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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

I. GENERALIDADES

A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer as condições 
que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de 
CANALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LAGO DO MUNICÍPIO DE 
NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, bem como fixar as obrigações e direitos não 
tratados no Edital, em instruções de concorrência ou contrato.

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com 
estas Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas 
Técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os 
Projetos em anexo.

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto em 
contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão de obra, 
por parte da CONTRATADA.

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não 
satisfaçam às condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando 
por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências.

(a) Documentação para início da obra

São de responsabilidade da CONTRATADA quaisquer despesas referentes à 
regularização para o início da obra tais como:

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS);

- Alvará de construção de Obra;

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços
contratados, com a respectiva taxa recolhida;

(b) Obrigações da Contratada

Quanto a materiais

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a concluir a 
obra no prazo fixado;

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será 
recusado pela FISCALIZAÇÃO qualquer tipo de material que se encontre com o 
prazo de validade vencido;
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Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras 
deverá ser previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Aquele que for impugnado 
deverá ser retirado do canteiro, no prazo definido pela FISCALIZAÇÃO.

Submeter à FISCALIZAÇÃO, sem ônus, amostras dos materiais e 
acabamentos a serem utilizados na obra.

Quanto à mão-de-obra

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em 
serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, 
que assegure progresso satisfatório às obras.

É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de 
segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser 
obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes.

Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho

É de responsabilidade da CONTRATADA os gastos com aquisição de 
ferramentas, máquinas, equipamentos necessários na execução da obra.

Quanto à administração da obra

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária 
mínima equivalente a um turno fixo, por semana;

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica.

(c) Segurança e saúde do trabalho

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 
subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde 
do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores;

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual 
estabelecidos na NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os 
equipamentos mínimos obrigatórios serão:

- Equipamentos para Proteção da cabeça

- Equipamentos para Proteção Auditiva

- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores.
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A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e 
Saúde do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa.

(d) Diário de Obra

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos 
serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela 
FISCALIZAÇÃO, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da 
mesma.

(e) Limpeza da obra

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverão ser mantidos 
limpos e desobstruídos de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos.

(f) Locação de Instalações e Equipamentos

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, 
dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais 
condições encontradas no local.

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou 
modificações significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a 
ocorrência será comunicada à FISCALIZAÇÃO, que decidirá a respeito.

(g) Especificações de materiais e serviços

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços, obedecerá 
rigorosamente ao constante nos documentos:

- Normas da ABNT;

- Prescrições e recomendações dos fabricantes;

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas;

- Estas especificações e desenhos do projeto.

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em 
função e qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela 
CONTRATANTE.

A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer 
serviço.
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Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que 
não satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de 
acabamento.

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela
FISCALIZAÇÃO.

Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão 
todos os registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento 
dos serviços e demais ocorrências.

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de 
trabalho, bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros.

Todas as medidas serão conferidas no local.

A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão 
obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto.

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade.

Quanto ao andamento dos trabalhos

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das 
obras, a CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-
se a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir 
aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais;

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, 
luz, força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras;

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder à 
instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com 
previsão de baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em 
relação às condições de Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de alojamento e 
instalações sanitárias para operários e FISCALIZAÇÃO.

Além da placa da CONTRATADA, exigida pelo CREA, deverá ser colocada 
em local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme modelo 
fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.

II. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Os serviços não aprovados, ou que se apresentarem defeituosos durante sua
execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA. 
Os materiais que não satisfizerem as especificações, ou forem julgados 
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inadequados, serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) 
horas a contar da determinação da FISCALIZAÇÃO.

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão
Permanente de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua
FISCALIZAÇÃO. Cabe à FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de 
acordo com o cronograma físico-financeiro, elaborando as medições e faturas 
referentes aos serviços executados no período em questão para seu respectivo 
pagamento.

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas
especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e 
qualquer modificação que se fizer necessária.

III. SERVIÇOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA

Deverá ser afixada placa identificadora de obra (modelo do CONCEDENTE), 
em local preferencial frontal à obra de maneira a não interromper o trânsito de 
operários e materiais, em local com boa visibilidade. 

