1,61 m até 1,70 m sem escora em nível 

De 1,71 m até 1,80 m em nível em nível 

De 1,81 m até 2,00 m 5 mm 5 mm 

De 2,01 m até 3,00 m 10 mm 10 mm 
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De 3,01 m até 4,00 m 15 mm 15 mm 

De 4,01 m até 5,00 m 20 mm 20 mm 

De 5,01 m até 5,70 m 25 mm 25 mm 

3.8.10. Poços e Caixas 

Os poços de visita deverão atender às Normas NBR-9649 e NBR-9814, podendo ser: 

- de alvenaria de tijolo maciço ou bloco de cimento; 

- de anéis de concreto pré-moldado; 

- de concreto moldado no local. 

Os poços de visita serão constituídos de duas partes, a câmara de trabalho – cujas dimensões devem permitir 

a inscrição de um círculo de 1,00 m para tubulações com diâmetro interno de até 400 mm, de 1,20 m para 

tubulações com diâmetro interno de até 800 mm – e a câmara de acesso ou chaminé de entrada, cujas 

dimensões mínimas devem permitir a inscrição de um círculo de 0,60 m de diâmetro. 

A câmara de trabalho deverá ter uma altura que possibilite o trabalho no seu interior em condições 

satisfatórias. 

A laje de fundo será de concreto armado com 0,15 m de espessura, apoiado sobre lastro de concreto magro, 

com espessura mínima de 0,08 m, e de pedra britada, com espessura mínima de 0,10 m. Quando o terreno 

exigir, a laje poderá ser apoiada sobre fundação de estaca, conforme projeto ou conforme orientação da 

FISCALIZAÇÃO. 

Sobre a laje de fundo, deverão ser construídas calhas e canaletas, em concordância com os coletores de 

chegada e de saída. A plataforma correspondente ao restante do fundo do poço deverá ter inclinação de 10% 

para as canaletas. As canaletas e a banqueta serão revestidas com argamassa de cimento e areia, no traço 

de 1:3, alisada e queimada a colher.  

Na parte superior da câmara de trabalho, será fundida uma laje de concreto armado com 0,12 m de 

espessura e com uma abertura excêntrica e circular, com 0,60 m de diâmetro, que constituirá o início da 

chaminé. 

A chaminé somente existirá quando o greide da cava estiver a uma profundidade maior que 2,50 m. Para 

profundidades menores, o poço de visita se resumirá à câmara de trabalho, ficando o tampão diretamente 

apoiado sobre a laje de cobertura. 

A chaminé terá diâmetro interno de 0,60 m e altura de no máximo 1,00 m, alcançando o nível do logradouro, 

com desconto para colocação do tampão de ferro fundido. 

Fica proibida a fixação de degraus de qualquer material, para acesso à câmara de trabalho do poço de visita. 
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Quando a diferença de nível entre um coletor afluente e o fundo do poço de visita for superior a 0,70 m, é 

necessário a execução de tubo de queda e sua construção – poço de visita com tubo de queda – obedecerá 

às instruções e detalhes fornecidos pela FISCALIZAÇÃO. 

3.8.10.1. Poço de alvenaria de tijolo ou bloco 

Os poços de alvenaria serão executados com tijolos maciços de barro cozido e ou em blocos de cimento, 

obedecendo, no seu recebimento, às prescrições da ABNT. A argamassa de assentamento dos tijolos ou 

blocos será de cimento e areia no traço 1:3 em volume. 

As faces internas e externa deverão ser revestidas com argamassa de cimento e areia fina, no traço 1:3 em 

volume, sendo que internamente será alisada e queimada a colher, e externamente com impermeabilização 

betuminosa. A espessura das paredes, sem acabamento, será no mínimo de 0,20 m. 

Em poços com profundidade superior a 3,00 m, deverão ser previstas cintas de amarração, de acordo com 

projeto. 

3.8.10.2. Poço em anéis pré-moldado de concreto 

Os anéis e lajes de redução pré-moldados de concreto armado deverão atender às normas da ABNT. 

O fabricante das peças de concreto armado será previamente qualificado pela CONTRATANTE. 

O concreto a ser utilizado deverá atender ao item 4.3.9.8 deste Manual, e as armaduras deverão ter 

recobrimento mínimo de 0,025 m. 

Os poços com profundidade de até 1,00 m serão inteiramente construídos com anéis de concreto de 0,60 m 

de diâmetro interno (poços de inspeção).  

Os poços com profundidade entre 1,01 e 2,50 m, serão construídos com anéis de concreto com diâmetro 

interno de 1,00 ou 1,20 m e, dependendo do tipo de logradouro, sem chaminé de entrada. 

Os poços com profundidade a partir de 2,51 m terão chaminé de entrada variável até o limite máximo de 1,00 

m de altura, sendo que a laje circular, com abertura excêntrica ou não, será reforçada, quando necessário. 

3.8.10.3. Poço em concreto armado moldado no local 

Os poços de concreto armado moldado no local serão usados para tubulações de diâmetro superior a 800 

mm. Sua execução deverá obedecer ao projeto específico. 

 

 

3.8.10.4. Caixa de proteção para registro de manobra ou ventosa 
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A caixa de proteção para registro de manobra ou ventosa consiste de uma tubulação cerâmica ou de 

concreto, assentada verticalmente, com as bolsas viradas para cima, a partir de um lastro de concreto magro 

com espessura mínima de 0,05 m. O rejuntamento da tubulação será feito com argamassa de cimento e 

areia, devendo impedir qualquer tipo de infiltração. A proteção com tubos cerâmicos ou de concreto somente 

será aplicada em tubulações de até 600 mm , com tampa de ferro fundido tipo T-9. As tubulações de diâmetro 

igual ou superior a 600 mm deverão ser protegidas por caixas de alvenaria ou concreto conforme projeto. 

3.8.10.5. Caixa de passagem para mudança de diâmetro e direção 

As caixas de passagem para mudança de diâmetro e direção deverão ser executadas em alvenaria de tijolos 

maciço, para interligar tubulações de esgotos nas seguintes situações: 

a) mudança pequena de declividade e/ou direção; 

b) mudança do material da tubulação; 

c) "caixa cega" em trechos longos sem inspeção. 

A caixa deverá ser executada sobre um lastro de brita e outro de concreto não estrutural, de 0,10 m cada. As 

juntas e o revestimento interno e externo das paredes deverão ser executadas com argamassa de cimento e 

areia, traço 1:3 em volume. 

A canaleta deverá ser igual à tubulação de maior diâmetro interno, com altura de 3/4 do diâmetro. 

As almofadas deverão ter inclinação no sentido das calhas e serão confeccionadas em concreto não 

estrutural. A parte superior será dotada de uma placa pré-moldada de concreto, rejuntada com argamassa. 
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Figura 44 - Ancoragem com pontalete de madeira  
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Figura 45 - Bloco de ancoragem - CAP e PLUG 
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Figura 46 - Bloco de ancoragem - Curvas 11° 15° e 22° 30°  
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Figura 47 - Bloco de ancoragem - Curvas 45°  
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Figura 48 - Bloco de ancoragem - Curvas 90° 
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Figura 49 - Bloco de Ancoragem - Tê ponta e bolsa 
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Figura 50 - Lastro, laje e berço  
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Figura 51 - Tensor de forma - Tipo núcleo perdido 
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Figura 52 - Base para poços de visita  
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Figura 53 - Poço de visita e Limpeza (PI)  
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Figura 54 - Poço de visita em alvenaria (PV)  
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Figura 55 - Poço de visita em aduelas de concreto  (PV)  
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Figura 56 - Caixa de proteção para registro  
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Figura 57 - Caixa de proteção de ventosa até ø 2"  
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Figura 58 - Caixa de proteção de ventosa até ø>2"  
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Figura 59 - Caixa de proteção para descarga  
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Figura 60 - Caixa de tijolos maciços  
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Figura 61 - Tubo de queda  
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Figura 62 - Caixa de passagem 
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3.9. GRUPO 08 - ASSENTAMENTO 

3.9.1. Considerações Gerais 

A execução de serviços para sistemas lineares, mais especificamente as redes de água e esgotos, deverá 

atender, além destas especificações, o projeto, as Normas Técnicas da ABNT e as determinações da 

FISCALIZAÇÃO, de forma a vibilizar o cumprimento do cronograma e a programação do trabalho 

preestabelecido.Todas as conexões e peças instaladas ao longo da rede terão seus custos diluídos no custo 

do assentamento da tubulação e não sofrerão medições em separado, exceto para as tubulações em aço 

soldado, lembrando que o tipo de tubo a ser utilizado será o definido em projeto. Na execução destes serviços 

deverão ser observadas, além destas especificações, as instruções dos fabricantes. 

Visto que a maioria destes serviços serão executados em áreas pública, deverão ser observados os aspectos 

relativos à segurança dos transeuntes e veículos; bem como os locais de trabalho. Estes serão sinalizados, 

de modo a preservar a integridade dos próprios operários e equipamentos utilizados.Deverão ser definidos e 

mantidos acessos alternativos, evitando-se a total obstrução de passagem de pedestres e/ou veículos. 

3.9.1.1. Cuidados no assentamento de tubos, peças e conexões 

•  No exame e limpeza das tubulações, peças e conexões 

Antes da descida das tubulações, peças e conexões à vala, estas deverão ser examinadas para verificar a 

existência de algum defeito. Deverão estar limpas de areia, pedras, detritos, materiais e até mesmo de 

ferramentas esquecidas pelos operários. Qualquer defeito encontrado deverá ser assinalado à tinta, com 

marcação bem visível e somente será aproveitada se for possível o seu reparo no local. Sempre que os 

serviços forem interrompidos, o último tubo assentado deverá ser tamponado, a fim de evitar a entrada de 

elementos estranhos. 

• No alinhamento e ajustagem da tubulação 

A descida dos tubos na vala deverá ser lenta e cuidadosa, executada manualmente ou com auxílio de 

equipamentos mecânicos, para facilitar sua movimentação e manuseio na montagem, alinhamento e 

nivelamento através de um eixo comum, segundo o greide da tubulação.Uma vez alinhados, nivelados e 

ajustados dois tubos adjacentes no interior da vala, estes deverão ser calçados com apiloamento de terra 

selecionada, isenta de pedras ou outros corpos estranhos. 

O assentamento da tubulação deverá seguir paralelamente à abertura da vala. No caso de redes de esgotos 

o assentamento deverá ser executado no sentido de jusante para montante, com a bolsa voltada para 

montante. Nas tubulações de água, a bolsa, preferencialmente, deve ficar voltada contra o fluxo do líquido. 

No caso de deflexões verticais e horizontais no ponto de conexão dos tubos e das peças, deverão ser 

respeitadas as tolerância admitidas pelo fabricante.  

Cuidado especial deverá ser tomado nas partes onde haverão conexões (ponta, bolsa, flanges, etc...), contra 

possíveis danos na utilização de cabos e/ou tesouras.Na aplicação normal dos diferentes tipos de materiais, 
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deverá ser observada a existência ou não de solos agressivos à tubulação, as dimensões mínimas e 

máximas de largura das valas (definidas no GRUPO 04 - MOVIMENTO DE TERRA), bem como os 

recobrimentos exigidos pelo fabricante e pela FISCALIZAÇÃO.O fundo da vala em terreno seco onde não 

haja rocha, deverá ser uniformizado e rebaixado a fim de que tubulação se assente em todo o seu 

comprimento. Outros tipos de preparo de base para assentamento, assim como os sistema de ancoragens 

serão conforme o especificado em projeto, ou de acordo com a FISCALIZAÇÃO. Para assentamento de tubos 

de esgoto poderão ser utilizados no nivelamento os processos das cruzetas, gabaritos ou métodos 

topográficos.  

As informações que se seguem particularizam o assentamento em função do material e o respectivo tipo de 

junta, para tubos, peças e conexões. São instruções básicas que, a critério da FISCALIZAÇÃO, poderão 

sofrer pequenas modificações na forma de execução. 

3.9.2. Assentamento de tubos, peças e conexões em ferro fundido 

3.9.2.1. Tubos, peças e conexões em ferro fundido, junta de chumbo 

Deverá ser utilizado chumbo com pureza mínima de 99,75% e serem observados os seguintes 

procedimentos: 

− centrar a ponta do tubo em relação à bolsa utilizando calços de madeira, de modo que a distância entre a 

superfície externa da ponta e a interna da bolsa fique uniforme. Deixar uma distância de 10 mm entre a 

extremidade da ponta e o fundo da bolsa, para permitir deformações longitudinais; 

− colocar estopa alcatroada no fundo da bolsa com ferramenta apropriada (estopador) até uma profundidade 

de 2/3 do comprimento da bolsa; 

− aplicar o chumbo convenientemente derretido. Para facilitar a colocação deverá ser feito, com argila, uma 

espécie de anel que impeça que o chumbo escorra para fora do interior da bolsa. O chumbo deve ser lançado 

de uma só vez, e deverá ser evitado o seu contato com a água, o que poderá provocar explosões; e 

− em seguida rebater o chumbo. Em locais de alta pressão, deverão ser colocadas braçadeiras para manter o 

chumbo na sua posição original.  

3.9.2.2. Tubos, peças e conexões em ferro fundido, junta elástica 

A junta elástica é constituída pelo conjunto formado pela ponta de um tubo, pela bolsa contígua na 

extremidade da tubulação e pelo anel de borracha. Para sua montagem, observar os seguintes 

procedimentos: 

− limpar eficientemente o alojamento do anel de borracha existente no interior da bolsa do tubo montado 

anteriormente, e a ponta do tubo a ser conectado. Utilizar escova de aço ou raspador, removendo 

posteriormente com auxílio de um pano ou estopa todo material estranho.Da mesma forma, com auxílio de 

estopa limpar o anel de borracha; 
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− colocar o anel de borracha em seu alojamento na bolsa do tubo. A face mais larga do anel, onde se 

localizam os furos, deve ficar voltada para o fundo da bolsa do tubo; 

− descer o tubo na vala, alinhando-o e nivelando-o seqüencialmente; 

− lubrificar o anel de borracha e aproximadamente 0,10 m na ponta chanfrada do tubo utilizando o lubrificante 

recomendado pelo fabricante ou outro aprovado pela FISCALIZAÇÃO. É vedado o uso de óleo mineral ou 

graxa;  

− centrar convenientemente a ponta do tubo e introduzi-la a uma distancia de 10 mm do fundo da bolsa, 

mantendo o alinhamento e nivelamento do tubo. Nesta operação utilizar a alavanca simples para tubos com 

DN 50 a 100 mm, uma talha tipo "tirfor" de 1.600 kgf para tubos de DN 150 a 300 mm, uma talha do tipo 

"tirfor" de 3.500 kgf para tubos de DN 400 a 600 mm e duas talhas tipo "tirfor" de 3.500 kgf cada para tubos 

de DN 700 a 1.200 mm; 

− após o encaixe da ponta do tubo verificar se o anel de borracha permaneceu no seu alojamento, e calçar o 

tubo com material de reaterro. Em caso de corte na tubulação o chanfro deverá ser recomposto de 

acordocom as normas do fabricante. 

3.9.2.3. Tubos, peças e conexões em ferro fundido, junta flangeada 

Normalmente os tubos com flanges são utilizados em tubulações nãoenterradas de DN 50 a 1.000 mm.A 

junta de flanges é construída por dois flanges que comprimem uma arruelade borracha ou amianto grafitado 

(dependendo da classe) através deparafusos com porcas, em quantidade que depende do diâmetro nominal 

datubulação e da pressão de serviço.Para sua montagem observar os seguintes procedimentos: 

− limpar as faces dos flanges, eliminando todos os resíduos; 

− alinhar os tubos e dispor os furos dos flanges uns em frente aos outros,não sendo admitida deflexão de 

nenhuma ordem; 

− introduzir a arruela de vedação entre os flanges e colocar os parafusoscom as porcas; e 

− apertar sucessivamente os parafusos diametralmente opostos. 

3.9.2.4. Tubos, peças e conexões em ferro fundido, junta travada 

Este tipo de junta é utilizado para neutralizar os esforços dinâmicos quetendem a desconectar os diversos 

elementos da tubulação quando ocorremmudanças de direção ou de velocidade. É utilizada, quando 

necessária, nastubulações de DN 300 a 1.200 mm.Para sua montagem observar os seguintes procedimentos: 

− limpar com estopa o interior da bolsa e o exterior da ponta; 

− colocar o anel de borracha no sulco da bolsa; 

− afastar o flange suporte da ponta do tubo cerca de 0,50 m do cordão desolda; 
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− introduzir o anel partido de ferro na ponta do tubo, utilizando-se de cunhaspara abrir o anel e facilitar a 

passagem sobre o cordão de solda até oflange suporte; 

− conectar a ponta na bolsa - da mesma forma que na junta elástica; 

− aproximar o flange-suporte, o anel partido e o flange de bloqueio da bolsa; e 

− colocar os parafusos e porcas, procedendo o aperto sucessivo dosparafusos diametralmente opostos. 

3.9.3. Assentamento de tubos, peças e conexões em aço, junta soldada 

Os reforços com cruzetas de madeira colocados pelo fabricante somente serãoremovidos com autorização da 

FISCALIZAÇÃO. 

3.9.3.1. Tubos, peças e conexões em aço, junta soldada 

Para sua montagem observar os seguintes procedimentos: 

− o assentamento da tubulação deverá ser executado com a verificação dascotas do fundo da vala e das 

cotas da geratriz externa superior do tubo, acada 20 (vinte) metros, de modo que sejam respeitadas as cotas 

do projeto eque os serviços possam desenvolver-se em várias frentes, sem anecessidade de correções de 

cotas nos encontros. A FISCALIZAÇÃOefetuará a verificação das cotas, antes do posicionamento final; 

− os tubos, uma vez baixados à vala, somente poderão ser deslocadoslongitudinalmente quando suspensos 

por meios adequados, ou assentadossobre sacos de linhagem, rolos de borracha ou dollies; 

− a montagem prévia de elementos componentes da tubulação poderá serefetuada fora da vala, desde que o 

conjunto não ultrapasse 15 (quinze) metrosde comprimento; e 

− as curvas de ângulo inferior a 22º 30’ poderão ser obtidos por cortes nasextremidades dos tubos contíguos. 

Para ângulos acima de 22º 30’inclusive, serão utilizadas as curvas pré-fabricadas. 

Processo de Soldagem 

Os tubos e peças especiais a serem montados serão fabricados comchapas de aço de conformidade com a 

Norma ASTM-A.245, Grau C parachapas finas e com a Norma ASTM-A.283, Grau D para chapas grossas.As 

ligações entre os elementos constituintes da tubulação serão obtidospor soldagem elétrica, a arco protegido, 

e serão executadas por meio deprocessos e mão de obra qualificados, observadas as prescriçõesconstantes 

do Guia de Soldagem 01-00 da Norma Tecnica da ABNT MB-262 e, noscasos omissos, da Norma AWWA C 

206.Os testes das juntas deverão obedecer as Normas e Especificaçõesexistentes.Antes do início das 

operações de soldagem,deverá ser apresentada àFISCALIZAÇÃO descrição pormenorizada dos processos 

que serãoadotados. 
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3.9.3.2. Tubos, peças e conexões em aço, junta elástica 

A junta elástica é formada pelo conjunto de uma ponta e uma bolsaexpandidas nas extremidades dos tubos, 

peças e conexões, um ou dois anéisde encosto e um anel de borracha.Os anéis de encosto são soldados na 

ponta para alojar o anel de borracha.Para sua montagem observar os seguintes procedimentos: 

− descer o tubo na vala, alinhando-o e nivelando-o seqüencialmente; 

− limpar eficientemente o alojamento do anel de borracha existente na pontado tubo, montado anteriormente, 

e a bolsa do tubo a ser conectado,utilizando escova de pêlo, ou pano limpo sem fiapo, removendo-se todosos 

materiais estranhos; 

− aplicar o lubrificante recomendado pelo fabricante ou outro aprovado pelaFISCALIZAÇÃO com pincel ou 

pano limpo sem fiapos, em toda regiãointerna da bolsa. É vedado o uso de óleo mineral ou graxa; 

− limpar e lubrificar o anel de borracha com pano limpo sem fiapo ou pincel, eacoplá-lo sem retorcer, 

primeiramente na região inferior e, posteriormentenas regiões laterais e superior, até o alojamento na ponta 

do tubo; 

− centrar convenientemente a ponta e introduzi-la a uma distância de 65 a 70mm do fundo da bolsa, 

mantendo o alinhamento e nivelamento do tubo.Nesta operação utilizar uma talha do tipo "tirfor" de 1.600 kgf 

para tubos com DN 150 a300 mm, uma talha do tipo "tirfor" de 3.500 kgf para tubos de DN 400 a 600 mm, 

duas talhastipo "tirfor" de 3.500 kgf cada para tubos de DN 700 a 1.200 mm; e 

− após o encaixe, verificar se houve perfeito encaixe da ponta na bolsa, utilizando para tal umgabarito de 

medição, no mínimo em quatro pontos opostos do encaixe.Calçar o tubo com material de reaterro. 

Para o corte da tubulação utilizar lixadeira com disco abrasivo. Após o corteinspecionar os revestimentos 

interno e externo. Havendo necessidade dereparos, estes deverão ser executados conforme previsto no 

Grupo 13 –Instalações de Produção, e emconformidade com as normas do fabricante. 

3.9.4. Assentamento de tubos, peças e conexões em PVC, RPVC, PVC DEFºFº, PRFV 

3.9.4.1. Tubo, peças e conexões em PVC, junta soldável 

Para sua montagem, observar os seguintes procedimentos: 

− verificar se a ponta e a bolsa dos tubos estão perfeitamente limpas; 

− lixar a ponta e a bolsa dos tubos até retirar o brilho, utilizando lixa de pano no 100; 

− limpar a ponta e a bolsa com estopa branca embebida em solução limpadora, removendo todo e qualquer 

vestígio de sujeira ou gordura; 

− marcar na ponta do tubo a profundidade da bolsa; 

− aplicar adesivo, primeiro na bolsa e depois na ponta, e imediatamente proceder a montagem da junta, 

observando a marca feita na bolsa; e 
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− limpar o excesso de adesivo. 

3.9.4.2. Tubo, peças e conexões em PVC, RPVC, PVC DEFºFº, PRFV, junta elástica 

Para sua montagem, observar os seguintes procedimentos: 

− limpar cuidadosamente com estopa o interior da bolsa e o exterior da ponta; 

− introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa; 

− aplicar o lubrificante recomendado pelo fabricante ou outro aprovado pela FISCALIZAÇÃO, no anel de 

borracha e na superfície externa da ponta. É vedado o uso de óleo mineral ou graxa; e 

− centrar convenientemente a ponta e introduzi-la a uma distância máxima de 10 mm do fundo da bolsa, 

mantendo o alinhamento e nivelamento do tubo.Em caso de corte na tubulação, o chanfro deverá ser 

recomposto de acordo com as normas do fabricante. 

3.9.5. Assentamento de tubos em conexões em PEAD 

Os tubos de polietileno de alta densidade (PEAD) são produzidos com um material que não aceita nenhum 

tipo de adesivo plástico para sua soldagem, sendo suas uniões executadas por soldagem de topo, eletrofusão 

ou através de juntas mecânicas.Deve-se proteger a região a ser soldada contra intempéries. 

3.9.5.1. Tubos e conexões em PEAD, junta com solda de topo 

É o processo de solda por termofusão no qual duas extremidades de tubo/conexão são aquecidas ao mesmo 

tempo e pressionadas uma contra a outra.O equipamento utilizado para a soldagem é constituído por três 

elementos: unidade de força (composta da unidade hidráulica e alinhado), faceado e placa de aquecimento.A 

solda de topo não deve ser feita em materiais de diferentes SDR (que é um valor dimensional que relaciona o 

diâmetro externo nominal e a espessura mínima da parede do tubo), pois um dos principais fatores da correta 

soldagem é o contato perfeito das duas extremidades.Para sua montagem, observar os seguintes 

procedimentos: 

− a partir de uma tabela fornecida pelo fabricante, verificar a pressão de solda necessária e soma-se esta à 

pressão inicial para deslocamento do conjunto (inércia da máquina adicionada ao peso próprio do tubo a ser 

deslocado); 

− verificar o perfeito alinhamento dos dois tubos; 

− com o uso do faceado, aplainar as superfícies; 

− aproximar os tubos e verificar o alinhamento, repetindo a operação até conseguir o prefeito alinhamento; 

− limpar as superfícies com uso de solução a base de acetona, e a partir deste instante não tocar em 

nenhuma hipótese na região a ser soldada; 
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− quando a temperatura da placa de aquecimento estiver no valor recomendado pelo fabricante do tubo, 

posicione-a mantendo a pressão de solda até a formação de um cordão inicial entre a placa e o tubo (a tabela 

do fabricante do equipamento indicará a largura do cordão); 

− formado o cordão, retire a pressão de solda e mantenha a placa em contato com os tubos pelo tempo 

recomendado pelo fabricante do equipamento; 

− retire a placa de aquecimento e aproxime os tubos. O cordão de solda instantaneamente aumentará de 

largura. Aguarde o resfriamento recomendado pelo fabricante do equipamento. Somente após o resfriamento 

pode-se mexer o equipamento, preparando-o para próxima soldagem. 

Obs.:Para soldagem de conexões em tubos, retire o fixador de uma das extremidades e execute as mesmas 

operações anteriores. 

3.9.5.2. Tubos e conexões em PEAD, junta com solda por eletrofusão 

É o processo de solda no qual uma corrente elétrica de intensidade controlada, passando por uma resistência 

existente na conexão, a aquece e transfere ao tubo energia suficiente para que se fundam os dois 

elementos.É extremamente simples a sua execução, realizada a partir de um equipamento que controla a 

tensão fornecida à conexão e o tempo necessário para se atingir a temperatura de fusão dos 

elementos.Através deste processo é possível soldar-se tubos de SDR diferentes, visto que os diâmetros 

externos dos tubos são os mesmos.Para montagem da tubulação, observar os seguintes procedimentos: 

− meça o comprimento da conexão, sem retirá-la da embalagem; 

− marque com uma caneta em cada um dos tubos metade do valor medido; 

− raspe toda área de contato entre os tubos e a conexão com um raspador manual ou mecânico; 

− limpe com uma solução à base de acetona a região raspada nos tubos. A partir deste instante não tocar em 

nenhuma hipótese na região a ser soldada; 

− retire a conexão da embalagem, tomando a precaução de não tocar na região interna da peça onde está a 

resistência elétrica, e encaixe a conexão, observando a marcação efetuada que indicará a profundidade da 

bolsa até se chegar ao batente da conexão; 

− instale o alinhado, conecte o cabo da máquina nos terminais da conexão e passe a caneta ótica sobre o 

código de barras. Execute a soldagem e aguarde o tempo de resfriamento recomendado pelo fabricante. Não 

retire o alinhado durante o tempo de resfriamento e nem movimente o conjunto.Para a soldagem de Tê, 

observar os seguintes procedimentos: 

− retire o Tê da embalagem e marque com uma caneta a região do tubo a ser soldada. Devolva a conexão à 

embalagem e raspe manualmente a região demarcada; 

− limpe a região raspada com solução a base de acetona, e a partir deste instante não toque mais a região a 

ser soldada; 

− retire a conexão da embalagem e, com auxílio do pedestal, posicione-a na região demarcada; 
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− passe a caneta ótica sobre o código de barras; e 

− conecte o cabo da máquina nos terminais do Tê de serviço e execute a soldagem. Não remova o pedestal 

nem movimente o conjunto até o final do tempo de resfriamento recomendado pelo fabricante. 

3.9.5.3. Tubos e conexões em PEAD, junta de compressão 

As conexões são compostas de 2 (duas) bolsas nas extremidades, nas quais os tubos são encaixados e 

fixados através de um anel interno de poliacetal (branco) que impede seu deslocamento longitudinal. A 

estanquidade do sistema é obtida através de anéis de borracha (preto).Para sua montagem, observar os 

seguintes procedimentos: 

− meça a profundidade da bolsa de conexão e marque nos tubos com uma caneta o valor obtido; 

− introduza as porcas de extremidades nos tubos e posicione os anéis de poliacetal (brancos) na região 

demarcada; 

− aplicar pasta lubrificante, recomendada pelo fabricante, nos anéis de vedação de borracha (pretos) 

existentes no interior da conexão; 

− execute um chanfro nas pontas dos tubos e os introduza nas bolsas da conexão; e 

− aperte as porcas nas extremidades. 

3.9.6. Assentamento de tubos e peças cerâmicos 

3.9.6.1. Tubos e peças cerâmicos, junta elástica 

Os tubos cerâmicos com junta elástica são destinados a condução de esgotos sanitários, sob pressão 

atmosférica.Para sua montagem, observar os seguintes procedimentos: 

− antes de baixar os tubos à vala, verificá-los cuidadosamente quanto à limpeza, defeitos e trincas; 

− limpar eficientemente o alojamento do anel de borracha existente e a ponta do tubo, a ser conectado na 

bolsa montada anteriormente, utilizando escova ou estopa, removendo-se todos os materiais estranhos; 

− introduzir o anel de borracha no alojamento na parte externa da ponta do tubo; 

− aplicar uma fina camada de lubrificante, recomendado pelo fabricante ou outro aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO, com pincel ou estopa, em toda região interna da bolsa. É vedado o uso de óleo mineral ou 

graxa; 

− centrar convenientemente a ponta e introduzi-la, com o auxilio de alavanca simples, na bolsa de espera até 

o total acoplamento, mantendo o alinhamento e nivelamento do tubo; 

− após o encaixe, verificar se o anel de borracha permaneceu no seu alojamento, e calçar o tubo com 

material de reaterro; e 

− avaliar o nivelamento da geratriz inferior interna dos tubos. 
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3.9.6.2. Tubos e peças cerâmicos, junta asfáltica 

Os tubos cerâmicos com junta asfáltica são destinados a condução de esgotos sanitários sob pressão 

atmosférica.Para sua montagem observar os seguintes procedimentos: 

− antes de baixar os tubos à vala, verificá-los cuidadosamente quanto à limpeza, defeitos e trincas; 

− colocar juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo, centrar e introduzir na bolsa de espera; 

− com ferramenta apropriada (estopador) ajustar a junta no fundo da bolsa, de modo a proporcionar um 

espaço vazio de 5 mm a contar da extremidade da bolsa; 

− aplicar asfalto ou piche de alcatrão misturado com areia fina e breu convenientemente derretido. Para 

facilitar a colocação deverá ser feita uma espécie de anel (cachimbo) que impeça extravasão do asfalto, 

utilizado-se corda e argila. O asfalto deverá ser lançado de uma só vez com recipiente apropriado, somente 

em um dos lados do cachimbo até a extravasão total do lado oposto, garantindo assim, o perfeito enchimento; 

− retirar o cachimbo das juntas para verificação do total enchimento; e 

− avaliar o nivelamento da geratriz inferior interna dos tubos. 

3.9.6.3. Tubos e peças cerâmicos, junta argamassada 

Os tubos cerâmicos com junta de argamassa são destinados a condução de líquidos não agressivos, sob 

pressão atmosférica e em locais onde não haja presença de lençol freático.Para sua montagem observar os 

seguintes procedimentos: 

− antes de baixar os tubos à vala, verificá-los cuidadosamente quanto à limpeza, defeitos e trincas; 

− colocar juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo, centrar e introduzir na bolsa de espera; 

− com ferramenta apropriada (estopador) ajustar a juta no fundo da bolsa, de modo a proporcionar um espaço 

vazio de 5 mm a contar da extremidade da bolsa; 

− colocar na bolsa argamassa de cimento e areia lavada, no traço 1:3 em volume, centrando perfeitamente a 

ponta em relação à bolsa e avaliando o nivelamento da geratriz inferior interna dos tubos; e 

− respaldar externamente a argamassa deixando uma inclinação de 45° em relação à superfície do tubo, a 

partir da aresta externa da extremidade da bolsa. 

3.9.7. Assentamento de tubos em concreto 

3.9.7.1. Tubo em concreto, junta elástica 

Os tubos serão em concreto armado, de seção circular, destinados à condução de esgotos sanitários, sob 

pressão atmosférica.Para sua montagem observar os seguintes procedimentos: 

− antes de baixar os tubos à vala, verificá-los cuidadosamente quanto à limpeza, defeitos e trincas; 
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− limpar eficientemente o alojamento do anel de borracha existente e a ponta do tubo, a ser conectado na 

bolsa montada anteriormente, utilizando escova ou estopa, removendo-se todos os materiais estranhos; 

− introduzir o anel de borracha no alojamento na parte externa da ponta do tubo; 

− aplicar uma camada de lubrificante recomendado pelo fabricante ou outro aprovado pela FISCALIZAÇÃO, 

com pincel ou estopa, em toda região interna da bolsa. É vedado o uso de óleo mineral ou graxa; 

− centrar convenientemente a ponta e introduzi-la com o auxilio de talhas tipo "tirfor" na bolsa de espera, até o 

total acoplamento, mantendo o alinhamento e nivelamento do tubo; 

− após o encaixe, verificar se o anel de borracha permaneceu no seu alojamento e calçar o tubo com material 

de reaterro; e 

− avaliar o nivelamento da geratriz inferior interna dos tubos. 

3.9.7.2. Tubo em concreto, junta argamassada 

Os tubos serão em concreto simples ou armado, de seção circular, ponta bolsa ou macho e fêmea, 

destinados à condução de águas pluviais e de líquidos não agressivos, sob pressão atmosférica.Para sua 

montagem observar os seguintes procedimentos: 

− antes de baixar os tubos à vala, verificá-los cuidadosamente quanto à limpeza, defeitos e trincas; 

− centrar e introduzir a ponta do tubo no alojamento de espera e colocar juta ou estopa alcatroada nos tubos 

ponta bolsa; 

− com ferramenta apropriada (estopador) ajustar a juta no fundo da bolsa, de modo a proporcionar um espaço 

vazio em função do diâmetro do tubo, de 10 a 15 mm a contar da extremidade da bolsa; 

− colocar no alojamento de espera argamassa de cimento e areia lavada, no traço 1:3 em volume, centrando 

perfeitamente as extremidades, avaliando o nivelamento da geratriz inferior interna dos tubos; e 

− respaldar externamente a argamassa deixando uma inclinação de 45° em relação à superfície do tubo, a 

partir da aresta externa da extremidade da bolsa. 

No caso de assentamento, onde o subsolo contém água, as juntas deverão ser obrigatoriamente protegidas 

por um capeamento de argamassa de cimento e areia no traço 1:1 em volume, contendo material 

impermeabilizante. 

3.9.8. Perdas de Material 

A perda máxima admissível de tubos na obra consideradando somente o material aplicado, é mostrada na 

Tabela 18 para redes de água e na Tabela 19 para redes de esgoto. 
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Tabela 18 - Perda máxima admissível de tubos na execução de rede de água 

Tubo Diâmetro (mm) 
Perda Máxima Admissível Sobre o Material Aplicado (%) 

Rede Normal e Adutoras Fechamento de Malha Ligações Predial de Água 

PVC Qualquer 1,00 2,00 

 
F°F° 

50 – 75 – 100 0,75 1,50 

150 - 300 0,50 1,00 

Maior que 300 0,25 0,50 

PEAD Qualquer  3,00 

 

Tabela 19 - Perda máxima admissível de tubos na execução de rede coletora de esgoto 

Tubo Perda Máxima Admissível Sobre o Material Aplicado (%) 

Cerâmico 2,00 

PVC ou Poliéster 1,50 

Concreto ou F°F° 0,50 

3.9.9. Transporte e armazenamento de tubos e peças 

Os tubos, peças e conexões fornecidos pela CONTRATANTE deverão ser retirados de seus depósitos locais 

e inspecionados pela CONTRATADA, ou por pessoal por ela credenciado.A partir do manuseio para a 

retirada, carga e transporte, qualquer dano causado ao material será de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA, devendo esta repor qualquer material eventualmente danificado.Os tubos, peças e conexões 

deverão ser armazenados em depósitos dentro do canteiro de serviços ou, a critério da FISCALIZAÇÃO, 

dispostos ao longo do caminhamento das valas.O transporte, carga, descarga e manuseio deverão ser 

efetuados com os devidos cuidados, evitando-se choques e rolamento e, sempre que necessário, utilizando-

se meios mecânicos. 

3.9.10. Teste e limpeza final 

Antes do completo recobrimento da tubulação serão realizados testes para verificação da montagem, com 

supervisão dos trabalhos pela FISCALIZAÇÃO.Os testes mais usuais, no caso de tubulação de esgoto, são 

os de alinhamento com espelho e estanqueidade com fumaça, enquanto que para as tubulações de água 

deverá ser feito o teste de estanqueidade através de pressão hidrostática.A pressão de teste a ser aplicada 

na tubulação de água deverá ser superior à da pressão de trabalho. No caso de juntas elásticas serão 

efetuados também testes com metade da pressão de trabalho. A duração do teste não será inferior a 1 hora, 

mantendo a pressão de teste inalterada em 90% da leitura do manômetro.O comprimento máximo de trecho 

em teste não poderá exceder a 500 metros.Os reparos ou substituições necessários serão assinalados e 

executados imediatamente. A CONTRATADA deverá dispor de todos os materiais e equipamentos 

necessários à realização dos testes e/ou reparos.Caso, ao terminar a montagem não haja por qualquer 

motivo condições de realizar os testes, a CONTRATADA ficará com a responsabilidade pelos serviços 

executados até a realização dos testes.Antes de solicitar o Recebimento Técnico Provisório da Obra, a 

CONTRATADA deverá proceder a limpeza da tubulação e poços de visita, deixando a linha completamente 

desimpedida de lama, toco de madeira, restos de concreto e de todo elemento que prejudique o escoamento. 
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3.9.11. Relação de documentos padronizados da ABNT 

• NBR 7362 - Tubo de PVC Rígido de Seção Circular, Coletor de Esgoto; 

• NBR 7367 - Execução de Redes Coletoras Enterradas de Esgotos com Tubose Conexões de PVC Rígido de 

Seção Circular; 

• NBR 7372 - Execução de Tubulações de Pressão de PVC Rígido com JuntaSoldada, Rosqueada ou com 

Anéis de Borracha; 

• NBR 7560 - Tubo de Ferro Fundido Dúctil Centrifugado com FlangesRoscados; 

• NBR 7661 - Tubo de Ferro Fundido Centrifugado de Ponta e Bolsa, paraLíquidos sob Pressão com Junta 

Não Elástica; 

• NBR 7662 - Tubo de Ferro Fundido Centrifugado para Líquidos sob Pressão,com Junta Elástica; 

• NBR 7663 - Tubos de Ferro Fundido Dúctil Centrifugado para Líquidos sobPressão, com Junta Elástica; 

• NBR 7664 - Conexão de Ferro Fundido com Junta Elástica para Tubo de PVCRígido DEFOFO, para 

Adutora e Redes de Água; 

• NBR 7665 - Tubo de PVC Rígido DEFOFO com Junta Elástica para Adutorase Redes de Água; 

• NBR 7669 - Conexão de Ferro Fundido Cinzento; 

• NBR 5589 - Tubos de Aço Carbono Aptos para Rosca NBR 6414, para usosComuns na condução de 

Fluídos; 

• NBR 5587 - Tubo de Aço para condução - Dimensões Básicas; 

• NBR 5622 - Tubos de Aço Carbono com Costura Helicoidal para uso em Água,Ar e Vapor de Baixa Pressão 

em Instalações Industriais; 

• NBR 5645 - Tubo Cerâmico para canalizações; 

• NBR 5646 - Elementos Cerâmicos para execução de tubulações - Inspeção eAmostragem; 

• NBR 5647 - Tubos de PVC Rígido para Adutoras e Redes de Água; 

• NBR 5667 - Hidrante Urbano de Incêndio; 

• NBR 5680 - Tubos de PVC Rígido - Dimensões; 

• NBR 6414 - Rosca Whitworth Gás; 

• NBR 6925 - Conexões de Ferro Fundido Maleável para tubulações – Classe20; 

• NBR 6943 - Conexão de Ferro Maleável para tubulações - Classe 10; 

• NBR 7670 - Conexão de Ferro Fundido Cinzento com Junta Elástica paraTubos de PVC Rígido DEFOFO, 

para Adutoras e Redes de Água - Tipos eDimensões; 
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• NBR 7672 - Anéis de Borracha do Tipo Toroidal para Tubos de PVC RígidoDEFOFO, para Adutoras e 

Redes de Água - Dimensões e Dureza; 

• NBR 7673 - Anéis de Borracha para tubulações de PVC Rígido para Adutorase Redes de Água; 

• NBR 7674 - Junta Elástica para Tubos e Conexões de Ferro Fundido Dúctil; 

• NBR 7675 - Conexão de Ferro Fundido Dúctil; 

• NBR 7676 - Anéis de Borracha para Juntas Elástica e Mecânicas de Tubos eConexões de Ferro Fundido 

Dúctil e Cinzento; 

• NBR 7677 - Junta Mecânica para Conexões de Ferro Fundido Dúctil; 

• NBR 7968 - Tubulação de Saneamento nas Áreas de Rede de Distribuição,Adutoras, Redes Coletoras de 

Esgoto e Interceptores - Diâmetros Nominais; 

• NBR 8889 e EB 911/80 - Tubo de Concreto Simples de seção Circular, paraEsgoto Sanitários; 

• NBR 8890 - Tubo de Concreto Armado, de seção Circular, para EsgotosSanitários; 

• NBR 9814 - Execução de Rede Coletora de Esgotos Sanitários; 

• NB 126/66 - Projeto e Execução de Tubulações de Ferro Centrifugado, dePonta e Bolsa, para Conduzir 

Água Fria sob Pressão; 

• EB 618/72 - Tampões de Ferro Fundido; e 

• MB 1233/80 - Determinação da Absorção de Água em Tubos de ConcretoSimples ou Armado, de seção 

Circular, para Esgoto Sanitário. 
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3.10. GRUPO09 - PAVIMENTAÇÃO 

3.10.1. Considerações Gerais 

Os serviços de execução de pavimentação serão feitos de acordo com as necessidades locais. Os 

pavimentos deverão apresentar as mesmas características anteriores, salvo determinação da 

FISCALIZAÇÃO. Caberá à CONTRATADA manter contatos com o Órgão Competente, a fim de conseguir a 

liberação necessária com vistas ao rompimento da pavimentação existente, devendo a mesma arcar com 

todo o ônus necessário na obtenção da licença. Quaisquer reclamações ou solicitações de proprietários, 

entidades e órgãos governamentais, relativos a danos ou prejuízos de qualquer natureza e decorrentes dos 

trabalho executados durante a construção, devem ser prontamente atendidas pela CONTRATADA. 

No caso de "Reposição de Pavimentação" a largura da faixa a ser recomposta será a mesma considerada no 

Item "Remoção da Pavimentação", com os seguintes acréscimos: 

− no passeio, largura da escavação mais 0,20 m; e 

− no leito carroçável, largura de escavação mais 0,30 m para paralelepípedo, lajota sextavada ou asfalto. 

As áreas onde serão realizados os serviços deverão ser entregues perfeitamente limpas, livres de entulhos e 

material excedente. 