A placa deverá conter os principais dados da obra (convênio, volume, custo, 
construtor, engenheiro responsável, etc.) e ser confeccionada em lona com 
plotagem gráfica por dimensões de 6,00 m x 4,00 m a ser colocada a uma altura de 
2,00 m do solo. 

A placa deverá seguir as proporções do modelo padrão sedop.

1.2 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 
VEZES

A locação da obra deverá será executada por profissional habilitado que 
deverá implantar marcos (estaca de posição), com cotas de nível perfeitamente 
definidas para demarcação dos eixos.

A locação deverá ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabarito) 
que envolva o perímetro da obra. As tábuas que compõe esses quadros precisam 
ser niveladas, bem fixas e travadas, para resistirem à tensão dos fios de 
demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta.

É necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes) das
fundações, por meio da medida de diagonais (linhas traçadas para permitir a 
verificação com propósito de constituir-se hipotenusa de triângulo retângulo, cujos 
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catetos se situam nos eixos da locação), estando a precisão da locação dentro dos 
limites aceitáveis pelas normas usuais de construção.

1.3 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS

Deve ser construindo um barracão em chapa de madeira compensada para 
almoxarifado com 5 m de largura e 6 m de comprimento, totalizando 30 m² de área.

O solo deverá ser nivelado e nele aplicado uma camada 7 cm de argamassa, 
os pontaletes devem ser cravados a cada 1,20m enterrando 60cm no solo, fazer o 
fechamento das paredes com chapas compensadas fixadas nos pontaletes, 
executar o travamento das paredes com tábuas pregadas horizontalmente, fazer a 
porta e a janela do barracão com chapa compensada, executar a estrutura do 
telhado em madeira com beiral 50 cm e instalar as telhas de fibrocimento 4mm.

Deverão ter ainda instalações sanitárias em louça branca, com rede de água 
em tubulação de PVC; Instalações elétricas em eletrodutos plásticos flexíveis; 
Instalações contra incêndio com distribuição de extintores.

2 PAVIMENTAÇÃO

2.1 CALÇADAS: PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO

2.1.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20x10cm, ESPESSURA 7cm.

Deve-se preparar o sub-leito (terreno natural) através de compactação e
nivelamento; executar uma camada de areia grossa sarrafeada e nivelada com 
espessura média de 13 cm; assentar as peças pré-moldadas sobre a camada de 
areia posicionando-as uma encostada na outra; executar uma pré-compactação
das peças já assentadas através de placa vibratória para o adensamento do
colchão de areia e eliminação de eventuais desníveis; finalmente espalha-se, por
varredura, areia fina sobre o piso para o preenchimento das juntas e executa-se a 
compactação final com placa vibratória para que as juntas fiquem totalmente
preenchidas com areia.

2.2 RAMPAS DE ACESSO

2.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

Será executada escavação manual de valas, a fim de possibilitar a execução 
das fundações. Os serviços de escavação de valas deverão obedecer, com 
precisão, a locação, devendo as cavas ter profundidade uniforme em toda sua 
extensão. É de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas ao 
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transporte de material que for de fora para obra querem de excessos resultantes de 
escavações, seja qual for à distância e o volume considerado.

2.2.2 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

Após vigorosa compactação do solo, deve ser lançado o concreto magro no 
fundo das valas com altura de 5cm. O serviço inclui o lançamento do concreto e o 
acabamento do serviço com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro 
deverá ser com a utilização de betoneira.

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste, deverá seguir os 
critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traço do concreto 
com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a 
FISCALIZAÇÃO.

2.3.3 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM 
REAPROVEITAMENTO 10 X- BLOCOS

O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de 
concreto permanente não devem ser prejudicados devido a qualquer problema com 
as formas, o escoramento ou sua remoção.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários,
devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de 
maneira a não prejudicar a superfície do concreto.

A junção de painéis deve garantir a continuidade da superfície sem ocorrência 
de ressaltos.

2.3.4 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE 
LANÇAMENTO 

Os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são 
de responsabilidade da CONTRATADA, que deve manter laboratório próprio na 
obra, ou utilizar serviço de laboratório idôneo.
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A dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos. Devem-se 
considerar todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e 
garantir a resistência de 10 Mpa.

O tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e 
deve oferecer um concreto com características de homogeneidade satisfatória. O 
transporte do concreto recém-preparado até o ponto de lançamento deve ser o 
menor possível e com cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de 
material. A FISCALIZAÇÃO pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda
inadequado e passível de provocar segregação.

As retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de juntas 
de concretagem tratadas para garantir aderência entre os dois lances, 
monoliticidade e impermeabilidade.

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição 
final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com 
cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos 
vivos, e prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte.

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 
2m. No caso de peças altas, e principalmente se forem estreitas, o lançamento deve 
se dar através de janelas laterais em número suficiente que permita o controle visual 
da operação.

Cuidados complementares:

- Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento devem 
ser recusados;

- O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a
eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos.

2.3.5 ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL 
DE EMPRÉSTIMO

Os materiais destinados aos serviços de aterros e reaterros serão os de 1ª 
categoria, estes atenderão à qualidade e à destinação prevista em projeto.

Os solos, a serem empregados nos aterros, deverão ser isentos de matéria
orgânica, convenientemente escolhidos devendo ser usado material areno-argiloso.

Os materiais serão lançados em camadas sucessivas, em toda a largura da 
secção transversal, e em extensões tais que permitam seu umedecimento e
compactação, de acordo com o previsto nas especificações complementares. A 
espessura de cada camada, antes da compactação, deverá ser de 20cm, na 
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umidade de mais ou menos 2%. Todas as camadas deverão ser convenientemente 
compactadas até apresentarem grau de compactação de 100%.

Os materiais selecionados para execução de aterros e reaterros que
apresentarem qualidade inferior às especificadas, serão previamente retirados e
substituídos por outros de melhor qualidade.

Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação e 
máxima de espessura deverá se escarificados, homogeneizados, levados à umidade 
adequada, de acordo com a máxima especifica aparente seca exigida.

2.3.6 GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇOO GALVANIZADO 1 1/2"

O modelo ou tipo que não atender a qualquer um dos requisitos desta Norma
deve ser rejeitado.

A instalação do guarda-corpo deve seguir rigorosamente as condições 
previstas no projeto.

Deve ser cuidadosamente inspecionada a correta fixação das ancoragens.

A integridade individual dos componentes do caixilho e a sua correta 
colocação deve ser objeto de inspeção visual.

Os componentes do guarda-corpo não devem apresentar defeitos que
comprometam o desempenho ou a durabilidade.

Não serão aceitos guarda-corpos que apresentarem componentes soltos que 
prejudiquem o bom desempenho da peça.

2.3 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE pré-moldado em concreto, 
COLORIDO, 25 X 25 CM

As instalações das placas em concreto serão na cor amarela e vermelho, 
medindo 25x25cm, com espessura de 5mm, e textura DIRECIONAL e ALERTA em 
conformidade com a NBR 16537/2016.

O piso tátil deverá ser aplicado de acordo com o projeto obedecendo as 
necessidades do mesmo. Para a instalação do piso tátil alguns critérios deveram ser 
seguidos como o nivelamento da sua base e o alinhamento, não deverá ser 
executada fora de alinhamento e deverá ser locada de extremidade com 
extremidade com o piso intertravado, dessa forma um elemento fixe o outro e 
evitando assim o desprendimento dos mesmos.  
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3 SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOTO

3.1. POÇO VISITA ESGOTO SANITÁRIO ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
C/ TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, 
REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS 
/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM 
CONCR. FCK=10MPA

Será executado poço de visita em anel de concreto com diâmetro 600 mm, 
conforme detalhes fornecidos pelos projetos.

Será executado conforme consta no projeto, onde são fornecidas suas
características principais: localização; profundidade nominal; cotas de nivelamento; 
diâmetros das tubulações interligadas; indicação dos tubos de queda; traçado das 
calhas de fundo.

Um poço de visita compõe-se basicamente de:

- Câmara de trabalho (câmara) onde se situam: a laje de fundo abaixo da
geratriz inferior do tubo efluente; a calha de fundo, com seções semicirculares e 
altura correspondente a ¾ do diâmetro interno da tubulação para propiciar o 
escoamento do esgoto; a almofada corresponde ao enchimento da área do fundo, 
não ocupada pelas calhas cujo plano superior forma uma declividade constante de 
10% no sentido das calhas.

- Laje superior: localizada sobre o último anel da câmara de acesso, sobre a 
qual será assentado o tampão.