3.10.2. Remoção de pavimentação 

Antes do início de qualquer obra em ruas pavimentadas, passeios ou trechos de rodovias, a CONTRATADA 

deverá tomar prévio conhecimento da natureza dos serviços a serem executados, objetivando tomar as 

providências necessárias à reconstrução do pavimento.Considerando-se que os serviços de retirada de 

pavimentação serão executados em áreas públicas, justifica-se proporcionar o mínimo de transtornos 

possíveis, devendo-se sempre, procurar concluí-los rapidamente.A CONTRATADA deverá proceder o 

rompimento da pavimentação utilizado-se de meios mecânicos ou manuais, conforme o tipo de pavimento 

existente. Todas as peças oriundas da retirada de pavimentação, e passíveis de reaproveitamento, deverão 

ser carregadas, transportadas, depositadas e conservadas em local apropriado, a critério da FISCALIZAÇÃO, 

enquanto que os não reaproveitáveis deverão ser levados ao bota-fora. 

3.10.3. Reposição de pavimentação 

A execução da reposição do pavimento deverá ser iniciada logo após a conclusão do aterro/reaterro 

compactado e regularizado, e deverá obedecer o tipo, as dimensões e/ou as especificações dos órgãos 

público, bem como a qualidade do pavimento original.A reposição do pavimento implica na execução de todos 

os trabalhos correlatos e afins, tais como: recolocação de meio-fios, tampões, boca de lobo e outros, 

eventualmente demolidos ou removidos para execução dos serviços. A reposição do pavimento deverá 

acompanhar o assentamento da tubulação, de forma a permitir a reintegração do tráfego no trecho acabado. 

A reposição do pavimento, após concluída, deverá estar perfeitamente conformado ao greide e seção 

transversal do pavimento existente. Não serão admitidas irregularidades ou saliências a pretexto de 
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compensar futuros abatimentos. As emendas do pavimento reposto com o pavimento existente deverão 

apresentar perfeito aspecto de continuidade. Se for o caso, deverão ser feitas tantas recomposições quantas 

forem necessárias, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE, até que não hajam mais abatimentos na 

pavimentação. 

3.10.3.1. Paralelepípedo, lajota sextavada e pedra irregular 

As peças deverão ser assentadas com disposição idêntica a pavimentação existente, sobre colchão de areia 

com espessura de 0,10 m. O rejuntamento consistirá do espalhamento de uma camada de areia seca e limpa, 

sobre as peças assentadas para preenchimento dos vazios. 

3.10.3.2. Pedra portuguesa (petit-pavet) 

Consiste na recuperação do pavimento a partir do sub-leito compactado, com o lançamento de uma camada 

de assentamento formada por um colchão de areia com espessura aproximada de 0,05 m.Após o lançamento 

desta camada deverão ser assentadas, uma a uma, as pedras componentes do pavimento com a utilização 

de martelo específico.Terminada esta fase, a faixa a ser recomposta deverá ser umedecida e receber o 

devido adensamento através de soquetes manuais, tendo-se o cuidado de não criar depressões ou bacias na 

superfície acabada.O rejuntamento consistirá no espalhamento de uma camada de mistura seca de cimento e 

areia, traço 1:10 em volume, sobre as peças assentadas, para preenchimento dos vazios.As cores e os 

desenhos para a execução deverão ser do mesmo tipo da pavimentação existente. 

3.10.3.3. Placas de concreto 

Consiste na recuperação da pavimentação a partir do sub-leito já compactado, com as placas resultantes dos 

serviços de retirada anteriormente executados.Serão assentadas sobre colchão de areia com espessura de  5 

cm, tendo-se o cuidado de apoiá-las completamente, evitando-se, desta forma, trincas ou quebras futuras, e 

rejuntadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:5, em volume. 

3.10.3.4. Meio-fio 

Consiste no assentamento das peças diretamente sobre o sub-leito, devidamente alinhadas e aprumadas.As 

ancoragens serão em concreto simples com consumo mínimo de 210 kg de cimento por metro cúbico de 

concreto, e as juntas de ligação entre peças serão executadas com argamassa de cimento e areia no traço de 

1:3 em volume. 

3.10.3.5. Sarjeta 

As sarjetas de concreto serão executadas obedecendo ao alinhamento, perfil, dimensões e juntas de 

dilatação pré-existentes ou de projeto.O concreto será de 20 Mpa, desempenado e com declividade 

necessária ao escoamento das águas.Quando for necessário melhorar as condições de suporte do solo, 

deverá ser feito lastro de brita. 
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3.10.3.6. Ladrilho hidráulico ou cerâmico e placas de pedra tipo ardósia 

As peças serão aplicadas sobre uma base de concreto simples com consumo mínimo de 210 kg de cimento 

por metro cúbico de concreto, espessura mínima de 5 cm, apoiado em um lastro de brita com espessura de   

5 cm, lançado diretamente sobre o sub-leito e assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em 

volume, com quantidade reduzida de água.Após a aplicação da argamassa haverá uma pulverização de 

cimento em pó sobre a mesma, e a seguir serão as unidades assentadas, devidamente alinhadas e 

niveladas.Terminada a fase anterior, seguir-se-á o "batimento" do piso visando a perfeita fixação das peças. 

Posteriormente serão executados os serviços de rejuntamento, visando-se obter idêntica tonalidade do 

conjunto.Quando as juntas forem inferiores a 5 cm, serão preenchidas com nata de cimento. Se superiores, 

será utilizada a mesma argamassa de assentamento para preencher as juntas.Antes da aplicação os ladrilhos 

deverão ficar imersos em água até a saturação. 

3.10.3.7. Cimentado 

Inicialmente será lançado uma camada de concreto simples de espessura mínima 6 cm, apoiada em um 

lastro de brita espessura de 5 cm devidamente adensada, a qual irá receber a camada de acabamento 

desempenado em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume, com espessura mínima de 2 cm.O 

consumo mínimo será de 210 kg de cimento por metro cúbico de concreto.As juntas de dilatação serão 

plásticas, alinhadas de tal forma que a superfície seja dividida em painéis. 

3.10.4. Execução de pavimentação asfáltica 

A execução do pavimento em asfalto deverá obedecer as exigências dos órgãos competentes e/ou as 

mesmas características do pavimento existente.Quando da execução de pavimentação asfáltica esta será de 

acordo com o especificado em projeto e obedecendo as normas existentes. 

3.10.4.1. Sub-base em brita graduada, base de macadame betuminoso, imprimação ligante, binder e 

capa de concreto asfáltico 

Consiste na execução da pavimentação asfáltica a partir do sub-leito compactado a 95% do Próctor Normal. 

Compreende a regularização, homogeneização, umidecimento e compactação da sub-base em brita 

graduada, da base em macadame betuminoso, imprimação ligante, binder ou capa de concreto asfáltico 

usinado a quente.Tanto a sub-base como a base deverão sofrer forte compactação. A camada de 

acabamento em concreto asfáltico deverá obedecer às exigências dos órgãos competentes, ter espessura 

conforme projeto específico e ser rolada com rolos lisos de pneus e chapa metálica vibratória, ficando a 

critério da FISCALIZAÇÃO a adoção de outro método mais conveniente. 

3.10.5. Regularização e Revestimento 

Nas vias de terra com revestimento de cascalho, brita ou pedregulho, o revestimento deverá ser reposto com 

espessura igual a do pavimento existente, compactado e regularizado com motoniveladora.Nos acessos às 
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obras, quando necessário, e autorizado pela FISCALIZAÇÃO, deverá ser feito regularização mecanizada e/ou 

revestimento. 

3.10.5.1. Regularização mecanizada de superfície 

Consiste na regularização mecanizada com motoniveladora de superfície de solos em geral, bem como o 

abaulamento e nivelamento de vias carroçáveis não pavimentadas, incluindo cortes e/ou aterros 

compensados com espessura média de 20 cm. 

3.10.5.2. Revestimento com cascalho, pedregulho ou bica corrida, brita, pedrisco e saibro 

Consiste no preparo da superfície, na seleção do material, espalhamento, regularização e compactação com 

motoniveladora, conforme projeto específico. 
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3.11. GRUPO 10 – LIGAÇÕES PREDIAIS 

3.11.1. Considerações Gerais 

O GRUPO 10 - LIGAÇÕES PREDIAIStem por finalidade descrever os principais procedimentos a serem 

observados na execução dos serviços referentes às ligações prediais de água e esgoto, em redes existentes 

ou a serem implantadas. 

Ligação predial é o conjunto formado por tubos, peças e conexões que interliga a rede pública à instalação 

predial do usuário. Na ligação predial de água haverá ainda o medidor de volume de consumo (hidrômetro).A 

execução de ligações prediais de água e de esgotos deverão obedecer as normas e especificações que 

estiverem em vigor na CONTRATANTE.A CONTRATADA deverá dispor de todos os equipamentos, 

ferramentas e mão de obra especializada necessárias para a execução dos serviços, mesmo que estes não 

tenham sido mencionados nestas Especificações. 

A CONTRATADA não poderá iniciar os serviços sem que antes tenha tomado as necessárias providências no 

sentido de que sejam mantidas todas as condições de segurança ao seu pessoal de obra, transeuntes e 

propriedades, quer sejam particulares ou de serviços essenciais.Se na execução da ligação ocorrer 

interferências, não previstas em projeto, com outra concessionária pública, a CONTRATADA encarregar-se-á 

de contactar a responsável, para que em conjunto venham solucionar o problema.A CONTRATADA é 

responsável pelos reparos que se fizerem necessários, devido da má execução dos serviços. 

3.11.2. Ligações prediais de água 

Estes serviços consistem na execução de interligação do cavalete à rede pública e quando necessário, 

instalação do hidrômetro ou substituição.A ligação de água conforme padrões definidos pela 

CONTRATANTE, é composta de (ver Figura 63 e Figura 64): 

a) Tomada de água:conexões e peças especiais instaladas na rede pública de distribuição, de forma a 

permitir a passagem de água desta para o ramal predial; 

b) Ramal predial:conjunto de tubulações e peças especiais situado entre rede pública de distribuição de 

água e o cavalete; e 

c) Cavalete: parte do ramal predial de água localizada na propriedade particular, projetada de forma a 

permitir a instalação do hidrômetro. 

As ligações de água geralmente são executadas com a rede em carga e, no caso de redes novas, somente 

após a realização dos testes de vazamento e posterior autorização da FISCALIZAÇÃO.Todos os materiais a 

serem empregados na execução das ligações deverão ser especificados de acordo com as Normas Técnicas 

da ABNT e/ou outras exigidas pela área responsável da CONTRATANTE.Os cavaletes deverão ser 

executados de forma que o medidor de consumo tenha o fluxo sempre perpendicular à rede de distribuição e 

localizados de acordo com as especificações da CONTRATANTE. 
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A vedação das roscas será feita mediante a aplicação de fita veda-rosca, de tal forma que se obtenha a 

perfeita estanquidade. O material vedante deverá ser aprovado pela Fiscalização.Não será permitida a 

dobragem do tubo que compõe o ramal, formando curvaturas com raio inferior a 25 vezes o número 

correspondente ao DN. O processo de dobragem, dentro da limitação descrita, deverá ser feita a temperatura 

ambiente.A conexão rede x ligação será feita mediante instalação de colar de tomada e registro broca.A 

instalação do colar de tomada deverá ser de tal forma que permita a instalação do registro broca na normal à 

geratriz superior do tubo da rede.A furação da rede pública será feita pela broca do registro, acionada por 

chave tipo "te" com referencial que limite a penetração da broca ao essencial.Não será permitida a utilização 

de ferramenta que não seja aquela padronizada para acionamento da broca. 

O tubo da ligação predial será conectado diretamente na derivação lateral do registro broca, que incorpora a 

parte do adaptador para tubo.A largura da vala transversal correspondente a ligação deverá ser tão reduzida 

quanto possível, visando restringir a ação de cargas acidentais à tubulação. De uma maneira geral não 

deverá exceder a 0,35 m no leito carroçável e 0,30 m no passeio.Havendo pavimentação a largura máxima da 

faixa, tanto de retirada quanto da recomposição, será a largura de escavação acrescida de 0,20 m no passeio 

e 0,30 m no leito carroçável revestido com paralelepípedo, bloco de concreto ou asfalto. 

A cobertura de aterro sobre a geratriz superior do ramal predial é decorrente da profundidade da rede e não 

deverá ser inferior a 0,50 m sob o leito carroçável pavimentado e 0,70 m quando não houver pavimentação.O 

tubo do ramal predial deverá ser assentado de forma sinuosa, para que seja evitado tração nos encaixes dos 

adaptadores, aproveitando sua plasticidade relativa.Antes de proceder o aterro e a instalação do hidrômetro, 

dar descarga pelo cavalete, visando remover corpos estranhos no interior da tubulação.Testar a estanquidade 

do ramal predial e ligação da tomada de água antes do aterro.O aterro do tubo deverá ser feito em 

conformidade ao que prevê o GRUPO 04 - MOVIMENTO DE TERRAda presenteespecificações.Os ramais 

prediais de água deverão ser perpendiculares ao alinhamento predial, no ponto de conexão com o cavalete 

desde a derivação da tomada de água. 

3.11.3. Ligações prediais de esgoto 

A ligação de esgoto, conforme padrões definidos pela CONTRATANTE, é composta de (ver Figura 65 e 

Figura 66) e : 

a) Conexão do ramal à rede de esgoto:  conexões e peças especiais instaladas na rede coletora, de forma 

a permitir a entrada de esgoto proveniente do ramal predial; 

b) Ramal predial: tubulações com conexões compreendidas entre a caixa de inspeção ou poço tubular, e a 

rede coletora; e 

c) Caixa de inspeção: elementos de transição, destinado a interligar o esgoto domiciliar a rede coletora 

pública. 

As ligações de esgoto serão executadas obedecendo ao alinhamento e declividade de no mínimo 2%.Os 

serviços de escavação e aterro deverão obedecer as instruções constantes do GRUPO 04 - MOVIMENTO DE 

TERRA, destasespecificações. 
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Os serviços de escoramentos de valas, cavas e poços deverão obedecer as instruções constantes do 

GRUPO 05 – ESCORAMENTO, enquanto que os serviços de remoção e recomposição de pavimentação 

deverão obedecer as instruções constantes do GRUPO 09– PAVIMENTAÇÃO, destas especificações. 

3.11.3.1. Rede com tubo cerâmico 

3.11.3.1.1. Ligação executada em rede coletora operando 

A conexão de ligação de esgoto com rede em DN até 300 mm será feita mediante selim tipo “te” cerâmico, 

configurando o tipo normal.A furação da rede em carga deverá ser suficiente para a penetração justa da guia 

de encaixe do selim no tubo do coletor.A estanquidade na conexão selim x rede será feita mediante processo 

recomendado pelo fabricante.A ligação padrão será provida, de preferência, de duas curvas de 45° e coluna 

suficiente para permitir a concordância da ligação com a ponta do ramal interno sob a soleira, garantindo a 

declividade mínima de 2%. Esta concepção é função da profundidade do coletor e de sua distância à 

soleira.Quando as condições de distância coletor-soleira e/ou profundidade daquele forem críticas, mantida a 

declividade mínima de 2%, as curvas de 45° podem ser substituídas por uma curva de 90°. 

O assentamento dos tubos da ligação se fará de forma a se obter apoio total da geratriz inferior no fundo da 

vala, prevendo-se escavação adicional para absorver a projeção da bolsa.Os tubos deverão ser assentados 

de forma que o eixo das tubulações seja linear.As juntas serão executadas com asfalto preparado, lançado 

após o estopeamento adequado no fundo da bolsa, de forma a distribuir igualmente o asfalto, dar estabilidade 

as justaposições das pontas e bolsas e, finalmente, dar a estanquidade preconizada.A ponta do ramal interno, 

sob a soleira, deverá ser de tubo cerâmico do DN da ligação. 

3.11.3.1.2. Ligação executada juntamente com a rede coletora 

A conexão de ligação com rede será feita mediante “te” cerâmico, configurando o tipo normal, posicionado de 

forma a garantir a perpendicularidade ao alinhamento predial, no ponto de conexão com a instalação predial 

interna, sob a soleira.A ligação padrão será provida, de preferência, de duas curvas de 45° e coluna suficiente 

para permitir a concordância da ligação com a ponta do ramal interno sob a soleira, garantindo a declividade 

mínima de 2%. Esta concepção é função da profundidade do coletor e de sua distância à soleira.Quando as 

condições de distância coletor-soleira e/ou profundidade daquele forem críticas, mantida a declividade mínima 

de 2%, as curvas de 45° podem ser substituídas por uma curva de 90°.O assentamento dos tubos da ligação 

se fará de forma a se obter apoio total da geratriz inferior no fundo da vala, prevendo-se escavação adicional 

para absorver a projeção da bolsa. 

Os tubos deverão ser assentado de forma que o eixo das tubulações seja linear.As juntas serão executadas 

com asfalto preparado, lançado após o estopeamento adequado no fundo da bolsa, de forma a distribuir 

igualmente o asfalto, dar estabilidade as justaposições das pontas e bolsas e finalmente, dar a estanquidade 

preconizada.A ponta do ramal interno, sob a soleira, deverá ser de tubo cerâmico do DN da ligação. 
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3.11.3.2. Rede em PVC rígido 

3.11.3.2.1. Ligação executada em rede coletora operando ou em execução 

A conexão de ligação com rede em DN até 300 será feita mediante Selim 90° – Junta Elástica, configurando o 

tipo normal.Os Selins 90° – Junta Elástica estão padronizados em dois tipos: 

a) Para rede PVC rígido DN até 150 mm 

Selim tipo abraçadeira, com travas laterais, para instalação na rede por justaposição; e 

b) Para rede PVC rígido DN 200 a 300 mm 

Selim tipo encaixe em furação na rede. 

A furação da rede será feita mediante a utilização de serra copo operada por ferramenta adequada. 

Distinguem-se dois tipos de furação conforme o tipo do selim: 

a) Para o selim tipo abraçadeira, a furação se fará com este fixado no ponto de conexão. Desta forma as 

paredes internas do selim servirão de guias para a operação da broca; e. 

b) Para o selim tipo encaixe, a furação do tubo se fará com a serra copo, sempre perpendicular ao eixo da 

rede pública. 

Obs.: Na montagem dos selins para derivação dos ramais deverão ser observadas as especificações e os 

procedimentos de cada fabricante.  

A ligação padrão será provida, de preferência, de duas curvas de 45° e coluna suficiente para permitir a 

concordância da ligação com a ponta do ramal interno sob a soleira, garantindo a declividade mínima de 2%. 

Esta concepção é função da produtividade do coletor e de sua distância à soleira.Quando as condições de 

distância coletor-soleira e/ou profundidade daquele forem críticas, mantida a declividade mínima de 2%, as 

curvas de 45° podem ser substituídas por uma curva de 90°. 

O assentamento dos tubos da ligação se fará de forma a se obter apoio total da geratriz inferior no fundo da 

vala, prevendo-se escavação adicional para absorver a projeção da bolsa.Os tubos deverão ser assentados 

de forma que o eixo das tubulações seja linear.A ponta do ramal interno, sob a soleira, deverá ser compatível 

com a tubulação da ligação. 
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Figura 63 - Padrão técnico de ligação predial de água. 
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Figura 64 - Alimentador predial de água com registro de espera e abrigo de proteção do cavalete (instalado) 

.



 
 

286 
 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

Gerência de Ações Integradas para a Cidade 

Unidade de Gerenciamento do Programa Lagoas do Norte – UGP 

 

 
Figura 65 - Ligação de esgoto para residência térrea ou até 12 economias 
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Figura 66 - Ligação de esgoto comercial ou prédio ≥ 12 economias 
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3.12. GRUPO 11 – INSTALAÇÕES PREDIAIS 

3.12.1. Considerações Gerais 

As instalações prediais deverão ser executadas de acordo com os projetos originais, Normas Técnicas da 

ABNT e por profissionais devidamente habilitados seguindo padrões rígidos de qualidade nas 

instalações.Deverão ter acabamentos perfeitos, isentos de defeitos que possam influir no seu funcionamento. 

As tubulações, aparelhos e equipamentos aparentes deverão ser bem fixados e protegidos contra acidentes e 

ações de pessoas não habilitadas e estranhas ao ambiente. 

3.12.2. Instalações Hidro-Sanitárias Prediais 

3.12.2.1. Rede de água fria 

É o conjunto de tubulações, equipamentos, reservatórios e dispositivos existentes a partir do ramal predial, 

destinado ao abastecimento dos pontos de utilização de água da edificação, em quantidade suficiente, 

mantendo a qualidade da água fornecida pelo sistema de abastecimento local. 

Recomendações Gerais 

• Toda rede de água será em materiais normalizados obedecendo ao disposto nas especificações da ABNT; 

• Os registros de pressão e gaveta, bem como válvulas de bóia e de retenção, serão de bronze; 

• Todas as extremidades das tubulações deverão ser protegidas e vedadas durante a construção, até a 

instalação definitiva dos aparelhos; 

• As instalações e respectivos testes das tubulações deverão ser executados de acordo com as Normas 

Técnicas da ABNT e da CONTRATANTE, sob orientação da FISCALIZAÇÃO; 

• As deflexões, ângulos e derivações necessárias às tubulações deverão ser feitas por meio de conexões 

apropriadas; 

• Somente poderá ser permitida a instalação de tubulações que atravessem elementos estruturais quando 

previstas e detalhadas nos projetos executivos de estrutura e hidráulica, observando-se as normas 

específicas; 

• O alinhamento deverá ser corretamente observado para se evitar excessos de esforços laterais, diminuindo-

se a possibilidade de infiltração e vazamentos pelas juntas; 

• Os ramais de distribuição deverão apresentar uma declividade mínima de 2% no sentido do escoamento 

natural, a fim de facilitar a limpeza e desinfecção; 

• Os ramais horizontais das canalizações sobre lajes de cobertura deverão ser apoiados sobre o lastro 

contínuo de tijolos assentes com argamassa de cal e areia;  

• Os cortes dos tubos serão em seção reta e o rosqueamento deverá ser feito somente na parte coberta pela 

conexão; 
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• Para tubulações subterrâneas a altura mínima de recobrimento (da geratriz superior do tubo à superfície do 

piso acabado) deverá ser de 0,50 m sob leito de vias trafegáveis e 0,30 m nos demais casos. A tubulação 

deverá ser apoiada em toda sua extensão em fundo de vala regular. Nos casos necessários, devem ser 

apoiadas sobre lastro de concreto e protegidas com pintura asfáltica; 

• As tubulações de água fria deverão ser assentadas acima de outras redes, nos casos de sobreposição; e 

• As tubulações aparentes deverão ser executadas em ferro galvanizado. 

3.12.2.2. Rede de esgotos sanitários 

É o conjunto de tubulações, equipamentos e dispositivos destinados ao rápido escoamento dos despejos à 

rede pública e ao seu tratamento quando lançado em outro local. 

Recomendações Gerais 

• As instalações e respectivos testes das tubulações deverão ser executados de acordo com as Normas 

Técnicas da ABNT e da CONTRATANTE, sob orientação da FISCALIZAÇÃO; 

• Deverão ser executadas de modo a permitir fáceis desobstruções, vedar a passagem de gases e animais 

das canalizações para o interior dos edifícios, e impedir a contaminação da água de consumo; 

• O coletor de esgoto deverá seguir em linha reta, e para os eventuais desvios deverão ser empregadas  

caixas de inspeção; 

• Todos os pés de coluna de esgoto deverão ser providos de dispositivos de inspeção; 

• A tubulação de esgoto deverá ser assentada de forma que os tubos fiquem com a bolsa voltada para o lado 

contrário ao da direção do escoamento, obedecendo as declividades mínimas definidas; 

• Os ramais em paredes ou pisos rebaixados, em nenhuma hipótese, poderão ser envolvidos com concreto. 

Caso necessário, deverão ser executadas caixas de reentrâncias para abrigo dos tubos; 

• As aberturas nas estruturas de concreto para passagem de tubos deverão ser preenchidas com tacos ou 

buchas antes da concretagem. Nenhum esforço estrutural deverá ser transmitido à tubulação; 

• As tubulações subterrâneas serão apoiadas sobre lastro de concreto magro, lançado sobre base apiloada e 

deverão correr em linha reta. As valas só poderão ser fechadas após verificação das juntas, declividade, 

apoio e estanquidade. Quando assentada na parte externa dos prédios, a tubulação deverá ter recobrimento 

mínimo de 0,50 m sob leito de vias trafegáveis e 0,30 m nos demais casos; 

• A ligação de ramal de esgoto ou de descarga deverá ser feita por intermédio de sifão ou caixa sifonada com 

grelha. As águas de lavagem de pisos e de chuveiros serão escoadas para ralos de caixas sifonadas; 

• Os sifões deverão ser do tipo ajustável, de PVC, material cerâmico ou de ferro fundido, e serão localizados 

sempre nos extremos dos ramais; 

• O tubo ventilador deverá ser ligado sempre acima do eixo da tubulação horizontal, até 0,15 m acima da 

extremidade mais alta, sendo permitido um desvio da posição vertical do tubo ventilador em relação ao tubo 
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horizontal de até no máximo 45º. A tubulação deverá ser eficiente, de forma que nenhum resíduo de gás fique 

no recinto. A transposição do tubo ventilador nos telhados deverá ser vedada, de forma a não permitir 

infiltração de água; 

• Os aparelhos sanitários deverão ser constituídos de material cerâmico vitrificado, sob todos os aspectos da 

melhor qualidade e sem defeitos, bem como satisfazer às exigências das prescrições das Normas Técnicas 

da ABNT NBR-6498, NBR-6499, NBR-6500; 

• Em locais desprovidos de rede pública de coleta de esgoto, será obrigatório o uso de fossa séptica 

localizada de forma a facilitar futura conexão com a rede pública, ter fácil acesso para limpeza eter 

afastamento mínimo de 20,00 m de qualquer manancial. Além disto, a fossa séptica não poderá comprometer 

a estabilidade de edificações adjacentes; 

• Os sumidouros serão ligados às fossas e deverão ter no mínimo 1,20 m de diâmetro e 2,00 m de 

profundidade. A parede interna será revestida com tijolos assentados em forma de gradil e o fundo deverá 

ficar no mínimo 1,00 m acima do lençol freático. A distância mínima permitida entre o poço e qualquer 

manancial será de 20,00 m; e 

• A colocação e fixação dos aparelhos sanitários deverá ser executada conforme as locações indicadas no 

projeto, definidas pela FISCALIZAÇÃO. 

3.12.3. Instalações elétricas prediais 

Os serviços a serem executados deverão atender aos projetos específicos.A execução deverá obedecer as 

normas da companhia concessionária de energia local, as recomendações e prescrições das firmas 

fornecedoras dos materiais e equipamentos especificados no projeto, alem das Normas Técnicas da ABNT. 

Todos os condutores, eletrodutos e equipamentos deverão ser cuidadosamente instalados e firmemente 

ligados à estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente 

satisfatório, e de boa aparência. Além disto, todo o equipamento deverá ser fixado firmemente ao local que 

deve ser instalado, prevendo-se meios de fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte, com 

o peso e as dimensões do equipamento considerado. 

A medição será feita de acordo com as normas da concessionária local, à prova de tempo, com espaço para 

abrigar o medidor com visor e dispositivo para lacre.Na distribuição de energia será adotado o seguinte 

critério para circuitos exclusivos de: 

• distribuição monofásica em 220 V com neutro, para os circuitos de tomadas e de lâmpadas incandescentes 

de uso comum; e 

• distribuição monofásica com cabo terra, para aparelhos de ar condicionado, chuveiros e especiais (>1000 w 

por aparelho), ou para computadores. 

Os eletrodutos deverão ser aparentes ou embutidos em lajes e alvenaria, conforme indicação em projeto.As 

chaves de proteção dos circuitos serão do tipo quick-lag unipolares para os circuitos. 
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Os eletrodutos rígidos deverão ser inclinados na direção da drenagem, com declividade mínima de 

10%.Durante a montagem todas as extremidades de eletrodutos deverão estar obturadas.Após a instalação 

dos eletrodutos, os mesmos serão limpos e desobstruídos. Completados os cursos de eletrodutos, suas 

extremidades serão fechadas com tampões ou plugues que só serão retirados para inspeção ou testes, antes 

da instalação dos condutores.Serão rejeitados todos os eletrodutos que se apresentem fendilhados ou com 

redução de seção.As ligações dos eletrodutos metálicos a caixas ou quadros serão executadas por meio de 

bucha ou arruelas, de modo a estabelecer a continuidade do sistema elétrico.Os eletrodutos serão 

etiquetados em todos os terminais, caixa de ligação ou de passagem por meio de rótulo. 

Todas as deflexões dos eletrodutos serão executadas com conduletes de alumínio, ou caixas apropriadas, e 

as extremidades dos eletrodutos, quando não rosqueadas diretamente em caixas ou conexões, deverão ser 

providas de buchas rosqueadas.Caixas e conduletes deverão ser montados de acordo com as normas, 

obedecendo-se ainda às instruções dos fabricantes.Qualquer furo no concreto, necessário para passagem de 

tubulação, só poderá ser executado, quando previsto em projeto ou com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Os eletrodutos embutidos a serem empregados serão pretos rígido do tipo pesado. Quando embutidos em 

concreto, deverão ser colocados sobre a ferragem positiva e bem fixados de modo a evitar seu deslocamento 

e deformação na concretagem, devendo, ainda, serem fechadas as caixas e bocas dos eletrodutos com 

peças apropriadas para impedir a entrada de argamassa ou nata de cimento durante a concretagem.A 

colocação de eletrodutos em peças estruturais de concreto deverá ser feita de modo que não fiquem sujeitos 

a esforços. Nas juntas de dilatação o eletroduto deverá ser seccionado, garantindo-se sua continuidade 

elétrica e estanquidade. 

Estão referidos como caixa, para fins destas especificações, os botões interruptores, caixas de passagem, 

caixa de junção, caixa de tomada, painéis de distribuição, painéis de iluminação e outros invólucros 

completos ou parciais, não mencionados nominalmente de outro modo nestas especificações.Quando se 

torna necessário remover o conteúdo das caixas para sua instalação apropriada, ou quando elas forem 

separadas de seus respectivos conteúdos, estes serão recolocados e instalados em seus invólucros, antes 

que a instalação seja considerada completa.As caixas fixadas no concreto deverão ser presas firmemente às 

formas e ancoradas no concreto.As caixas deverão ser localizadas de modo que a tampa e as aberturas 

sejam facilmente acessíveis. 

Deverão ser instalados, ligados e testados, todos os fios e cabos isolados, necessários para os sistemas de 

energia, controle e iluminação, incluído a instalação de conexões, juntas, materiais para emendas, garras, 

calços, etiquetas de identificação e outros materiais necessários para se efetuar uma instalação 

completa.Toda instalação só poderá ter início com projeto de instalações elétricas aprovado na 

concessionária de energia local.Toda e qualquer enfiação só será executada depois de concluídos todos os 

serviços de acabamento e impermeabilização. 

O isolamento dos condutores deverá trazer a marca do fabricante, e cada condutor terá isolamento colorido, 

como segue: 

• FASE A: Preto 
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• FASE B: Vermelho 

• FASE C: Branco 

• RETORNO : Amarelo 

A empresa executora deverá ter em seu quadro Engenheiro Eletricista que se responsbilize com ART pela 

execução das instalações elétricas, seja em baixa ou alta tensão. 

3.12.4. Instalações pluviais prediais 

Compreende captação e escoamento das águas pluviais em instalações prediais, incluindo sistema de 

canaletas. 

Recomendações Gerais 

• Serão executadas de modo a evitar entupimentos, permitir fácil desobstrução quando necessário, e não 

permitir infiltrações na estrutura e na alvenaria; 

• Deverão ser previstos dispositivos de inspeção em todos os pés de colunas de águas pluviais e em 

tubulações com desvios a 90º; 

• Para tubulações subterrâneas a altura máxima de recobrimento (da geratriz superior do tubo à superfície do 

piso acabado) deverá ser de 0,50 m sob leito de ruas trafegáveis e 0,30 m nos demais casos. A tubulação 

deverá ser apoiada em toda sua extensão em fundo de vala regular, e nivelada de acordo com a declividade 

indicada. Nos casos necessários deverá ser apoiada sobre lastro de concreto; 

• As declividades mínimas deverão ser de 0,5% para calhas, 0,3% para canaletas e 0,5% para coletores 

enterrados; e 

• Toda a extremidade das tubulações deverão ser protegidas e vedadas durante a construção, até o seu 

término. 
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3.13. GRUPO 12 – INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO 

3.13.1. Considerações Gerais 

A execuçãoda obra deverá obedecer integral e rigorosamente às normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) no que concerne aos projetos, memoriais, detalhes fornecidos, especificações e métodos 

aprovados, relacionadas direta ou indiretamente com a obra.Neste capítulo fixam-se e estabelecem-se as 

condições e requisitos técnicos que deverão ser cumpridos pela CONTRATADA no tocante a:  

 execução de serviços por seus próprios meios; e 
 

 execução de trabalhos especializados por terceiros, mediante prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO, 

supervisão e responsabilidade direta da CONTRATADA. 

Quando não for criada a norma a ser seguida e inexistirem normas brasileiras, ficará a critério da 

FISCALIZAÇÃO a sua indicação. 

A estocagem dos materiais ou equipamentos deverá ser de tal forma que as superfícies de apoio sejam as 

maiores possíveis, e que coincidam com as áreas de maior resistência mecânica às deformações.As partes 

não revestidas não deverão entrar em contato com o solo, recomendando-se, para tal, a construção de 

berços de madeira ou sacos de areia. Cuidados especiais deverão ser tomados para manter a integridade 

dos revestimentos, pinturas e elementos não metálicos, sempre em consonância com as recomendações dos 

fabricantes.Todos os materiais e equipamentos deverão ser protegidos contra as intempéries e, guardadas as 

diferenças cabíveis, os mesmos cuidados deverão ser tomados para as estocagens temporárias nos locais de 

montagem.Na montagem os equipamentos deverão ser fixados provisoriamente – quando houver risco de 

deslocamentos acidentais – até a instalação definitiva. Como regra geral, deverão ser removidos, após a 

fixação ou acoplamento definitivo, todas as peças e dispositivos de fixação provisória, salvo disposição 

daFISCALIZAÇÃO em contrário.  

A FISCALIZAÇÃO poderá impugnar, a seu critério, os equipamentos mecânicos da CONTRATADA que sejam 

inadequados e impróprios às condições de montagem. Somente em casos especiais, e com a devida 

autorização, poderão ser utilizados pórticos com talhas, tripés e outros acessórios deslocáveis manualmente. 

3.13.2. Montagem mecânica 

3.13.2.1. Conjunto moto-bomba 

3.13.2.1.1. Bombas de eixo horizontal 

O conjunto bomba e motor será fornecido montado numa estrutura de aço rígida, que será fixada a uma base 

de concreto através de chumbadores com porcas e arruelas. A base deverá oferecer apoio rígido e 

permanente, de modo a absorver vibrações de intensidade normal, que se manifestam durante a operação da 

bomba. 



 
 

294 
 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

Gerência de Ações Integradas para a Cidade 

Unidade de Gerenciamento do Programa Lagoas do Norte – UGP 

 

Para a execução da base de concreto deverão ser observados, pela CONTRATADA, sua localização, 

dimensões e posicionamento indicados no projeto, além do plano de fundação fornecido pelo fabricante do 

equipamento.O concreto da base deverá atender à resistência especificada em projeto, e sua execução 

deverá estar em concordância com o que foi especificado no GRUPO 07.Os chumbadores a serem 

embutidos na base deverão ser de dimensões e formas em conformidade, não só com as indicações dadas 

pelo fabricante do conjunto, mas também com o projeto.A locação dos chumbadores deverá ser feita de 

acordo com os furos da base metálica,a ser fornecida pelo fabricante através do plano de fundação ou do 

desenho certificado de dimensões.Os chumbadores deverão ser cuidadosamente posicionados e, para isso, 

deverá ser usada uma armação de madeira (gabarito) que garantirá uma perfeita locação. Deverão ser 

tomados cuidados para que os chumbadores não saiam da posição durante a concretagem.Caso haja 

necessidade de se concretar a base sem os chumbadores, devem-se deixar, na base de concreto, cavidades 

dimensionadas de modo a tornar possível a posterior colocação e concretagem desses chumbadores. 

Para o transporte e levantamento do conjunto bomba e acionador, deverão ser usados os olhais ou as 

orelhas de suspensão de carcaça da bomba, não sendo permitido que os cabos de sustentação sejam 

atrelados à base ou em volta dos pedestais dos mancais.Em outras circunstâncias, deverão ser seguidas as 

indicações que acompanham o equipamento.Ao colocar o conjunto sobre a base de concreto, o acoplamento 

bomba/acionador deverá ser desconectado.Para a colocação de argamassa de grauteamento, deve-se deixar 

um espaço de no mínimo 3/4” e no máximo 1 1/2” entre o lado inferior da base metálica e o topo da base de 

concreto.O nivelamento da base metálica deverá ser feito através de calços de aço, paralelos, de dimensões 

variáveis, colocados em áreas adjacentes ou chumbadores e sob partes da base que suportam maior peso. 

Os calços de apoio deverão ser ajustados até que o eixo da bomba e o acionador estejam nivelados e, ainda, 

até que os flanges de sucção e descarga estejam em posição vertical ou horizontal. 

Após a execução do grauteamento, deverá ser feita uma limpeza completa do eixo da bomba, do motor e do 

acoplamento.Após a obtenção da resistência especificada para o graute, deverão ser executados o aperto 

final das porcas dos chumbadores, o realinhamento do conjunto, verificando-se a excentricidade – o 

deslocamento lateral ou vertical – por meio de relógio comparador, e a inclinação, ou seja, o deslocamento 

angular e a distância entre eixos, isto é, o deslocamento axial. As tolerâncias para cada caso serão fornecidas 

pelo fabricante do equipamento. 

O procedimento a ser utilizado para montagem do conjunto moto-bomba horizontal, é o que se segue: 

 reacoplar o conjunto bomba/acionador;  

 soltar as premas das gaxetas da bomba; 

 lubrificar as partes rodantes e girar os eixos manualmente; 

 certificar-se de que as tubulações estão completamente limpas; 

 executar a conexão da bomba às tubulações de sucção e recalquesem que qualquer esforço seja 

transmitido à bomba; 

 efetuar as ligações da escorva ou selo hidráulico, se o conjunto assimo requerer; 

 em caso de mancais lubrificados a água, executar a tubulação dedrenagem conforme desenhos ou 

indicação da FISCALIZAÇÃO; 
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 instalar os instrumentos previstos no projeto do conjunto; e 

 ligar a parte elétrica do acionamento, verificando o sentido de rotaçãodo eixo através de um toque na 

partida. 

Somente após a execução do especificado, o conjunto moto-bombahorizontal estará em condições de ser 

testado em carga, conforme asorientações do fabricante e da FISCALIZAÇÃO. 

3.13.2.1.2. Bombas verticais de eixo curto 

Bombas verticais de eixo curto são bombas fornecidas completamentemontadas para instalação em locais 

nos quais poderão ser manuseadascom segurança pelos equipamentos de levantamento e 

transportedisponíveis.Além das recomendações explicitadas nas considerações gerais,a CONTRATADA 

deverá obedecer ao projeto de fundação e àsdimensões para a execução da base de concreto.Considerando 

que haverá, sobre a base de concreto, uma base metálicaonde se apoiará todo conjunto, os procedimentos 

para a colocação doschumbadores, para a concretagem e o grauteamento serão os mesmosutilizados para 

as bases metálicas das bombas de eixo horizontal, ou seja: 

 montar, sobre a base metálica, o conjunto formado pelo cabeçote dedescarga, tubo de topo, eixo 

propulsor e bomba, conjunto esse quedeverá estar rigorosamente perpendicular à base metálica; 

 colocar o motor sobre o cabeçote ou complementação, nivelando,alinhando os eixos bomba-motor e 

efetuando o acompanhamento; 

 efetuar a instalação dos instrumentos de controle e dispositivos deproteção do motor; 

 instalar os sistemas de lubrificação; 

 instalar drenagens, se necessário; 

 efetuar a ligação do motor dando um toque em vazio para se certificardo sentido de rotação; e 

 a descarga deve ser acoplada à tubulação de recalque de forma a nãotransmitir tensões não previstas ao 

conjunto moto-bomba. 

Os testes do conjunto em carga deverão ser executados com a orientaçãodo fabricante e na presença da 

FISCALIZAÇÃO. 

3.13.2.1.3. Bombas verticais de eixo prolongado 

Bombas verticais de eixo prolongado são bombas fornecidasdesmontadas, no que se refere a tubos de topo e 

eixos propulsores, emfunção de seu tamanho ou da falta de condições de manuseio no local 

dainstalação.Para a instalação da base metálica com os chumbadores na base deconcreto, deve-se utilizar o 

mesmo procedimento para as bases metálicasdas bombas de eixo horizontal.A montagem da bomba, tubos 

da coluna com luvas de acoplamento, tubosprotetores, eixo com luvas de acoplamento, mancais 

intermediários,cabeçote e motor deverá ser executada por pessoas especializadas emmontagem e ajustes, 

devidamente supervisionada pelo fabricante eFISCALIZAÇÃO. 

A montagem deverá obedecer rigorosamente aos desenhos e instruçõesde montagem do fabricante quanto 

às tolerâncias de ajustes, apertos deparafusos, acoplamento por luvas e colocação dos 
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mancaisintermediários.Deverão ser obedecidas ainda as recomendações do fabricante quanto alimpeza, 

lubrificações, tipo de vedadores de rodea, utilização debraçadeiras para a montagem da coluna e ferramentas 

próprias para cadatipo de serviço.Durante toda a montagem a FISCALIZAÇÃO deverá ter acesso, aqualquer 

instante, às informações consideradas necessárias. 

Após a montagem final do motor, caberá à CONTRATADA a instalaçãodos instrumentos de controle, 

dispositivos de proteção, sistema delubrificação, ligação do motor, bem como a verificação do sentido 

derotação.A descarga deve ser acoplada à tubulação de recalque de forma a nãotransmitir tensões não 

previstas ao conjunto moto-bomba.Os testes do conjunto em carga deverão ser executados com a 

orientaçãodo fabricante e na presença da FISCALIZAÇÃO. 

3.13.2.1.4. Bombas submersíveis 

Para a montagem das bombas submersíveis com pedestal e tubo guia, aCONTRATADA deverá verificar, 

inicialmente, as condições em que serãofixados o suporte superior do tubo guia, o suporte dos cabos e o 

pedestalou conexão de descarga.A altura da base de concreto e o grauteamento onde será fixado opedestal 

ou conexão de descarga deverão garantir a altura mínimarecomendada pelo fabricante, entre o piso e a 

bomba a ser acoplada.Garantida a altura mínima, recomendam-se os seguintes procedimentos: 

 alinhar o suporte superior do tubo guia com o seu respectivo encaixeno pedestal; 

 depois de posicionados o pedestal e o suporte através de alinhamentoe nivelamento, colocar o tubo guia, 

que deverá ficar num plano verticalparalelo ao plano do flange de conexão da bomba; 

 executar o grauteamento; 

 após a obtenção da resistência especificada, apertar as porcas doschumbadores do suporte e pedestal; 

 executar a tubulação de recalque; 

 fixar o suporte dos cabos; 

 instalar as bóias de nível; 

 fixar a corrente de içamento; 

 baixar a bomba e testar seu encaixe no pedestal; e 

 verificar nível de óleo, sentido de rotação, condições de isolação domotor e cabos, além do sistema de 

aterramento. 