- Tampão: composto por um conjunto de caixilho e tampão propriamente dito 
de ferro fundido, no passeio/ruas, e de concreto armado em locais sem tráfego, 
diâmetro (DN) 600 mm, fabricado de acordo com a NBR 10160/2005.

Na confecção dos elementos pré-moldados de concreto para os poços de 
visita, serão adotados critérios, no que couber, conforme NBR 8890.

O Poço Visita deverá ser executado da seguinte forma:

1º) Assentamento dos anéis: o anel de 60 cm de diâmetro será assentado
sobre a laje de fundo e terá um envolvimento externo na base com um cordão de 
argamassa de cimento e areia traço 1:4 em volume, colocado a 45º;

2º) Interligação de tubulações: para conexão das tubulações afluentes, o anel 
será rompido até a dimensão externa da tubulação a ser interligada, com o máximo 
cuidado para evitar danos à armadura. O rejuntamento da tubulação com o anel será 
executado com argamassa de cimento e areia traço 1:4 em volume, deixando-se no 
lado externo um cordão da mesma argamassa a 45º.
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3.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) 

Para execução desse serviço, será utilizada guia pré-fabricada de concreto 
com peças pré-fabricadas, moldadas em concreto com dimensões específicas e 
assentadas de forma justapostas para delimitar uma área de outra. Argamassa: 
utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo acabamento e 
continuidade às guias; areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Inicialmente deve-se executar o alinhamento e marcação das cotas com o uso 
de estacas e linha e fazer a regularização do solo natural e execução da base de 
assentamento em areia. Em seguida, deve-se fazer o assentamento das guias pré-
fabricadas e rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.

4 URBANIZAÇÃO

4.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

Para o plantio, será usado fertilizante NPK - 10:10:10, calcário dolomítico A,
fertilizante orgânico composto, classe A.

Não é recomendável descarregar o caminhão de grama jogando-as
diretamente no chão, pois o impacto com o solo faz com que os tapetes de grama se 
quebrem causando grandes prejuízos.

Não se deve descarregar a grama em um ponto muito distante do local de 
plantio, pois isso faz com que o plantador tenha que pegar várias vezes no mesmo 
tapete de grama, aumentando assim, as chances de quebrá-los.

Não e recomendável descarregar todo o conteúdo da carga do caminhão em 
um só lugar em razão de que, quando a grama esta muito amontoada, torna-se 
muito difícil à retirada dos tapetes.

O manuseio excessivo dos tapetes de grama também podem causar muitas 
quebras dos mesmos.

Para realizar um plantio de grama Batatais de forma correta e sem perdas, é 
preciso adotar alguns critérios técnicos.

- Deve-se, após o nivelamento do terreno, executar cobertura com camada de 
terra vegetal sobre toda a área que receberá grama. Esta técnica, ajuda na retenção 

- Devem-se posicionar vários tapetes de grama Batatais, um ao lado do outro, 
em filas; sempre os alinhando de modo que fiquem bem uniformes.
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- Os tapetes que se quebrarem e, também as rebarbas de grama (pequenas 
mudas fragmentadas de grama batatais), deverão ser separados para uma posterior 
utilização na fase de acabamento.

- Depois de concluído toda à etapa de posicionamento dos tapetes de grama, 
ao longo da área de plantio, inicia-se então a fase de acabamento.

- Nesta etapa, o plantador deve utilizar todos os tapetes de grama quebrados 
e também as (rebarbas de grama) que foram separados anteriormente para 
preencher e rejuntar, todos os recortes e espaços pequenos que se formaram ao 
longo da área de plantio na etapa anterior.

- A terra, deve ser de boa qualidade e livre de ervas daninha. Deve-se irrigar a 
grama todos os dias por aproximadamente de um mês.

4.2 PLANTIO DE ÁRVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2M EM CAVAS DE 
80X80X80CM

Deverão ser plantadas mudas de árvore das espécies oiti/aroeira/salsa
/angico/ipê/jacarandá ou equivalente da região. Para tal, deverá ser usado terra 
vegetal, fertilizante NPK - 10:10:10, calcário dolomítico A e fertilizante orgânico 
composto, classe A.

Deverá ser executado o plantio de árvore regional com altura maior que 2m 
em cavas de 80x80x80cm. Inicialmente devem ser abertas as cavas de 
80x80x80cm, em seguida colocar a árvore no centro da cava e preencher o espaço 
com terra vegetal. É importante apiloar a terra de modo que não haja espaços vazios 
dentro da cava, caso contrário, a árvore poderá morrer.