Os testes em carga serão executados de acordo com as orientações dofabricante, e na presença da 

FISCALIZAÇÃO. 

3.13.2.2. Comportas 

Na montagem das comportas deverão ser obedecidas as seguintesconsiderações: 

 locação, posicionamento e fixação das guias, de acordo com osprojetos; 

 alinhamento e nivelamento das guias e armações antes do concretosecundário, através de calços de 

ajustagem; 
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 verificação de folga e alinhamento da comporta junto à soleira dentrodo previsto pelo projeto, para permitir 

a estanquidade desejada; e 

 logo após a concretagem secundária, verificar se as condiçõesexpressas nos itens anteriores acima não 

foram alteradas, corrigindo-as,se necessário. 

3.13.2.2.1. Comporta tipo Stop-log 

A colocação da comporta tipo stop-log deverá ser feita por meio deequipamento adequado (guindaste, 

guincho ou talhas em pórtico).Após a colocação, deverão ser procedidos os ajustes necessários, a fimde que 

as folgas previstas pelo fabricante sejam atendidas, obtendo aestanquidade desejada.Serão realizados testes 

sem carga, movimentando a comporta váriasvezes para avaliar seu deslizamento nas guias.Os testes com 

carga serão feitos para verificar se os vazamentosencontrados estão dentro dos parâmetros previstos pelo 

fabricante. Casonão estejam, deverão ser providenciados os ajustes necessários. 

3.13.2.2.2. Comporta tipo deslizante 

Antes do posicionamento do quadro da comporta no local indicado peloprojeto, deverá ser feita uma 

preparação inicial desse local, onde serãolevadas em conta as dimensões mínimas requeridas para a 

concretagemsecundária, as condições de armadura deixada na concretagem primária,o comprimento dos 

chumbadores do quadro e mancais intermediários,bem como a distância mínima a que o quadro deverá ficar 

em relação aopiso.Para o posicionamento da armadura de espera é preciso que ela ofereçacondições de 

fixação dos chumbadores. 

O conjunto deverá ser pré-moldado, alinhado, nivelado. Seuschumbadores devem estar fixados na armadura 

do concreto.A fim de se evitar deslocamento do conjunto quando da execução dasformas para a 

concretagem, é importante que essa fixação seja rígida.Logo após a concretagem deve-se verificar se as 

condições dealinhamento e nivelamento foram alteradas e providenciar, se necessário,as devidas 

correções.Isto feito, deve-se proceder à fixação dos mancais intermediários e dabase do pedestal de 

acionamento.O pedestal de acionamento e sua respectiva haste deverão estarperfeitamente nivelados e 

alinhados para evitar esforços laterais na gavetadurante os movimentos de abertura e fechamento da 

comporta.As guias deverão ser limpas e lubrificadas, e a comporta deverá seracionada repetidamente, sem 

carga, para os ajustes necessários. Novosajustes deverão ser feitos em carga, visando à estanquidade do 

sistema,respeitando-se, porém, a tolerância de vazamento especificada para essetipo de comporta. 

3.13.2.3. Adufas 

3.13.2.3.1. Adufa de parede 

As adufas de parede deverão ser acopladas a um tubo ou extremidadecom flange, que deverá estar 

previamente concretado. 

Durante a concretagem do tubo deve-se ter cuidados especiais para quea face do flange permaneça sempre 

no plano vertical, e para que semantenha a distância mínima fornecida pelo fabricante, entre a parede eo 
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flange.Antes da concretagem é preciso verificar a compatibilidade de furaçãodos flanges da adufa e do 

tubo.O pedestal de manobra e as guias para a haste de prolongamentodeverão estar perfeitamente alinhados 

com a haste de acionamento datampa, evitando assim esforços anormais no mancal. 

3.13.2.3.2. Adufa de fundo 

As adufas de fundo deverão ser acopladas através de sua baseflangeada, a uma curva com flange que se 

ligará à tubulação de descargaou de comunicação.Quando dos serviços de concretagem da curva, deve-se 

observar aconcentricidade dos flanges e manter a adufa nivelada.Para evitar esforços anormais entre o anel 

da válvula e anel da sede, opedestal de manobra e as guias para haste de prolongamento deverãoestar 

perfeitamente alinhados com a haste da válvula. 

3.13.2.4. Floculadores e agitadores 

O transporte e manuseio deverão ser efetuados com equipamentorecomendado pelo fabricante.Floculadores 

e agitadores de eixo vertical instalados sobre base metálicadeverão ser chumbados, grauteados e 

rigorosamente nivelados.Floculadores horizontais com pás de madeira e os mancais de apoio do 

eixopropulsor também deverão estar rigorosamente nivelados e alinhados. Após ainstalação, deverão ser 

seguidas as recomendações do fabricante antes doteste de equipamento. No caso da inexistência destas, a 

CONTRATADAdeverá proceder da seguinte forma: 

a) limpar o equipamento com pano isolante; 

b) reapertar os parafusos de fixação de equipamento; 

c) verificar o acoplamento eixo/redutor motor; 

d) limpar caixa do redutor; 

e) fazer a primeira lubrificação incluindo o óleo do redutor, se este não forfornecido pelo fabricante; 

f) fazer a proteção anticorrosiva da parte exposta; 

g) girar o conjunto manualmente; 

h) acionar o motor e dar um toque em vazio para acerto do sentido derotação; 

i) ligar instrumentos; e 

j) efetuar teste em vazio e em carga com a supervisão da FISCALIZAÇÃO. 

3.13.2.5. Ponte rolante 

A CONTRATADA deverá montar a ponte rolante de acordo com os projetos,especificações e recomendações 

do fabricante. 

Os serviços de montagem constituem-se basicamente de: 

a) transporte e manuseio de peças; 
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b) locação dos trilhos nas vigas de rolamento; 

c) quebra do concreto das vigas para chumbamento dos trilhos; 

d) antes da fixação dos trilhos, verificar os alinhamentos longitudinais ea distância transversal dos trilhos (vão 

da ponte rolante); 

e) nivelamento dos trilhos; 

f) chumbamento dos trilhos; 

g) acabamento das vigas de rolamento; 

h) montagem da ponte; 

i) flushing dos redutores de querosene ou uso do próprio óleo delubrificação indicado pelo fabricante; 

j) verificação do nível de óleo dos redutores, completando-o, se necessário; 

k) verificação de lubrificação dos cabos de tração, bem como de todos ospontos de lubrificação a graxa; 

l) acionamento dos motores e acerto do sentido de rotação do sistema; 

m) deslocamento manual da ponte em toda a extensão do trilho para verificara sua correta instalação quanto 

ao alinhamento e nivelamento; 

n) atenção para que a ponte corra livremente e, quando desligada, pare emqualquer ponto alinhada e 

nivelada; 

o) teste, em vazio, dos movimentos da ponte e do guincho de elevação,efetuando os ajustes necessários; e 

p) teste da ponte com a carga nominal, variando a sobrecarga em até 50%, verificando se as flechas obtidas 

estão dentro das faixas aceitáveis. 

3.13.2.6. Instalação de monovia com talha 

Instalação das monovias: 

a) Instalação Manual 

A preparação do local e da monovia para sua instalação constitui-se nademarcação e preparação para 

chumbamento, na execução de proteçãoanticorrosiva das partes a que, depois de instaladas, não se terá 

acesso,na verificação das condições da monovia: se ela se apresenta semempeno e se a aba que servirá de 

rolamento para a talha está lisa eperfeita.Os procedimentos a serem adotados são os seguintes: 

 montar, alinhar, nivelar e fixar rigidamente a monovia; 

 colocar a talha na aba de rolamento; 

 colocar os fins-de-curso (stops); 
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 lubrificar a talha e o sistema de acionamento, fazendo o trolleypercorrer toda a extensão da monovia e 

verificando se não hádesnível; 

 proceder ao acabamento do sistema de fixação; e 

 efetuar o teste das instalações, aplicando à talha a carga prevista emovimentando-a em todos os sentidos. 

b) Instalação Elétrica 

Como no item anterior, a preparação do local e da monovia para suainstalação constitui-se na demarcação e 

preparação para chumbamento,na execução de proteção anticorrosiva das partes a que, depois deinstaladas, 

não se terá acesso, na verificação das condições da monovia:se ela se apresenta sem empeno e se a aba 

que servirá de rolamentopara a talha está lisa e perfeita.Os procedimentos a serem adotados são os 

seguintes: 

 montar e proceder ao nivelamento e alinhamento final da monovia,conforme projeto, através de calços, 

cunhas ou outros dispositivos,fixando-a rigorosamente; 

 paralelamente, fixar e adequar o sistema de alimentação elétrica até acaixa de ligação e alimentação da 

talha na sua extremidade, instalandoa fiação necessária ; 

 efetuar a limpeza da monovia; 

 colocar a talha através de uma das extremidades; 

 instalar os batentes finais e os respectivos fins-de-curso; 

 efetuar um controle da alimentação elétrica e fazer as conexões,conforme indicado pelo fabricante; 

 efetuar o grauteamento do sistema de fixação e o acabamento dainstalação; 

 efetuar a limpeza e lubrificação da talha, conforme recomendação dofabricante; 

verificar novamente os esquemas de ligação elétrica e efetuar aalimentação da talha, controlando a tensão 

de entrada no motor; 

 adequar o sentido de rotação do motor; 

 simular atuação de fim-de-curso; 

 testar em vazio, percorrendo toda a extensão da monovia até o fim-decurso; e 

 providenciar os testes das instalações, aplicando à talha a cargaprevista e movimentando-a em todos os 

sentidos. 

3.13.3. Montagem mecânica de tubulações e peças 

3.13.3.1. Conexões de junta mecânica 

Para a conexão do tipo junta mecânica deverão ser feitas as seguintes verificações preliminares: 
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a) limpeza da bolsa, contra-flange e ponta do tubo a serem conectados; 

b) verificar a existência de cortes ou deformações permanentes no anel de borracha; e 

c) ver dimensões e condições de rosqueamento, porca/parafuso. 

Não havendo problemas em relação a esses aspectos, deve-se: 

colocar o contra-flange e o anel de borracha na ponta do tubo, observando o sentido correto deste último; 

 introduzir a ponta do tubo, deixando entre ela e o fundo da bolsa um espaço de 10 mm. 

 encaixar o anel no alojamento interior da bolsa, encostar o contra-flange e colocar os parafusos; e 

 apertar inicialmente os parafusos para a acomodação do anel de vedação, efetuando, em seguida, apertos 

progressivos, sempre em parafusos diametralmente opostos. 

3.13.3.2. Conexões de junta elástica 

Para a conexão do tipo junta elástica deverão ser feitas as seguintes verificações preliminares: 

a) limpeza da bolsa e ponta do tubo a serem conectados; e 

b) existência de cortes ou de formações permanentes no anel de borracha. 

Não havendo problemas em relação a esses aspectos, deve-se: 

 colocar o anel de borracha no alojamento interior da bolsa, observando o seu lado correto; 

 aplicar, na ponta do tubo, numa extensão de aproximadamente 100 mm, o lubrificante recomendado pelo 

fabricante; 

 mantendo o alinhamento e nivelamento, introduzir a ponta do tubo na bolsa do outro tubo ou peça até 

encostar no anel de borracha, verificando se a ponta está bem centrada; e 

 forçar a ponta do tubo na bolsa até atingir uma marca feitapreliminarmente, que garanta uma folga de 10 

mm entre a ponta e o fundo da bolsa. 

Para tubos com até 100 mm de diâmetro os serviços de conexão deverão ser executados manualmente ou 

com auxílio de uma alavanca. Nos diâmetros de 150 a 300 mm utilizar-se-á uma ferramenta tipo tirfor com 

capacidade de 1.600 Kgf.Nos tubos com 350 a 600 mm de diâmetro, utilizar-se-á o tirfor com capacidade de 

3.500 Kgf, sendo que acima desse diâmetro deverão ser utilizados dois tirfor com capacidade de 3.500 Kgf. 

Para os serviços de conexão com junta elástica não será permitida a utilização de equipamentos acionados 

mecânica ou eletricamente.Executada a conexão, suportes, apoios ou travamentos, deverão ser feitos nos 

tubos ou peças para que se mantenha a centralização garantida inicialmente. 
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3.13.3.3. Conexões flangeadas 

Os flanges, quando verticais, deverão ser posicionados de tal maneira que os dois eixos dos furos superiores 

fiquem no mesmo plano horizontal.Quando os flanges forem instalados na posição horizontal, o plano vertical 

que contém o eixo do tubo base deverá passar pelo centro do flange e a igual distância de dois furos 

consecutivos.Antes de executar a conexão, deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

a) limpar externa e internamente as faces dos flanges com solvente; 

b) retirar, por processo manual ou mecânico, qualquer resíduo estranho ou proveniente de oxidação que 

esteja depositado entre as ranhuras; 

c) verificar se as dimensões e o tipo de material dos anéis de vedação estão em conformidade com o projeto; 

d) verificar se existem cortes ou deformações permanentes no anel; 

e) fazer um exame visual dos filetes do parafuso e porcas, para se certificar de que não existe material 

estranho entre eles, e de que não há qualquer amassamento ou quebra da crista dos filetes; 

f) lubrificar com graxa grafitada e testar manualmente o rosqueamento de cada conjunto parafuso/porca; e 

g) para os flanges em ferro fundido deverá ser feito um exame visual a fim de detectar a existência de trincas. 

A conexão deve ter início com a aproximação dos flanges, de tal forma que os furos fiquem alinhados e haja, 

entre eles, espaço suficiente para a colocação do anel de vedação.Os parafusos serão, então, colocados e a 

aproximação dos flanges executada através das arruelas, cujo aperto inicial será apenas para que o anel de 

vedação se adapte às faces dos flanges, moldando-se a todas as imperfeições ou irregularidades que 

possam existir.Um segundo aperto deve ser executado, em parafusos diametralmente opostos, garantindo a 

conexão e a posição das peças. Neste caso recomenda-se que a operação seja feita através de 

torquímetro.No terceiro e último aperto deverá ser aplicada uma pressão no parafuso, correspondente a 1 ½ 

vez (uma vez e meia) o valor da pressão interna da tubulação em operação, evitando-se assim possíveis 

vazamentos. 

3.13.3.4. Conexões rosqueadas 

a) Aplicações 

As ligações rosqueadas são aplicadas em tubulações de pequenos diâmetros(até 4”).A Norma USAS-B.31 

exige que as roscas dos tubos sejam cônicas, erecomenda que se façam soldas de vedação nas roscas que 

trabalham comfluídos inflamáveis, tóxicos e outros que exijam absoluta segurança contravazamentos. Utiliza-

se este tipo de ligação para tubos galvanizados de açocarbono, aços ligas, etc... 

b) Cortes 

Os tubos deverão ser cortados sempre perpendicularmente a seu eixo. Apóso corte os tubos deverão ser 

escariados, a fim de eliminar as rebarbas.A superfície cortada deverá ser toda contida na distância de mais 

ou menos 1mm de um plano perpendicular ao eixo. 
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c) Roscas 

As roscas, tanto nos tubos como as luvas e uniões, são sempre cônicas, demaneira que com o aperto, há 

interferências entre os fios, garantindo avedação.Em casos especiais, junto a equipamentos, torneiras e 

válvulas fornecidos comrosca Withwort gás, deverá ser aberta rosca cônica na extremidade do tubo,conforme 

ABNT-PB.14.Todas as roscas deverão ser isentas de rebarbas, com filetes uniformes,contínuos e de 

superfícies lisas. Uma rosca perfeita não deverá reter fiaposde estopa seca que seja passada em torno.Não 

será permitido o uso de ferramentas de rosquear cegas ou malajustadas.As roscas deverão ser verificadas 

com calibres “passa-não-passa”. Caso aligação rosqueada seja feita após oito horas da abertura da rosca, 

estadeverá ser cuidadosamente limpa com escova de latão e untada com umacamada de graxa especial, 

para proteção da superfície.Por ocasião da montagem de uma junção rosqueada, é importante queambos os 

terminais estejam bem limpos. Os terminais deverão ser lavadoscom solvente e limpos com escova de latão. 

Qualquer rosca que se apresentedanificada ou imperfeita não deverá ser usada. Aplica-se sobre as roscas 

umacamada de pasta de vedação John Crane ou fita Teflon. Não serão permitidasaplicações de zarcão e/ou 

quaisquer tipos de fibras nas junções rosqueadas. 

d) Uniões 

As uniões serão empregadas quando se desejar que a tubulação sejafacilmente desmontável ou em arranjos 

fechados.As uniões serão de ferro maleável com sedes de bronze, na maioria doscasos. Para as ligações a 

instrumentos, as uniões serão inteiramente debronze. As uniões serão montadas aplicando-se a pasta de 

vedaçãorecomendada nas superfícies de vedação e na rosca cilíndrica. 

e) Luvas 

As emendas entre trechos de tubos serão feitas por meio de luvasrosqueadas. As luvas com essa função não 

serão indicadas nos projetos. Nãoobstante, luvas poderão ser usadas amplamente, a fim de evitar 

desperdíciode tubos. 

f) Curvas 

Sendo necessário curvar tubo de aço ou plástico rígido para efetuar ajusteseventualmente necessários no 

campo, as curvas deverão ser feitas por meiode ferramenta apropriada, com os cuidados necessários para 

não reduzir aseção interna nem danificar o acabamento de tubos galvanizados.O raio mínimo de curvatura 

admissível – medido a partir da linha de centro dotubo – corresponderá a 5 (cinco) vezes o diâmetro nominal 

do tubo. 

3.13.3.5. Válvulas e registros flangeados 

Para a montagem de válvulas ou registros flangeados serão verificados seuposicionamento e sua locação, 

que devem estar de acordo com o projeto.Deve-se, ainda, levar em conta a acessibilidade dos acionamentos 

emoperação normal e as condições para sua manutenção ou eventual troca.Antes da montagem deverá ser 

feita a verificação das condições do flangefixo, onde será colocada a válvula ou registro, cuja face deverá 
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estarobrigatoriamente perpendicular ao eixo da tubulação, bem como a posiçãodos furos do flange, visto que 

o plano vertical do eixo do tubo deverá passarpelo meio da distância que separa os dois furos superiores. 

Essa condiçãopoderá ser verificada com a utilização de nível de bolha aplicado aos doisfuros superiores do 

flange. 

As condições descritas quanto ao flange deverão ser rigorosamenteobedecidas, já que não serão permitidos 

nem a ajustagem por acréscimo deelementos metálicos entre flanges, nem desbastes em superfícies 

usinadas,que descaracterizariam as especificações originais de fabricação das peças.Todos os ajustes que 

se tornarem necessários por falta dealinhamento ou nivelamento deverão ser executados nos tubos através 

decortes ou desbastes, desde que autorizados pela FISCALIZAÇÃO.Antes do assentamento da válvula ou 

registro, a CONTRATADA deverálimpar a peça, lubrificar, acionar o sistema de abertura e fechamento, 

verificaras condições das sedes de vedação e as próprias vedações. Esse serviçodeverá ser executado com 

o acompanhamento da FISCALIZAÇÃO.As juntas ou anéis de vedação a serem utilizados deverão estar de 

acordocom as normas de fabricação dos flanges. Suas dimensões e a composiçãodo material de que são 

feitas deverão estar de acordo com o projeto. 

Para a montagem de válvulas é importante que se observe previamente osentido de fluxo, a fim de se obter a 

compatibilidade dos sistemas deoperação e vedação recomendados pelo fabricante.O alinhamento da válvula 

ou registro com a tubulação deverá ser feito atravésda união dos flanges sempre de montante para jusante. O 

posicionamentodeverá ser feito preliminarmente por meio de pinos de montagem e,observadas as condições 

de nivelamento e alinhamento, os pinos deverão sersubstituídos um a um, alternadamente, pelos parafusos 

da conexão.Antes da conexão, deverá ser feito um teste com os parafusos e porcas,verificando as condições 

das roscas, do rosqueamento e dos revestimentossuperficiais. As arruelas deverão ser compatíveis com os 

parafusos em suasdimensões, e não será permitida qualquer conexão sem elas. 

Para o posicionamento da válvula ou registro, no seu local de montagem, aCONTRATADA deverá observar 

as normas indicadas para levantamento etransporte pelo fabricante, evitando assim danos em sedes de 

vedação,vedações, acionamentos, revestimentos e outros.As válvulas ou registros deverão ser montados 

totalmente abertos nas linhasde juntas soldadas e totalmente fechados nos demais tipos de tubulação. 

Nocaso de montagem totalmente aberta, seu acionamento somente deverá serfeito após a limpeza completa 

da tubulação.Para evitar tensões diferenciadas nos flanges, danos nas juntas e atingirníveis ideais de 

vedação, os parafusos deverão ser apertados em sequências de dois diametralmente opostos de cada vez, 

graduando-se, através detorquímetro, o ajuste em pelo menos dois ciclos completos antes do apertofinal.A 

válvula, estando instalada, limpa e lubrificada, será acionada para observarsuas condições operacionais. 

3.13.3.6. Junta tipo Gibault 

Para a montagem da junta tipo Gibault é necessário que seja executada umalimpeza manual nas 

extremidades dos tubos, removendo todo o materialdepositado, graxas e óleos. Feita a limpeza, proceder-se-

á da seguinte forma: 

 colocar em cada extremidade dos tubos o flange de encaixe da luvacentral e uma arruela de borracha, 

colocando, em seguida, a luva centralnuma das extremidades; 
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 executar a aproximação dos tubos, deixando uma folga de 10 mm entreas pontas; 

 deslocar e centralizar a luva para uma posição em que as extremidadesdos tubos fiquem eqüidistantes, em 

seu interior; 

 deslocar as arruelas até encostar na luva, aproximar o flange, colocar osparafusos e executar a conexão; e 

 apertar os parafusos gradualmente, até que se obtenha umacompressão suficiente das arruelas de 

borracha. 

Somente com a autorização da FISCALIZAÇÃO esse tipo de junta poderá serutilizado para solucionar 

problemas de deflexão ou ajustes nas tubulações. 

3.13.3.7. Flanges avulsos em tubulações de ferro fundido 

Quando necessário, o corte deverá ser perpendicular ao eixo do tubo e suaexecução será por eletrodo. 

Posteriormente, será escariado para removertodas as rebarbas.Deverão ser executadas as roscas cônicas, 

tanto no tubo quanto no flange, eestes deverão estar isentos de rebarbas, com filetes contínuos e 

desuperfícies lisas.Não será permitida a aplicação de zarcão e/ou qualquer tipo de fibras najunção 

rosqueada.A junção flange/tubo deve ser executada manualmente. A ponta do tubo queultrapassar a face 

interna do flange deve ser cortada. 

3.13.4. Revestimento de tubos e peças de aço 

3.13.4.1. Coaltar-epoxi 

O revestimento de proteção em coaltar-epoxi será aplicado interna eexternamente em reparos, em juntas 

soldadas de tubos e peças de aço, aserem montadas em locais abrigados e em compatibilidade com 

orevestimento original.Poderão porém, como opção, ser utilizados como revestimento interno dejuntas 

soldadas cujo revestimento original seja em coaltar-enamel. 

a) Preparo das Superfícies 

 as superfícies deverão estar isentas de óleo, graxas ou resíduos quedeverão ser removidos com solventes; 

 a limpeza final da superfície de aço deverá ser executada com jatoabrasivo ao metal branco – areia seca ou 

granalha – segundo NormaSSPC-SP-5; 

 os serviços de jateamento não deverão ser executados em dias de chuvaou com umidade relativa acima de 

80%; 

 os respingos de solda deverão ser removidos, bem como qualquer tipo de rebarba e,ainda, as soldas 

deverão ser desbastadas, eliminando-se eventuaissaliências; e 

 para os reparos, as superfícies poderão ser limpas mecanicamente(utilizando-se lixadeira) ou por 

jateamento, dependendo da sua avaliaçãopela FISCALIZAÇÃO. 
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Em caso de cortes eventuais em superfícies já revestidas para posteriorsoldagem, a superfície a ser 

preparada corresponderá à definida parajuntas soldadas.Em juntas soldadas internas com coaltar-enamel, 

além da preparação dasuperfície de aço a ser revestida, o coaltar deverá ser chanfrado,utilizando-se 

processos manuais ou mecânicos, em 50 mm de cada ladoque, além da área metálica, também será 

recoberta igualmente comcoaltar-epoxi. 

b) Procedimentos para aplicação de Coaltar-epoxi 

Para efetuar a aplicação de qualquer camada do revestimento, asuperfície deverá ser limpa com escova ou 

pano seco para remover poeiraou outros resíduos.As superfícies metálicas jateadas deverão levar a primeira 

demão dorevestimento antes da deterioração da superfície preparada. O intervalomáximo entre a preparação 

das superfícies e a aplicação do coaltar-epoxinunca deverá exceder a duas horas.O coaltar-epoxi deverá ser 

aplicado conforme as recomendações dofabricante no que se refere às proporções da mistura 

resina/catalisador,agitação e tempo de vida útil da mistura.As aplicações do revestimento poderão ser feitas 

por pistola convencionalairless ou a pincel, porém a primeira demão será sempre por este último.O intervalo 

de tempo decorrido entre cada demão será de, no mínimo,doze horas e de no máximo, setenta e duas horas. 

Para tempoexcepcionalmente quente, o intervalo para a aplicação das camadas seráde, no máximo, vinte e 

quatro horas.Todo o serviço deverá ser executado de modo que as superfíciesacabadas fiquem isentas de 

escorrimento, pingos, rugosidades, ondas,recobrimentos ou marcas de pincel. As películas deverão ser 

deespessura uniforme, que cubram todos os cantos e reentrâncias, eapresentarem-se lisas e lustrosas.A 

espessura final do revestimento deverá ser de, no mínimo, 500 micrasem toda a área revestida. 

Os revestimentos em coaltar-epoxi deverão ser executados por mão-deobraespecializada, já que, além da 

qualidade dos serviços, deverá haverprecauções especiais de proteção a pessoas e propriedades 

contraelementos tóxicos, fogo ou explosões. Os mesmos cuidados aCONTRATADA deverá observar quanto 

ao armazenamento do produtoem áreas ventiladas, protegidas de faíscas, chamas, luz solar ou fontes 

decalor excessivo.Os aspectos técnicos dos serviços de revestimento, ocorrências e datasdeverão ser 

registrados de modo a se poder, em qualquer época, obterinformações pormenorizadas sobre os trabalhos 

executados. 

c) Procedimentos para inspeção e testes 

A FISCALIZAÇÃO medirá a espessura das camadas de tinta comElcometer ou similar, em pontos diferentes 

da superfície para a verificaçãode sua conformidade com os requisitos destas especificações. 

3.13.4.2. Coaltar-enamel 

O revestimento externo das juntas soldadas, no campo, será executadobasicamente com a aplicação de fibra 

de vidro e feltro de linter celulose comaplicações intermediárias de coaltar-enamel, segundo as 

determinaçõesconstantes desta especificação.Os serviços estarão sujeitos a inspeção e serão submetidos a 

testes paradetecção de falhas eventuais que, se detectadas, deverão ser reparadas deimediato.Os trabalhos 

de revestimento deverão ser executados observando-se osseguintes preceitos: 

a) Serviço preliminar 
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Retirar os revestimentos de linter celulose originais do tubo, que estejampróximos às áreas não revestidas 

das pontas dos tubos onde foiexecutada a solda.O serviço deverá ser executado em todo o perímetro, em 

ângulo, numalargura de 50 mm em cada tubo, mantendo a camada de coaltar-enameloriginal existente abaixo 

do linter retirado.Nesse serviço poderão ser utilizados processos manuais ou mecânicos. 

b) Preparo da superfície de aço a ser revestida 

As superfícies deverão estar isentas de óleo, graxas ou resíduossuperficiais, que deverão ser removidos com 

solvente adequado paralimpeza.Qualquer tipo de rebarba deverá ser removido da solda, que deverão 

serdesbastadas eliminando-se eventuais saliências.A limpeza final da superfície de aço deverá ser executada 

com jatoabrasivo (areia seca ou granalha) ao metal branco, segundo a normaSSPC-SP-5.Os serviços de 

jateamento não deverão ser executados em dias de chuvaou com umidade relativa acima de 80%. 

c) Aplicação do primer 

Antes da aplicação do primer, a superfície deverá ser limpa manualmentecom uma escova de nylon ou pano 

seco para remover o pó remanescenteou depositado no período de exposição do metal jateado.A superfície 

metálica jateada poderá ficar exposta por um período máximode duas horas, até a aplicação do primer, sendo 

que além deste período asuperfície será considerada deteriorada, exigindo-se que novo jateamentoseja 

executado.A execução do primer deverá satisfazer a Norma AWWA-C-203-66, Tipo B,de secagem ao ar, à 

base de borracha clorada com plastificantes,permitindo-se a aplicação a frio por meio de pincel ou pistola.O 

primer deverá produzir uma liga apropriada e eficiente entre o metal e orevestimento subseqüente ao esmalte 

betuminoso.O primer, quando aplicado conforme recomendação do fabricante, secaráem estado de 

endurecimento.Ocorrendo baixa temperatura ambiente ou umidade sobre a área a serrevestida, essa área 

deverá ser aquecida, para secagem, a umatemperatura entre 30 e 40 graus celsius. 

d) Aplicação do Coaltar-enamel 

Não deverá decorrer intervalo de tempo maior que o especificado pelofabricante entre o fim da aplicação do 

primer e o início da aplicação docoaltar-enamel.Ocorrendo tal fato, nova aplicação de primer será 

indispensável, podendo,na dependência do tempo decorrido, ser necessário novo jateamento dasuperfície.O 

esmalte coaltar-enamel deverá ser aplicado derretido, em demão única,à temperatura indicada pelo 

fabricante, formando uma camada comespessura de 2,4 + ou - 0,5 mm, com acabamento liso e uniforme e 

semdescontinuidade entre o trecho revestido e as camadas dos trechosadjacentes. 

e) Colocação do lençol de fibra de vidro 

Após a aplicação de coaltar-enamel deverá ser colocado o lençol de fibrade vidro cobrindo a área metálica 

revestida, e ainda 25 milímetros derevestimento original dos tubos deixados nos serviços preliminares.Para 

favorecer a impregnação do betume, deve-se pressionarconvenientemente o lençol durante e depois do 

processo deassentamento, cuidando para que não haja desligamento de nenhumafibra de vidro.Sobre o 

lençol deve-se passar nova demão de coaltar-enamel numaespessura aproximada de 0,8 mm. 

f) Colocação do feltro de linter celulose 
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Após a demão de coaltar sobre o lençol de fibra de vidro, colocar o feltrode linter celulose ultrapassando em 

25 mm de cada lado a área cobertapela fibra de vidro.Selar o feltro com uma demão de coaltar-enamel numa 

espessura deaproximadamente 0,5 mm. 

g) Preparo do coaltar-enamel no campo 

A caldeira para derretimento do coaltar-enamel deverá ser do tipodeslocável, provida de queimador de óleo, 

mecânico ou hidráulico, comagitador automático da massa derretida, capacidade mínima para otrabalho de 

oito horas no campo, acessórios de combate a incêndio etampa para o depósito do esmalte em fusão. Deverá 

ainda dispor determômetros de fácil leitura, com os bulbos em contato direto com oesmalte, tipo ASTM - 

mostrador do relógio.O tempo de permanência do esmalte derretido, no equipamento utilizadopara tal, não 

poderá exceder os limites estabelecidos pelo fabricante.A carga deverá ser totalmente utilizada antes de nova 

recarga doequipamento, não se permitindo complementações em meio àsoperações.Permitir-se-á que, na 

nova carga, sejam aproveitados até 10% da sobrade esmalte de operações anteriores, que tenha 

permanecido noequipamento.Não serão aproveitadas sobras que tenham entrado em contato com osolo.O 

esmalte será aplicado nas condições ambientais estabelecidas para aaplicação do primer.Os caldeirões 

deverão ser térmicamente revestidos, com “bico-de-pato”para aplicações externas do esmalte derretido, e 

com capacidade mínimapara 20 kg de carga útil. 

h) Inspeção e testes 

O revestimento externo da junta soldada será inspecionado e submetido atestes para detecção de 

falhas.Deverá ser verificada a presença de vazios (porosidade) oudescontinuidade com o detetor de falhas 

Holiday-Detector do tipo baixacorrente/alta tensão (15.000 volts). 

3.13.5. Montagem elétrica 

3.13.5.1. Eletrodutos 

3.13.5.1.1. Eletrodutos rígidos 

Os eletrodutos deverão ter a superfície interna completamente lisa, semrebarba e livre de substâncias 

abrasivas. Se forem de PVC deverão aindaser inalteráveis, ou seja, não poderão sofrer deformações no 

decorrer dotempo, sob a ação do calor ou da umidade. Para isso, devem suportar astemperaturas máximas 

previstas para os cabos em serviço.As conexões entre eletrodutos deverão ser feitas com luvas 

rosqueadas(de mesmo material), sendo no, entanto, admitido o uso de conexõesparafusáveis do tipo sem 

rosca. A conexão de eletrodutos nas caixas nãorosqueáveis deverá ser por meio de buchas e arruelas 

apropriadas. Nãoserá permitido o uso de solda, no caso de metálicos, nem de cola, no casode PVC. As 

extremidades livres, não rosqueadas diretamente em caixasou conexões, deverão ser providas de buchas.Os 

eletrodutos de aço de diâmetro inferior a 1” poderão ser curvados,usando-se métodos manuais adequados. 

No caso de diâmetros superioresa 1”, serão utilizadas máquinas especiais para dobragem de 

eletrodutos,devendo o curvamento obedecer aos raios mínimos da Tabela 20a seguir. 
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Tabela 20 - Raios de curvatura mínimos 

Diâmetro nominal do 
eletroduto em polegadas 

Raios de curvatura mínimos 

Polegadas Milímetros 

¾ 5 127 

1 6 152 

1 ¼ 8 203 

1 ½ 10 254 

2 12 305 

2 ½ 15 361 

3 ½ 21 533 

4 24 610 

Não será permitido aquecer os eletrodutos para facilitar seu curvamento, o qual será executado sem 

enrugamento, amassaduras ou avarias no revestimento. Grupos paralelos deverão ser curvados – mesmo 

que sejam de diâmetros diferentes – de modo a formarem arcos de círculo concêntricos, a menos que, no 

projeto, haja indicação explícita para se proceder de outra forma. Nos demais casos, deverão ser 

obrigatoriamente usadas curvas pré-fabricadas em todas as mudanças de direção. Não deverão ser 

empregadas curvas com deflexão maior que 90º.No caso de conexões por luvas rosqueáveis, os eletrodutos 

poderão ser cortados por meio de corta-tubos ou a serra, sendo as roscas feitas com uso de cossinete e com 

ajustes progressivos. As roscas que contiverem uma volta completa ou nas de fio cortados deverão ser 

rejeitadas, mesmo que a falha não fique na faixa de aperto. Após a execução das roscas, as extremidades 

deverão ser escariadas para eliminação de rebarbas. 

Com a finalidade de obter melhor estanquidade e prevenir corrosão quando do rosqueamento, deverá ser 

aplicada tinta metálica especial sobre as roscas, não sendo permitido, para essa aplicação, o uso de material 

fibroso (cânhamo, juta, estopa, etc...). O rosqueamento deverá pegar no mínimo cinco fios completos de 

rosca.Os eletrodutos deverão ser instalados de modo a não formar cotovelos ou depressões onde possa 

acumular água, devendo apresentar uma ligeira e contínua declividade (no mínimo de 0,25%) em direção às 

caixas nos trechos horizontais.O número máximo de curvas entre duas caixas deverá obedecer à NBR 5410 

da ABNT, ou sua mais recente revisão.Os eletrodutos embutidos, ao sobressaírem dos pisos e paredes, não 

deverão ser rosqueados a menos de 0,15 m da superfície, de modo a permitirem um eventual futuro corte e 

rosqueamento.Os eletrodutos aparentes deverão ser convenientemente suportados: sua fixação será feita em 

espaços de no máximo 2,00 m para eletrodutos de 3/4”, e de 2,50 m para bitolas superiores. Esses 

eletrodutos deverão correr paralelamente ou formando ângulo reto com vigas, pilares e paredes, mantendo 

afastamento adequado das mesmas. Deverão ser conectados por meio de conduletes nas mudanças de 

direção.Após a instalação dos eletrodutos, inclusive aqueles de reserva deverá ser colocado um arame 

galvanizado no 12, a não ser que a FISCALIZAÇÃO aprove outro processo que permita a enfiação dos 

condutores.Durante e após a montagem, antes da conectagem e durante a construção, deverão ser vedados 

os extremos dos eletrodutos por meios adequados a fim de prevenir a entrada de corpos estranhos, água ou 

umidade. 

3.13.5.1.2. Eletrodutos flexíveis 
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Nas extremidades dos eletrodutos flexíveis serão fixadas peças que impeçam a danificação dos condutores 

pelas arestas, e que disponham de roscas para a instalação de adendos utilizados nas redes de eletrodutos 

rígidos.Os eletrodutos flexíveis constituirão trechos contínuos de caixa, não devendo ser emendados.As 

curvas serão feitas de tal modo que sua seção interna não se reduza e não se produzam aberturas entre suas 

espirais. O raio de curvatura será no mínimo doze vezes o diâmetro externo do eletroduto. As curvas serão 

presas firmemente às superfícies de apoio para que não se deformem durante a enfiação dos condutores.A 

fixação às superfícies de apoio será feita por meio de braçadeiras espaçadas no mínimo de 0,80 m.Os 

eletrodutos flexíveis, quando do tipo Sealtight (impermeável), deverão possuir internamente um fio de cobre 

ligado aos conectores das extremidades, de maneira a assegurar a continuidade metálica da instalação, 

possibilitando, assim, seu aterramento. 

3.13.5.1.3. Rede de eletrodutos subterrâneos 

Para a instalação de redes de eletrodutos subterrâneos fazem-se necessários os seguintes procedimentos: 

a) Escavação das valas 

A marcação e a abertura das valas deverão ser feitas de acordo com o projeto, seguindo o alinhamento e 

nivelamento entre as caixas de passagem. As valas só deverão ser abertas após a verificação da existência 

de todas as tubulações interferentes, quando indicadas no projeto.Nas interferências não previstas deverão 

ser evitadas as curvas de raio pequeno e variação do nível, a fim de não formar pontos baixos de acumulação 

de água.Se possível, todo o trecho entre caixas de passagem deverá ser escavado de uma só vez antes da 

preparação da base. O material escavado, que se utilizará no reaterro, poderá ser depositado ao longo da 

escavação a uma distância que não perturbe a execução dos serviços.As valas deverão manter-se limpas de 

terra, desmoronamento, entulhos e secas durante a execução dos serviços. 

b) Preparação da base 

A base deverá ficar uniformemente distribuída, e o material convenientemente compactado. Caso não haja 

indicação em projeto a respeito da declividade da vala entre duas caixas de passagem, esta deverá ser no 

mínimo de 0,25%, a fim de proporcionar o escoamento de água. Não deverá haver, entre duas caixas de 

passagem, pontos baixos que provoquem a acumulação de água nos eletrodutos. No caso de solo de baixa 

resistência deverão ser utilizadas fundações, que estarão definidas em projeto ou em conformidade com a 

orientação da FISCALIZAÇÃO. 

c) Colocação dos eletrodutos 

Os eletrodutos, ao serem colocados na vala, deverão ser alinhados e arrumados – com espaçadores de 

plástico ou de outro material especificado em projeto – e ser colocados a cada 1,30 m.O topo da rede de 

eletrodutos deverá ficar na profundidade indicada no projeto e, quando não houver indicação, a profundidade 

mínima deverá ser de 0,30 m da superfície.O posicionamento de eletrodutos em uma rede de dutos deverá 

ser o mesmo no trajeto de duas caixas de passagem consecutivas. Quando porventura houver obstáculos, 

não previstos em projetos, entre duas caixas de passagem consecutivas, pode-se adaptar o feixe de 

eletrodutos de forma a vencê-los, tendo-se o cuidado em manter as mesmas posições relativas dos dutos, 
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tanto verticais como horizontais, conservando-se assim a mesma formação anteriormente prevista. Na rede 

subterrânea não será permitida a redução de diâmetros de eletrodutos. 

O raio de curvatura mínimo para a rede de dutos deverá ser aquele raio mínimo permitido para o cabo de 

maior bitola a ser instalado na rede.Deve-se, ainda, observar o raio mínimo de curvatura para eletrodutos, 

conforme já descrito anteriormente. Quando indicado no projeto, os eletrodutos deverão ser identificados nas 

entradas e saídas das caixas.Os eletrodutos de reserva deverão, após a limpeza, ser vedados em ambas as 

extremidades com tampões adequados. 

d) Concretagem do envelope 

Antes da concretagem do envelope deverá ser feita uma rigorosa inspeção nos eletrodutos.Os eletrodutos 

deverão sobressair no mínimo 0,50 m do envelope e as extremidades dos dutos deverão ser adequadamente 

tampadas.As dimensões dos envelopes deverão ser determinadas de acordo com as seguintes prescrições: 

 a distância mínima entre faces externas de eletrodutos paralelos deverá ser de 50 mm; e 

a distância mínima da face externa de um eletroduto à face do envelope será de 75 mm para as laterais, e 

de 100 mm na parte inferior e superior. 

Obs: Distâncias válidas para eletrodutos de PVC, Aço, Ferro Galvanizado e de PEAD. 

3.13.5.1.4. Eletrodutos embutidos - juntas de expansão 

As juntas de expansão deverão ser instaladas toda vez que o eletroduto embutido atravessar a junta de 

concretagem, devendo-se ter cuidado para que, durante a concretagem, não se tornem juntas rígidas. A junta 

de expansão deverá ser provida de cordoalha de cobre para aterramento. 

3.13.5.2. Caixas de passagem para tomadas e interruptores 

3.13.5.2.1. Caixas de passagem e quadros de distribuição de luz embutidos 

As caixas de passagem e derivação embutidas nas lajes deverão ser firmemente fixadas nas formas.As 

caixas embutidas nas paredes deverão facear o acabamento do revestimento de alvenaria, de modo a não 

resultar em excessiva profundidade depois do revestimento. 

Somente os olhais das caixas destinados a receber ligação de eletrodutos poderão ser abertos.Salvo 

indicação em contrário expressa no projeto, as cotas das caixas de paredes em relação ao nível do piso 

acabado serão as seguintes: 

 interruptores e botão de campainha (centro da caixa): 1,20 m; 

 tomadas baixas (centro da caixa): 0,30 m; e 

 tomadas em locais úmidos (centro da caixa): 1,20 m. 