4.3 PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 
60X60X60CM

Deverão ser plantados arbustos floríferos das espécies clusia/gardênia/moreia 
branca/azaleia ou equivalente da região. Para tal, deverá ser usado terra vegetal, 
fertilizante NPK - 10:10:10, calcário dolomítico A e fertilizante orgânico composto, 
classe A.

As covas deverão ter as dimensões de 60 x 60 centímetros, e 60 centímetros 
de profundidade. O solo existente deverá ser retirado e substituído por terra de 
superfície isenta de praga e ervas daninhas. Além disso, a essa terra deverá ser 
adicionado terra vegetal.

Os arbustos deverão apresentar uniformidade e boa qualidade fitossanitária, 
devendo ser isentas de enfermidades causadas por pragas e doenças, assim como 
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estarem em bom estado nutricional. Também é recomendado que possuam torrão 
proporcional ao seu porte e estejam bem enraizadas.

4.4 LIXEIRA

Os conjuntos de lixeiras terão estrutura metálica de suporte com um cesto de 
aço pintado na cor preta, com capacidade de 50L cada, assentadas ao lado dos 
bancos de concreto ao longo de todo o projeto.

Serão utilizados: tubo de aço preto sem costura, parafuso m16 em aço 
galvanizado, chapa de aço galvanizada, tela de arame ondulada, barra de ferro
retangular.

Toda a superfície metálica receberá pintura esmalte alto brilho.

4.5 BANCOS RETOS DE CONCRETO ARMADO

Os bancos obedecerão ao detalhe e especificações da obra de urbanização 
da praça. 

A altura final do banco (45cm) será com relação ao nível da calçada. 

Serão em concreto armado, com pintura acrílica para piso cimentado com 
duas demãos. Não serão aceitos elementos de concreto que não apresentem 
uniformidade de coloração, homogeneidade de textura, regularidade das superfícies 
e resistência a agressões ambientais em geral. Deverá ser apresentado um protótipo 
do banco para análise da fiscalização. Os tamanhos deverão obedecer ao projeto de 
detalhamento dos bancos.

5 QUIOSQUES E BANHEIROS

5.1 INFRAESTRUTURA

5.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

Será executada escavação manual de valas a fim de possibilitar a execução 
das fundações. Os serviços deverão obedecer, com precisão, a locação devendo as 
cavas ter profundidade uniforme em toda sua extensão.

É de responsabilidade da CONTRATADA toda a despesa relativa ao 
transporte do material que for para fora da obra quer de excessos resultantes de 
escavações, seja qual for à distância e o volume considerado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
CNPJ: 84.263.862/0001-05

19

5.1.2 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

Após vigorosa compactação do solo, deve ser lançado o concreto magro no
fundo das valas com altura de 5cm. O serviço inclui o lançamento do concreto e o
acabamento do serviço com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro 
deverá ser com a utilização de betoneira.

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste, deverá seguir os 
critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traço do concreto 
com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a 
FISCALIZAÇÃO.

5.1.3 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM 
REAPROVEITAMENTO 10X- BLOCOS

O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de 
concreto permanente não devem ser prejudicados devido a qualquer problema com 
as formas, o escoramento ou sua remoção.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários,
devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura de 
maneira a não prejudicar a superfície do concreto. A junção de painéis deve garantir 
a continuidade da superfície sem ocorrência de ressaltos.

5.1.4 CONCRETO

Os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são 
de responsabilidade da CONTRATADA, que deve manter laboratório próprio na obra 
ou utilizar serviço de laboratório idôneo.

A dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos. Deve-se 
considerar todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e 
garantir a resistência de 25 Mpa.

O tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e 
deve oferecer um concreto com características de homogeneidade satisfatória.
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O transporte do concreto recém-preparado até o ponto de lançamento deve 
ser o menor possível e com cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de 
material. 

A FISCALIZAÇÃO pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda
inadequado e passível de provocar segregação.

As retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de juntas 
de concretagem tratadas para garantir aderência entre os dois lances, 
monoliticidade e impermeabilidade.

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição 
final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50cm, e com 
cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos 
vivos, e prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte.

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 
2m. No caso de peças altas, e principalmente se forem estreitas, o lançamento deve 
se dar através de janelas laterais em número suficiente que permita o controle visual 
da operação.