As caixas de interruptores, quando próximas dos batentes das portas, terão 0,10 m de afastamento 

destes.Diferentes caixas de um mesmo compartimento serão perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a 
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não apresentarem conjunto desordenado.Os pontos de luz dos tetos deverão ser rigorosamente centrados ou 

alinhados nos respectivos compartimentos.O nível dos quadros de distribuição será regulado por suas 

dimensões e pela comodidade de operação das chaves ou inspeção dos instrumentos, não devendo, de 

modo algum, ter a borda inferior a menos de 0,50 m do piso acabado.A profundidade será regulada pela 

espessura do revestimento previsto contra o qual deverão ser assentes os espelhos das caixas. 

3.13.5.2.2. Caixas de passagem e conexões para instalações aparentes 

Caixas e conexões deverão ser montadas de acordo com o estabelecido em projeto, obedecendo-se às 

instruções dos fabricantes.No caso de tampas roscadas de caixas, será obrigatório o emprego de pasta 

inibidora (ou lubrificante), sob recomendação do fabricante, com a finalidade de impedir o engripamento por 

oxidação.Deve-se dar acabamento às roscas dos eletrodutos, tendo em vista o risco de danificação das 

roscas das caixas ou das conexões. O rosqueamento e aperto deverá ser compatível com os materiais 

empregados, devendo-se tomar cuidado especial com as conexões de aço e alumínio.Nos pontos em que 

ocorrer presença de água (por infiltração ou condensação) será necessário instalar drenos. 

As uniões deverão ser convenientemente montadas, garantindo-se não só o alinhamento, mas também um 

afastamento adequado de obstáculos que dificultem o rosqueamento da parte móvel. No caso de lances 

verticais, a parte móvel deverá ficar no lado superior.No caso de juntas seladoras, o enchimento com massa 

especial somente poderá ser feito após conveniente vedação (aplicando-se cordão de amianto) entre 

condutores e selo, de modo a impedir o escorrimento da massa para o interior do eletroduto ou equipamento. 

A espessura da massa de vedação não poderá ser inferior ao valor do diâmetro nominal do eletroduto. 

3.13.5.2.3. Caixas de passagem de alvenaria e concreto 

Especial atenção deverá ser dada aos acessórios que estão dentro das caixas, quais sejam, suportes para 

cabos, puxadores e outros, pois devem ser colocados exatamente de acordo com o projeto.Quando a caixa 

de passagem for de concreto armado, as janelas deverão ser cheias de tijolos de barro, a fim de que, quando 

da construção da rede de eletrodutos, elas possam ser facilmente removidas.Deve-se providenciar, antes da 

concretagem, a instalação de tomada para terra dentro da caixa de passagem. 

Durante as escavações para a execução das caixas, o material de baixa capacidade de suporte (argila 

orgânica, etc...) eventualmente encontrado na cota prevista, deverá ser removido e substituído por material 

adequado, que será compactado em camadas de no máximo 0,20 m de espessura.Essa substituição deverá 

ser feita até uma profundidade a ser definida pela FISCALIZAÇÃO.No fundo da caixa deverá haver um lastro 

de 0,10 a 0,15 m de brita compactada.No caso de existir lençol freático, as caixas deverão ser herméticas e, 

tanto a laje de fundo quanto as suas paredes serão impermeabilizados.Deverão ainda dispor de drenos por 

tubos. 

3.13.5.3. Aterramento 

3.13.5.3.1. Aterramento de equipamentos 
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Todas as partes metálicas não condutoras, tais como estruturas ecarcaças dos equipamentos elétricos, 

eletrodutos e bandejas metálicasdeverão ser aterradas num sistema de terra comum, na entrada deenergia 

elétrica.O equipamento só poderá ser ligado a um sistema de terra independentequando isso estiver 

expressamente indicado no projeto. 

 

3.13.5.3.2. Instalação do cabo-terra 

O cabo-terra será de cobre nu, recozido e trançado. Sua bitola deverá sera indicada no projeto e, em hipótese 

alguma, poderá ser reduzida.O percurso do cabo-terra deverá ser o indicado no projeto. Deverá serinstalado 

com folga adequada, sem ser esticado.O cabo, quando for enterrado, deverá ser lançado diretamente na 

terra,sem cortes ou emendas, a uma profundidade mínima de 0,60 m. Noreaterro da vala, sempre que 

possível, deve-se utilizar o próprio materialescavado, devidamente compactado. 

Quando a emenda for inevitável, as juntas deverão ser soldadas por meiode solda usando processo Cadweld 

ou equivalente, mas somente nos pontospermitidos pela FISCALIZAÇÃO.Quando o cabo-terra for exposto, 

deverá ser fixado às superfícies de apoiosem emprego de isoladores ou suportes isolantes.O cabo-terra 

deverá ter sua superfície limpa e não poderá ser pintado ouprotegido por qualquer material mal condutor de 

eletricidade.Nos locais em que o cabo-terra estiver sujeito a danos físicos, deverá serprovidenciada sua 

proteção por meio de eletrodutos metálicosgalvanizados. Quando os trechos protegidos excederem a 0,50 m 

o cabodeverá estar eletricamente ligado a ambas as extremidades do eletroduto. 

3.13.5.3.3. Instalação das hastes de terra 

As hastes de terra (eletrodos) deverão ser do tipo extrusada Cooperweldou por deposição eletrolítica 

(Cadweld) de diâmetro 5/8” e comprimentopreferencialmente de 2,40 m. Se necessário, essas dimensões 

podem sermaiores.O eletrodo, sempre que possível, deverá ser enterrado até abaixo do nívelpermanente da 

umidade do solo. A profundidade mínima deveráser de 2,50 m independentemente do diâmetro ou do número 

deeletrodos de terra usados.O eletrodo deverá ter a superfície limpa.A extremidade superior do eletrodo 

deverá ser protegida por meio de umacaixa de inspeção em concreto, com tampa de concreto, para facilitar 

ainspeção a qualquer momento, nas dimensões 0,30 m x 0,30 m x 0,40 m. Podeser também circular, pré-

moldada, com diâmetro 0,30 m x 0,50 m.Quando a resistência de terra for superior ao valor recomendado, 

deveráser adotado um dos seguintes meios para se obter a resistência mínima: 

 uso de hastes de terra de maior comprimento, nesse caso, as hastesde terra serão acopladas por meio de 

luvas ou por solda exotérmica dotipo Cadweld ou equivalente; 

 uso de várias hastes de terra em paralelo com configuraçãopreferencialmente alinhadas, devendo ser 

observado uma distância mínimaentre hastes de 3,00 m; e 

 tratamento químico do solo, método que só deverá ser usado quandoos métodos acima descritos não 

forem aplicáveis. O tratamento porsubstância química somente poderá ser feito após prévia autorizaçãoda 

FISCALIZAÇÃO. 
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3.13.5.3.4. Ligações de aterramento 

As ligações do cabo-terra aos eletrodos deverão ser feitas somente porsolda exotérmica do tipo Cadweld ou 

equivalente.Não serão permitidas ligações enterradas ou embutidas, salvo indicaçãoem contrário no 

projeto.Os pontos de conexão deverão estar perfeitamente limpos e livres demateriais estranhos.As ligações 

de cabos à barras de distribuição de terra ou a equipamentosdeverão ser feitas com os materiais indicados no 

projeto.Os cabos de interligação do sistema de aterramento à barra de terra dosquadros e desta aos 

equipamentos não deverão ter emendas.As plataformas de operação de equipamentos – 

disjuntores,seccionadores, caixas de controle e outros – deverão ser aterradosjuntamente com os 

mecanismos de operação destes equipamentos, pormeio de cabo comum, não podendo ser aterrados de 

maneiraindependente. 

3.13.5.3.5. Conexão por conectores 

Os tipos de conectores a serem usados deverão estar em conformidadecom o especificado no projeto.Tanto 

os cabos quanto os conectores deverão estar secos e limpos, pormeio de lixas de madeira ou escovas, antes 

de serem ligados.Grampos, conectores e terminais deverão ser fixados em superfícieslimpas e firmemente 

apertados por meio de parafusos. Não deverão serfixados em superfícies pintadas ou oxidadas. 

3.13.5.3.6. Testes 

No campo deve-se cuidar para que alguns valores de resistência para osistema de aterramento sejam 

atendidos, quais sejam: 

 A resistência máxima dos sistemas de terra não deverá exceder a 10ohms, salvo se valor diferente for 

explicitamente mencionado noprojeto; e 

 No caso de aterramento individual de equipamentos, a resistência deterra não deverá exceder a 25 ohms, 

ou à medida recomendada pelofabricante. 

A medida da resistência de terra deverá ser feita pelo método dos trêseletrodos ou outro método adequado, 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Quando a resistência de terra for superior ao valor recomendado, deveráproceder-se de acordo com o “Sub-

Item 5.16.5.3.3: Instalação das hastes de terra”. 

3.13.5.4. Cabos elétricos 

Os cabos deverão ser instalados conforme indicações do projeto.Os cabos deverão ser desenrolados e 

cortados nos lances necessários,sendo que os comprimentos indicados nas listas de cabo deverão 

serpreviamente verificados. A medida do trajeto deve ser real e não inferida porescala no projeto.O transporte 

dos lances e a sua colocação deverão ser feitos sem arrastar oscabos, a fim de não danificar a capa 

protetora. Os raios mínimos de curvaturapermissíveis são os citados na Tabela 21a seguir. 



 
 

315 
 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

Gerência de Ações Integradas para a Cidade 

Unidade de Gerenciamento do Programa Lagoas do Norte – UGP 

 

Tabela 21 - Raio mínimo de dobramento de cabos 

Tipo de Cabo 
Raio Mínimo de dobramento em 

múltiplo do diâmetro externo 

Cabos de 750 ou 1.000 V com isolação termoplástica para energia 08 

Cabos de controle com isolação termoplástica sem blindagem e armação 10 

Cabos de 15 KV com blindagem ou armação 12 

Todos os cabos deverão ser identificados em cada extremidade com um número, de acordo com o diagrama 

do projeto. Os marcadores de fios deverão ser construídos de material resistente ao ataque de óleos, do tipo 

braçadeira. Devem ter dimensões que os impeça de sair do condutor quando este for retirado de seu ponto 

terminal, no caso de instalação em eletrodutos.Os cabos deverão ter as pontas vedadas para que fiquem 

protegidas contra a umidade durante a armazenagem e a instalação.Todo cabo encontrado com danificação 

ou em desacordo com as normas e especificações deverá ser removido e substituído.Todas as fiações 

deverão ser feitas de maneira a formar uma aparência limpa e ordenada.Deverão ser deixados, em todos os 

pontos de ligações, comprimentos adequados de cabos para permitir as emendas que se tornarem 

necessárias.Os cabos não deverão ser dobrados com raios de curvatura inferiores aos recomendados 

anteriormente. 

3.13.5.4.1. Instalação em eletrodutos 

Nenhum cabo deverá ser instalado até que a rede de eletrodutos esteja completa, e todos os serviços de 

construção que possam danificar tenham sido concluídos.A fiação deverá ser instalada conforme indicações 

do projeto. Cada cabo deverá ocupar o eletroduto particular a ele designado.Antes da instalação dos cabos, é 

preciso se certificar de que o interior dos eletrodutos não têm rugosidade, rebarbas e substâncias abrasivas 

que possam prejudicar o cabo durante o puxamento.Não serão, sob qualquer hipótese, permitidas emendas 

de cabo no interior dos eletrodutos.O lubrificante para a enfiação, caso seja necessária sua utilização, deverá 

ser adequado à finalidade e ao tipo de cobertura dos cabos, e em conformidade com as recomendações de 

seus fabricantes.O puxamento poderá ser manual ou mecanizado, de acordo com as recomendações do 

fabricante dos cabos.No puxamento manual, normalmente usado em trechos curtos, a tração manual média 

deverá ser da ordem de 15 a 20 kg/pessoa.No puxamento mecânico, normalmente usado em trechos longos, 

a tensão máxima permissível será de 4 kgf/mm².Os cabos deverão ser puxados com passo lento e uniforme, 

evitando-se trocas bruscas de velocidade de puxamento ou inícios e paradas. 

3.13.5.4.2. Instalações aparentes, em bandejas e canaletas 

Quando não instaladas dentro de eletroduto, a conexão a caixa ou aparelhos deverá ser feita através de 

prensa-cabos adequados à bitola do cabo. Todos os furos dos equipamentos que não combinarem com o 

diâmetro e a rosca do prensa-cabos a ser conectado devem ser rosqueados novamente. Esses prensa-cabos 

deverão vedar perfeitamente a entrada dos cabos e terão anel metálico interno, onde será imprensada a 

armadura (no caso de cabos armados), ligando as carcaças da armadura dos cabos à barra de terra do 

cubículo alimentado. Por esse motivo, as superfícies junto aos furos de entrada das carcaças ou caixas 

deverão ser cuidadosamente limpas, a fim de proporcionar um bom contato elétrico.Os cabos deverão ser 
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instalados de acordo com o indicado no projeto, evitando-se danificar sua capa protetora e obedecendo-se os 

raios mínimos de curvatura permissíveis citados anteriormente. 

Nas instalações aparentes os cabos deverão ser fixados por braçadeiras nas estruturas e nos suportes 

recomendados nos detalhes típicos do projeto. Em sua ausência deverá ser feita uma estrutura leve para esta 

finalidade, de tal modo que não possam ser danificados e não obstruam a passagem em torno dos 

equipamentos, o que dificultaria sua manutenção.As braçadeiras deverão abraçar os cabos de maneira 

uniforme e não poderão ter bordos cortantes que danifiquem as capas protetoras dos cabos.No caso de 

instalações em canaletas, é preciso cuidar para que, antes de se fazer a instalação, as canaletas estejam 

limpas e livres de materiais estranhos e de asperezas que possam danificar a capa protetora dos cabos.Nas 

instalações aéreas os cabos deverão receber suportes adequados, a fim de não apresentarem flechas 

excessivas que os possam deformar. 

3.13.5.4.3. Emendas e cabos 

As emendas deverão ser mecânica e eletricamente tão resistentes quanto os cabos aos quais serão 

aplicadas.As emendas devem ser efetuadas com conectores de pressão ou de compressão (aperto de bico), 

sendo terminantemente vedada a utilização de soldas. No caso de fios sólidos até bitola de 4 mm² poderá ser 

empregado processo prático de torção dos condutores.Os conectores deverão preencher os seguintes 

requisitos: 

− ampla superfície de contato entre condutor e conector; 

− pressão de contato elevada; 

− capacidade de manter a pressão de contato permanentemente; 

− alta resistência mecânica; e 

− metais compatíveis de forma a não provocar reação do par galvânico. 

Os cabos blindados ou com armaduras deverão ter suas emendas e isolações executadas rigorosamente de 

acordo com as instruções do fabricante. Ressalte-se que as blindagens e armaduras deverão manter sua 

continuidade elétrica aterradas em cada extremidade da emenda. 

a) Isolação das emendas 

As emendas em condutores isolados deverão ser recobertas por isolação equivalente às propriedades de 

isolamentodos próprios condutores. As emendas devem ser limpas com solvente adequado, e a isolação –

que será aplicada conforme as especificações que se seguem – sóserá executada após a secagem do 

solvente, ou seja: 

− para condutores com isolação termoplástica, a isolação se fará comfita adesiva termoplástica, com 

espessura duas vezes maior que ada isolação original do condutor;e 

− para condutores com isolação de borracha, a isolação será feita com fita deborracha, com espessura de 1,5 

vez a da isolação original docondutor. 
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Os cabos com isolação termoplástica poderão ter suas emendasisoladas através de mufla termoplástica 

fundida no local. 

b) Proteção das emendas 

No caso de condutores com capa protetora, sobre a isolação dasemendas deverá ser aplicada uma proteção 

de acordo com asseguintes prescrições: 

− Os condutores de capa externa de material termoplástico deverãoter suas emendas protegidas por fita 

adesiva termoplástica aplicadacom uma espessura igual à da capa original. Esse procedimento édispensado 

no caso de emendas executadas com muflatermoplástica fundida no local; e 

− Os condutores com isolação de borracha e capa externa deneoprene deverão ter suas emendas protegidas 

por fita de neopreneaplicada com uma espessura igual à da capa original. Após aconfecção da proteção, esta 

deverá ser envolvida por fita anídrica epintada com tinta para cabo (verniz impermeabilizante). 

3.13.5.5. Terminais para condutores 

3.13.5.5.1. Baixa tensão 

A terminação de condutores de baixa tensão deverá ser feita através determinais de pressão ou compressão, 

com exceção dos condutores de 6mm² ou menores, que poderão ser conectados diretamente aos bornes 

doequipamento.A aplicação correta do terminal ao condutor deverá ser feita de modo anão deixar à mostra 

nenhum trecho de condutor nu. Assim, haverá umfaceamento da isolação do condutor com o terminal. 

Quando esseresultado não for obtido, o interstício deverá ser completado com fitaisolante.Quando forem 

empregados terminais de pressão, deverá ser feita suaseleção. 

3.13.5.5.2. Média tensão 

Os terminais deverão estar em conformidade com o especificado noprojeto. Na execução deve-se obedecer 

às recomendações dosfabricantes.No caso de terminais para uso interno, dar-se-á preferência para 

asterminações pré-moldadas. 

Os cabos sem blindagem terão suas terminações executadas pela simplesaplicação do terminal e selagem da 

extremidade de isolação. Deverá serprevista uma distância suficiente ao terra mais próximo a fim de se evitar 

aabertura de arcos.Nos cabos com blindagem os envoltórios deverão ser removidos não sódesses cabos, 

como também de suas extremidades, de modo a deixaruma distância adequada contra a abertura de arcos 

entre o envoltório e oterminal. Além disso, o campo eletrostático concentrado na extremidadeda blindagem 

deverá ser aliviado pela aplicação de um cone de deflexão àsuperfície exposta da isolação. Estes serão 

obrigatórios para todos oscabos blindados acima de 12 KV e serão formados com fita de borrachapara cabos 

de isolação de borracha ou fita adesiva à base de polietilenopara cabos termoplásticos. 

3.13.5.6. Testes para instalações 

Os testes das instalações serão feitos obrigatoriamente com presença de uminspetor da CONTRATANTE. 
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3.13.5.6.1. Iluminação 

Antes da instalação ser entregue à operação normal, deverão ser feitosalguns testes, para verificar: 

a) se as ligações nas caixas de derivação e nos pontos de luz foramexecutadas de acordo com as normas; 

b) se há continuidade nos circuitos; 

c) se houve o isolamento da instalação por meio de um Megger; e 

d) se existem pontos quentes nas caixas de conexões (derivação),quando a instalação entrar em serviço. 

3.13.5.6.2. Força 

O objetivo desses testes é verificar a integridade física dos cabos e acorreta execução dos terminais.Os 

testes serão feitos sobre cabos já instalados na obra e com terminaisinstalados e dispostos para o serviço.Os 

cabos deverão ser desligados dos equipamentos correspondentes eseus terminais isolados da terra.Para os 

cabos enterrados, os testes serão feitos logo após a instalação eantes do reaterro.O tipo de teste a ser 

executado dependerá da situação da instalação e daobra em geral.Poderá ser escolhido qualquer um dos 

três testes a seguir: 

a) Verificação da resistência de isolamentoconforme NBR 5.410 

− as medidas de resistência de isolamento deverão ser tomadas entrefases, e entre fase contra “terra” 

(incluindo eletrodutos e carcaçasmetálicas), e se destinam a verificar, além da resistência deisolamento, a 

eventual presença de pontos a terra ou em curtocircuito; 

− para cabos de tensões iguais ou menores que 750 V o valor mínimopermissível de resistência de 

isolamento será de 1 megohm, a serverificado com megômetro de 500 V; e 

− para cabos de tensões maiores que 750 V o valor mínimopermissível de resistência de isolamento será de 

1.000 ohm por volt,a ser verificado com megômetro de 5.000 V. 

b) Prova de tensão contínua 

− a tensão de prova será de três a cinco vezes a tensão nominal deisolamento entre um condutor isolado 

qualquer à terra, em KVeficazes e freqüência industrial; 

− a tensão se aplicará para cabos com condutores individualmenteblindados, entre os três condutores em 

paralelo e as blindagens àterra, e para cabos com blindagem comum entre cada condutorcontra os outros 

dois à terra junto à blindagem; 

− antes de se aplicar tensão o cabo deverá ser testado por meio deum megômetro; 

− se possível, será conectado o pólo positivo do aparelho de prova àterra, e o negativo ao condutor ou 

condutores em prova. Adurabilidade da prova será de quinze minutos; e 

− será indispensável, após a prova, descarregar o condutor através deum seccionador para aterrar, 

eventualmente ligado no aparelho deprova. 
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c) Prova de tensão alternada 

− a tensão de prova será duas vezes a tensão nominal; 

− a tensão será aplicada para cabos condutores individualmenteblindados, entre cada condutor e a respectiva 

blindagem à terra, epara cabos com blindagem comum entre cada condutor e os outrosdois à terra junto à 

blindagem; e 

− para essa prova será indispensável contar com aparelhos de provacom suficiente potência, sendo que a 

durabilidade da prova será de cincominutos. 

Os testes, e particularmente os itens “b” e “c”, deverão ser feitos comprévia comunicação por escrito à 

FISCALIZAÇÃO da obra, com asprecauções de segurança do caso (aviso ao pessoal, cercado das áreasde 

teste, colocação de letreiros de perigo e afastamento do pessoal alheioaos testes).Todas as provas feitas 

serão anotadas nos protocolos de provas. 