Cuidados complementares:

- Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento devem 
ser recusados;

- O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a
eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos.

5.1.5 ARMAÇÃO

Serão utilizadas peças de aço CA-50 e CA-60, previamente cortadas e 
dobradas no canteiro, Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm e Espaçador 
de plástico industrializado circular para concreto armado.

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, 
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto.

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 
deslocamento durante a concretagem.
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5.1.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA 
ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS

O objeto deste serviço contempla a aplicação de tinta asfáltica para concreto 
na impermeabilização das estruturas enterradas como medida preventiva evitando a 
subida de água por capilaridade.

A aplicação do produto deverá seguir restritamente as especificações de 
armazenamento, preparo e aplicação constantes no rótulo do produto.

O intervalo de demãos deverá respeitar o tempo mínimo descrito nas 
especificações do produto.

5.2 SUPERESTRUTURA

5.2.1 PILAR

5.2.1.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas
compensadas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, 
observar perfeita marcação das posições dos cortes.

Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma do pilar;
pregar a chapa compensada na grelha; executar demais dispositivos de travamento 
do sistema de fôrmas, fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das 
fôrmas.

O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de 
concreto permanente não devem ser prejudicados devido a qualquer problema com 
as formas, o escoramento ou sua remoção.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, 
devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de 
maneira a não prejudicar a superfície do concreto. A junção de painéis deve garantir 
a continuidade da superfície sem ocorrência de ressaltos.
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5.2.1.2 CONCRETO

Os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são 
da responsabilidade da CONTRATADA, que deve manter laboratório próprio na obra 
ou utilizar serviço de laboratório idôneo.

A dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos. Devem-se 
considerar todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e 
garantir a resistência de 25 Mpa.

O tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e 
deve oferecer um concreto com características de homogeneidade satisfatória.

O transporte do concreto recém-preparado até o ponto de lançamento deve 
ser o menor possível e com cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de 
material. 

A FISCALIZAÇÃO pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda
inadequado e passível de provocar segregação.

As retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de juntas 
de concretagem tratadas para garantir aderência entre os dois lances, 
monoliticidade e impermeabilidade.

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição 
final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50cm e com 
cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos 
vivos, e prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte.

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 
2m. No caso de peças altas, e principalmente se forem estreitas, o lançamento deve 
se dar através de janelas laterais em número suficiente que permita o controle visual 
da operação.

Cuidados complementares:

- Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento devem 
ser recusados;

- O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a
eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos.

5.2.1.3 ARMAÇÃO

Serão utilizadas peças de aço CA-50 e CA-60, previamente cortadas e 
dobradas no canteiro, Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm e Espaçador 
de plástico industrializado circular para concreto armado.
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Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, 
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto.

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 
deslocamento durante a concretagem.

5.2.2 VIGAS

5.2.2.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 
25 MM

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas 
compensadas e peças de madeira não aparelhada. Em obediência ao projeto, 
observar a perfeita marcação das posições dos cortes. Deve-se fazer a marcação 
das faces para auxílio na montagem das fôrmas.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões 
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, 
devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de 
maneira a não prejudicar a superfície do concreto.

A junção de painéis deve garantir a continuidade da superfície sem ocorrência 
de ressaltos.

5.2.2.2 CONCRETO

Os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são 
da responsabilidade da CONTRATADA, que deve manter laboratório próprio na obra 
ou utilizar serviço de laboratório idôneo.

A dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos. Devem-se 
considerar todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e 
garantir a resistência de 25 Mpa.

O tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e 
deve oferecer um concreto com características de homogeneidade satisfatória.
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O transporte do concreto recém-preparado até o ponto de lançamento deve 
ser o menor possível e com cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de 
material. 

A FISCALIZAÇÃO pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda
inadequado e passível de provocar segregação.

As retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de juntas 
de concretagem tratadas para garantir aderência entre os dois lances, 
monoliticidade e impermeabilidade.

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição 
final através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50cm, e com 
cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos 
vivos, e prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte.

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 
2m. No caso de peças altas, e principalmente se forem estreitas, o lançamento deve 
se dar através de janelas laterais em número suficiente que permita o controle visual 
da operação.

Cuidados complementares:

- Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento devem 
ser recusados;

- O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a
eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos.