3.13.5.7. Instalação de quadros elétricos (CCM - Centro de Controle de Motores) 

O desembarque e o transporte interno deverão ser acompanhados por pessoal habilitado, que deverá 

providenciar a sua execução de forma adequada.Após terem sidos desembalados os quadros elétricos, 

deverão ser inspecionados visualmente para verificar a ocorrência ou não de danos durante o transporte, ou 

desembarque. Caso seja constatado algum dano, este deverá ser comunicado à FISCALIZAÇÃO para as 

providências cabíveis.Todo CCM deverá ser ensaiado, conforme Normas da ABNT, na própria fábrica, com 

presença de um inspetor da CONTRATANTE. Antes da execução, deverá ser apresentado o projeto 

mecânico e executivo do CCM para aprovação da CONTRATANTE. 

Os quadros deverão ser fixados às suas bases conforme indicação nos desenhos do projeto e especificação 

do fabricante. Após a fixação, eles deverão ser submetidos a um reaperto geral de todos os parafusos e 

fixações. 

Após o reaperto, deverão ser interligados entre si e aos equipamentos, conforme indicado nos mapas e 

bornes respectivos.Posteriormente, deverão ser testados individualmente quanto ao seu funcionamento 

integrado, devendo-se proceder da seguinte maneira: 

a) inicialmente energizar o circuito de comando e simular comandos e defeitos através do deslocamento das 

posições das bóias, sondas, do jampeamento de bornes e da atuação dos comandos, de acordo com o 

previsto no projeto; e 

b) após verificar a isolação dos alimentadores e equipamentos acionados pelos quadros, energizar as suas 

entradas, devendo-se verificar os sentidos de rotação dos motores, os quais, se possível, deverão ser 

desacoplados das cargas e testados por um período de duas horas. 

A instalação e o enchimento de muflas devem ser feitos de acordo com as instruções do fabricante. 

3.13.5.8. Pré-operação e testes de aceitação (START-UP dos CCMs) 
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Caberá à CONTRATADA fornecer os serviços de pré-operação e testes, conforme se segue: 

Pré-operação 

Essa fase inicia-se somente após a conclusão de todos os trabalhos de construção e montagem, inclusive 

pintura, e compreenderá as operações de limpeza, testes preliminares dos equipamentos, ajustes e 

verificação dos sistemas de proteção, calibração das seguranças e ajustes dos controles. Ela destina-se 

essencialmente à verificação e correção de montagens dos equipamentos, bem como ao preparo destes para 

os testes de aceitação. A condição final dessa fase será a unidade completamente acabada e em perfeitas 

condições para submeter-se aos testes de aceitação. Nessa fase os operadores apenas acompanharão os 

trabalhos que serão desenvolvidos pela CONTRATADA, que deverão ser conduzidos por técnicos dos 

fabricantes de equipamentos. 

Testes de aceitação 

Esses testes serão realizados com a finalidade de verificar o funcionamento dos vários elementos do sistema, 

bem como as suas capacidades. Durante o teste será feita inspeção visual, com o objetivo de observar o 

comportamento operacional dos vários equipamentos e instrumentos. Os instrumentos necessários à 

execução dos testes serão de responsabilidade da CONTRATADA.As fases de pré-operação e de testes 

compreenderão serviços nos elementos especificados a seguir: 

a) Motores 

Em todos os motores será verificado o sentido de rotação e serão medidas as correntes. Deve-se garantir que 

as correntes nominais não sejam ultrapassadas e que as fases sejam equilibradas. Deverão ser medidos os 

isolamentos de todos os motores, sendo submetidos a secagem os que acusarem baixo isolamento. 

b) Circuitos de controle de comando 

Nos circuitos de controle de comando serão feitas as seguintes verificações: 

− do funcionamento adequado, dos circuitos de baixa tensão de controle e comando; 

− nas conexões em blocos terminais, fusíveis, botões liga-desliga (locais e no campo), chaves de comando, 

lâmpadas de sinalização, pressostatos e termostatos, etc...; 

− comprovação da correta operação dos intertravamentos existentes entre os diversos equipamentos; e 

− da correta identificação das chaves de alimentação dos equipamentos. 

c) Cabos de força e controle 

− medição de isolamento de todos os cabos de força e de controle; 

− verificação dos terminais e conexões; e 

− identificação de fases nos terminais dos cabos de força em acordo com as fases do sistema principal de 

alimentação. 

d) Transformadores de corrente e potencial 
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− teste de relação; e 

− teste de polaridade. 

e) Disjuntores 

− aberturas e fechamentos em posição de operação e de teste; 

− inspeção dos contatos principais quanto a pressão, superfície de contato elétrico, isolamento elétrico entre 

pólos de uma mesma fase e entre fases; 

− inspeção da câmara de extinção; 

− medição de resistência dos contatos; 

− lubrificação de todas as partes móveis; 

− alinhamentos entre contatos; 

− determinação da tensão mínima ou pressão mínima de fechamento e abertura do disjuntor; 

− inspeção dos dispositivos principais de fechamento e abertura do disjuntor; 

− encaixe dos contatos do disjuntor nos terminais de saída e de entrada, e para os disjuntores removíveis 

verificação do correto funcionamento do carro e perfeito encaixe dos contatos móveis;  

− inspeção dos dispositivos principais de fechamento e abertura do disjuntor; 

− para disjuntores com reles verificando o ponto correto de operação; 

− continuidade de todos os circuitos de ligamento e desligamento do disjuntor; e 

− outros testes e verificações recomendados pelo fabricante de acordo com o manual de instrução. 

f) Contatores de baixa tensão 

− abertura e fechamento em posição de operação e de teste; 

− inspeção das câmaras de extinção; 

− inspeção dos contatos principais, quanto à superfície de contato, pressão e conservação e isolamento 

elétrico entre contatos e terra; 

− verificação dos encaixes primários e secundários. Se removíveis, deve se verificar se são favoráveis as 

condições de encaixe dos terminais primários e secundários e a movimentação dos carros; 

− exame da capacidade dos reles térmicos, fusíveis ou disjuntores quanto aos equipamentos protegidos; 

− determinação da tensão ou pressão mínima de fechamento e abertura dos contatores; 

− outros testes e verificações recomendados pelo fabricante, de acordo com o manual de instrução; e 

− lubrificação de todas as partes móveis. 

g) Barramento de baixa tensão 
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− inspeção das conexões e estado de isoladores, conexões entre barras na baixa tensão; 

− medição de isolamento entre fases a fase à terra; e 

− identificação das fases das conexões entre barras. 

 

h) Reles 

− isolamento entre contatos; 

− isolamento entre bobinas e terra; 

− inspeção dos elementos internos, inspeção das conexões quanto ao contato e correção, boa movimentação 

dos discos, estado das molas de amortecimento e boa fixação dos núcleos magnéticos; 

− teste de operação dos reles nos pontos indicados pelo fabricante; 

− teste de correta operação dos reles nos pontos de calibração indicados pela FISCALIZAÇÃO; 

− teste dos “circuitos indicadores de operação” dos reles; 

− verificação do estado de conservação dos contatos; 

− teste de todos os reles térmicos de proteção dos motores de alta e baixa tensão, no ponto de operação 

indicado pela FISCALIZAÇÃO; 

− verificação da correta conexão dos reles quanto a polaridade dos Tcs de alimentação; 

− teste de continuidade nos circuitos de desligamento; 

− limpeza e condições das gaxetas de vedação das tampas; 

− teste do ajuste zero; 

− identificação dos reles quanto às fases que protegem; e 

− outros testes e verificação recomendados pelo fabricante de acordo com o manual de instrução. 

i) Circuitos e instrumentos de medição 

− aferição dos amperímetros e voltímetros; 

− verificação das escalas de acordo com os Tcs e Tps de alimentação; 

− verificação da correta conexão dos voltímetros, medidores de KV, fasímetros, de acordo com a polaridade 

dos Tcs e Tps de alimentação; 

− verificação da correta conexão das chaves de transferência de amperímetro e voltímetro quanto a circuitos 

abertos, bom contato, correta identificação das fases do sistema com a fase na chave; e 

− outros testes ou verificações recomendados pelo fabricante de acordo com o manual de instrução. 

j) Sistema de alarme 
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− inspeção e verificação do correto funcionamento de todo o circuito de alarme da subestação, com teste 

individual de cada ponto; 

− inspeção do painel geral de alarme quanto à limpeza dos equipamentos ali contidos, conexões, etc...; e 

− verificação da corrente de inscrição dos alarmes e identificação dos pontos de origem. 

k) Transformadores de força e luz 

− inspeção das conexões do primário e secundário; 

− verificação dos taps de comutação quanto a ausência de atrito, boa superfície de contato, boas condições 

de manobra; 

− verificação da conexão de terra; e 

− outros testes e verificações recomendados pelo fabricante de acordo com o manual de instrução. 

l) Malha de terra da subestação 

− medição da resistência de terra; e 

− inspeção das conexões de terra em todos os painéis, carcaça de equipamentos, terminais de cabos e 

demais elementos metálicos. 

m) Circuitos de iluminação e instrumentação 

− medição de isolamento dos cabos principais; 

− identificação clara dos circuitos de iluminação de acordo com os desenhos testes; 

− identificação clara dos circuitos de alimentação dos instrumentos; 

− inspeção nos quadros de alimentação de luz e de instrumentos quanto à correta conexão e ao bom contato; 

− inspeção nos transformadores de luz e de instrumentos, identificação das fases primárias; e 

− verificação da boa distribuição de cargas entre as fases e entre transformadores. 

3.13.5.8.1. Relações CONTRATANTE CONTRATADA nesta fase 

Qualquer teste de equipamento ou procedimento que possa ter interferência nas instruções fora daqueles 

objetos das obras, deverá ser acertado previamente entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA. 

Caso a FISCALIZAÇÃO considerar não satisfatório o resultado de um teste, ajuste, limpeza, lavagem, etc..., a 

CONTRATADA deverá repeti-lo sem ônus para a CONTRATANTE. 

Estes testes têm por objetivo a determinação da capacidade, eficiência, regulagem e correção das demais 

condições operacionais dos vários equipamentos, bem como o confronto destes resultados com os valores e 

condições garantidos. 

3.13.6. Montagem em geral 
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3.13.6.1. Macromedidores 

Macromedidores são equipamentos que fornecem o volume de água aduzido em uma determinada tubulação. 

Para sua instalação devem ser observadas as recomendações do projeto e do fabricante.O macromedidor 

deverá ser instalado sempre na posição horizontal e antes da válvula de retenção, afim de verificar o aumento 

da pressão na tubulação ou o refluxo de água.Quando o diâmetro do macromedidor for diferente do diâmetro 

da tubulação, a transposição de um diâmetro para outro deve ser feita através de peça de redução gradual, 

cônica e longa. Entre essa peça e o macromedidor deve ser interposto um tubo do mesmo diâmetro e com 

extensão de pelos menos três vezes o diâmetro do macromedidor. 

3.13.6.2. Exaustores 

Exaustores são equipamentos destinados a ventilar depósitos de cilindros de cloro, salas de cloradores, salas 

de fluoretadores e casas de bombas.Deverão ter características eletromecânicas compatíveis com o 

ambiente a ser ventilado, conforme especificação em projeto. Devem ser instalados próximo ao nível do piso 

em salas de cloro, à meia altura ou próximos ao teto em salas de flúor e no teto em casas de bombas.Para 

sua instalação deverão ser seguidas as recomendações do fabricante quanto às conexões elétricas e à 

montagem mecânica. 

3.13.6.3. Indicadores 

Os indicadores recebem sinais emitidos por flutuadores acionados por variações na altura de colunas de 

mercúrio ou de água. Pelo deslocamento dos flutuadores é efetuada a variação de sinal emitido. Através do 

indicador que recebe esse sinal interpreta-se o resultado final, fornecendo o volume de água aduzido em uma 

determinada tubulação.Para a instalação dos equipamentos componentes dos indicadores deverão ser 

tomadas precauções especiais, como a verticalidade das colunas que abrigam os flutuadores e com a 

interligações que fazem parte do sistema. Na calibragem do equipamento devem-se ajustar os cordéis e 

flutuadores em concordância com o indicados receptor do sinal.Os registradores e transmissores de sinais 

são equipamentos de precisão acoplados aos sensores e indicadores de sinais. Devido às suas 

características, deverão ser instalados por mão de obra especializada. 

3.13.6.4. Dosadores 

Os dosadores serão instalados em bases, conforme projeto específico, locados através dos pontos de 

entrada e saída de canalizações, nivelados e fixados por parafusos chumbadores.Os dosadores deverão ter 

apoio total sobre as bases através de ajustes e enchimento com calços apropriados, não sendo permitido o 

nivelamento por solicitações estruturais dos chumbadores.Deverão ser efetuados os ajustes mecânicos 

necessários, tais como lubrificação, acerto de correias e acoplamento com as tubulações de alimentação e 

descarga.O alongamento da base deverá ser executado após a fixação definitiva do dosador. Os testes finais 

deverão ser feitos com o dosador operando dentro das condições normais de trabalho. 

3.13.6.5. Cloradores 
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Os cloradores são equipamentos destinados a injetar cloro em tubulações de água tratada para fins de 

desinfeção.Sua instalação deverá ser executada de acordo com as recomendações do fabricante, que, 

normalmente, fornecerá os tubos e acessórios necessários à interligação do cilindro de cloro e o ejetor à 

tubulação de água.As condições específicas de cada tipo de instalação, bem como a pressão necessária na 

tubulação de água que alimenta o ejetor, devem ser plenamente satisfeitas.Deverão ser executados testes de 

funcionamento e estanquidade do equipamento, para verificar possíveis vazamentos. 

 

 

3.13.6.6. Misturadores 

Os misturadores do tipo leve deverão ser instalados através de presilhas especiais, que permitirão que eles 

sejam adequadamente fixados nos locais indicados.Essas presilhas, acionadas através de parafusos e junto 

com calços de madeira, fixam o misturador na posição adequada no tanque de preparação de misturas.Os 

misturadores de maior porte devem ser instalados em estruturas de suporte previstas em projeto. Tais 

estruturas deverão conter abertura para passagem do eixo propulsor das pás e palhetas agitadoras. Serão 

fixados em parafusos chumbadores.Deve-se executar o ajuste do equipamento quanto ao alinhamento, 

nivelamento e verticalidade, e buscar a perfeita coincidência dos eixos verticais, para então efetuar o 

acoplamento entre o redutor e o eixo, bem como a fixação definitiva do conjunto motor-redutor-eixo através 

dos parafusos chumbadores. 

3.13.6.7. Módulos tubulares para decantação 

Os módulos são montados com os dutos formando blocos em forma cúbica. Esses módulos serão instalados 

dentro dos tanques decantadores, na altura prevista em projeto, dispostos um ao lado do outro, preenchendo 

uma área aproximadamente igual à da superfície do decantador.A sustentação dos módulos é feita por 

estruturas próprias, metálicas, de madeira ou PVC, que deverão ser fornecidas pelo fabricante dos módulos. 

Os dispositivos de apoio serão encaixados ou fixados na estrutura do decantador. Na sua montagem, deve-se 

observar o nivelamento e a inclinação recomendada em projeto. 

3.13.6.8. Placas planas paralelas para decantação 

Placas planas paralelas serão instaladas nos tanques de decantação conforme altura, espaçamento e 

inclinação previstos em projeto, de forma a abranger toda a área do tanque.A sustentação das placas será 

feita por estruturas de concreto ou madeira, com esperas de alumínio.Essas estruturas deverão absorver o 

peso das placas, auxiliado por estruturas secundárias de apoio. A fixação da estrutura secundária (perfis) 

será feita com parafusos e buchas de aço inox.Após a montagem as placas não poderão apresentar defeitos 

de colocação. 

3.13.6.9. Placas de concreto para filtros 
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As placas de concreto pré-moldados para fundo de filtro, com aspersores de plástico ou de porcelana 

incorporados, deverão ser instaladas sobre pilaretes apropriados, integrantes da laje de fundo do filtro.Na 

concretagem dos pilaretes deverão estar previstos os parafusos chumbadores de aço inox, para fixação das 

placas. As placas serão montadas justapostas. Após nivelamento, devem ser fixadas nos parafusos de 

chumbamento. Deverão ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:2. 

 

3.13.6.10. Vigotas pré-moldadas para filtro 

As vigotas de concreto pré-moldado deverão ter a forma indicada no projeto. Os orifícios circulares serão 

revestidos com material plástico resistente.Serão montadas sobre apoios previstos na estrutura, e rejuntadas 

até a altura dos orifícios com argamassa de cimento e areia, traço 1:2, adicionada de impermeabilizante, de 

modo a garantir a perfeita vedação. 

3.13.6.11. Blocos cerâmicos para filtro 

Os blocos cerâmicos serão instalados conforme previsto em projeto.Para sua colocação, a laje de fundo 

deverá receber o acabamento adequado, sendo colocados os apoios apropriados. Distribuem-se os blocos de 

forma equivalente ao longo da fileira, assentado-os com argamassa de cimento e areia, traço 1:2, em perfeito 

alinhamento e nivelamento. Deve-se tomar cuidado para impedir a obstrução dos canais de água filtrada por 

ocasião do rejuntamento, que deverá ser feito com a mesma argamassa do assentamento.Após a cura da 

argamassa deverá ser feito o teste de pressão de retrolavagem, observando-se a uniformidade de distribuição 

de água. 

3.13.6.12. Material filtrante 

O seixo, a areia e o antracito deverão obedecer a uma classificação granulométrica definida pela 

CONTRATANTE.Serão depositados em câmaras distintas sobre as placas do fundo falso do filtro, 

obedecendo a ordem previamente estabelecida em projeto. Ao se depositar a primeira camada constituída 

pelo material filtrante de maior diâmetro (seixo), deve-se tomar cuidado para que, no ato de colocação e 

distribuição, não sejam  danificados os bocais. Todo bocal que eventualmente for danificado deverá ser 

imediatamente substituído pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.As camadas deverão ser 

distribuídas de forma a terem uma espessura constante. No caso do uso do antracito compondo a camada 

filtrante, a sua colocação só poderá ser feita após a lavagem contra corrente, cuja finalidade será a de 

remover as impurezas contidas no antracito. Essa lavagem deve ser efetuada com uma taxa de (velocidade 

de lavagem) de acordo com o previsto em projeto. 

3.13.6.13.  Tampas em fibras de vidro 

As tampas das estações elelvatórias de esgoto serão em fibra de vidro conforme detalhado na Figura 67, 

Figura 68, Figura 69 e Figura 70.  
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Figura 67 - Instalação de produção - Tampa de inspeção em fibra de vidro Tipo I. 
  



 
 

328 
 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

Gerência de Ações Integradas para a Cidade 

Unidade de Gerenciamento do Programa Lagoas do Norte – UGP 

 

 

Figura 68 - Instalação de produção - Tampa de inspeção em fibra de vidro Tipo II. 
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Figura 69 - Instalação de produção - Tampa de inspeção em fibra de vidro Tipo III 

.  
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Figura 70 - Instalação de produção - Tampa de inspeção em fibra de vidro Tipo IV. 
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3.14. GRUPO 13 - URBANIZAÇÃO 

3.14.1. Considerações Gerais 

O GRUPO 13 - URBANIZAÇÃOtem por finalidade definir os aspectos principais a serem observados na 

execução de serviços de proteção de áreas, solos e paisagismo.Os serviços de urbanização serão 

executados conforme projeto e/ou determinações da FISCALIZAÇÃO, levando-se em conta a programação 

das fases de execução de outros serviços. 

3.14.2. Paisagismo 

3.14.2.1. Plantio de grama 

Compreende os serviços de limpeza, regularização e preparo da superfície,fornecimento e espalhamento de 

camada de terra vegetal, quandonecessário, com espessura média de 0,05 m e plantio de grama, em 

mudas,placas ou leivas, isenta de vegetação parasitária, conforme espécieespecificada em projeto ou por 

determinação da FISCALIZAÇÃO.Quando necessário deverá ser feita correção do ph do solo, com aplicação 

dofertilizante adequado.As mudas serão afixadas ao solo, por intermédio de pressão dos dedos naterra lateral 

para que as raízes fiquem envoltas em terra e com poucos vaziosem sua volta, sendo que o espaçamento 

entre as mudas não deverá sersuperior a 0,10 m.As placas deverão receber uma compactação dosada para 

que as raízes dagrama tenham contato mais íntimo com o solo. Eventual cravação de piquetesem taludes. 

Devem ser colocadas justapostas comprimidas, e finalmente, lançar umacamada de cobertura com terra 

vegetal peneirada de forma a preencher oseventuais vazios.Após o plantio de mudas ou placas, será 

providenciada a adubação orgânicanatural ou química, proteção, remoção do material excedente, 

manutenção erega constante até que as mudas ou placas fiquem homogeneamentearraigadas ao terreno.Os 

serviços relativos ao plantio de grama deverão ser concluídos comantecedência suficiente ao término da 

obra, para que o gramado nãonecessite de cuidados especiais para sua formação. 

A CONTRATADA será responsável pela recuperação, replantio ou reparaçãodo gramado, em todo ou parte, 

por um período de 45 (quarenta e cinco) diasa contar do término do plantio, às suas expensas e sem direito a 

indenização,no caso de morte de mudas ou dolo quando da execução dos serviços. 

3.14.2.2. Plantio de árvores e arbustos 

Compreende os serviços de limpeza, preparo das covas, fornecimento, plantiodas mudas e colocação de 

terra vegetal adubada, isenta de vegetaçãoparasitária, conforme espécie e tamanho especificado em projeto 

ou pordeterminação da FISCALIZAÇÃO.Após o plantio será providenciada proteção, manutenção e rega de 

todas asmudas, que deverá ser contínua, até um mínimo de 45 (quarenta e cinco)dias ou até que todas elas 

estejam brotadas.A CONTRATADA será responsável pela recuperação do plantio, em todo ouparte, por um 

período de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do término doplantio, às suas espensas e sem direito a 

indenização, no caso de morte oudolo quando da execução dos serviços. 