5.2.2.3 ARMAÇÃO

Serão utilizadas peças de aço CA-50 e CA-60, previamente cortadas e 
dobradas no canteiro, Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm e Espaçador 
de plástico industrializado circular para concreto armado.

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, 
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.

Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto.

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 
deslocamento durante a concretagem.
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5.2.3 LAJE (COBERTURA DE BANHEIROS)

5.2.3.1 LAJE PRÉ-MOLDADA

Deve-se posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas e nivelar 
as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas 
cunhas de madeira sob os pontaletes. O escoramento deve ser contraventado nas 
duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, 
a flambagem local dos pontaletes.

Com o escoramento já executado, devem-se apoiar as vigotas nas 
extremidades observando espaçamento e paralelismo entre elas. As vigotas devem 
manter apoio nas vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com 
avanço nunca menor do que 5cm. É necessário conferir alinhamento e esquadro das 
vigotas. 

Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre
tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando 
diretamente sobre os blocos de enchimento. É necessário molhar as superfícies 
antes da concretagem para que não absorvam a água de amassamento do 
concreto;

O concreto deve ser lançado de forma a envolver completamente todas as 
tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto. O 
acabamento será com desempenadeira de modo a se obter uma superfície 
uniforme.

Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, deve-se 
executar a cura do concreto com água potável.

A retirada dos escoramentos só pode ser feita quando o concreto atingir 
resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve 
ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

5.3 PAREDES E PLATIBANDA

5.3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 
horizontal 9x19x19cm, (espessura 9 cm), assentado em argamassa traço 1:4 
(cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1 cm.
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Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, 
duros, com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, 
areia e aditivo, revestidos conforme especificações do projeto.

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão
apertadas contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em 
forma de cunha ou com o uso de técnica equivalente.

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545):

- Tolerâncias dimensionais: ± 3mm;

- Desvio de esquadro: ± 3mm;

- Empenamento: ± 3mm;

O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do 
Projeto Arquitetônico.

5.5 REVESTIMENTO

5.5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL

O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com 
colher de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo 
manual, com espessura de aproximadamente 0,5 cm.

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura 
e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de 
revestimento. Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com 
o auxílio de vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu 
objetivo, com o emprego de esguicho de mangueira.

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto 
antes de iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para 
remoção de poeira e umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser 
dosados a seco.

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a 
fim de evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego.

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do 
contato da mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de 
endurecimento.
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O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de 
pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e 
apresentar um acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à 
superfície não pode ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la.

5.5.2 REBOCO EM ARGAMASSA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

Deverá ser feito o taliscamento da base e execução das mestras, em seguida 
deve se fazer o lançamento da argamassa com colher de pedreiro e a compressão 
da camada com o dorso da colher de pedreiro.

A camada deve ser sarrafeada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando-se o excesso.

O acabamento superficial (desempenamento) deverá ser feito com
desempenadeira de madeira.

5.5.3 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO MANUAL

Para a execução desse serviço, será utilizada argamassa preparada em obra
misturando-se cimento e areia com adição de aditivos e traço 1:4, com preparo 
manual.

Deve-se umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa. Com
argamassa preparada conforme especificado pelo projetista ou fornecedor, 
umedecer o rolo para aplicação de textura acrílica, mergulhando-o no recipiente de 
mistura e retirando o excesso de argamassa. O chapisco deve ser aplicado 
utilizando o rolo com movimentos em sentido único.

5.5.6 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

Para a execução desse serviço, será utilizada argamassa de cimento, cal e 
areia média, traço 1:2:8, preparo manual, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 20mm.

Deve ser feito o taliscamento da base e execução das mestras. Em seguida, o 
lançamento da argamassa com colher de pedreiro e a compressão da camada com 
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o dorso da colher de pedreiro. Então se executa o sarrafeamento da camada com a 
régua metálica, seguindo as mestras executadas e retirando-se o excesso. 

O acabamento superficial será feito com desempenadeira de madeira e, 
posteriormente, com desempenadeira com espuma, em movimentos circulares.

5.5.7 REVESTIMENTO CERÂMICO, TIPO ESMALTADO EXTRA DE DIMENSÕES 
25x35cm, PI-V, DE 1ª C, ASSENTES SOBRE EMBOÇO MOLHADO COM 
ARGAMASSA DE FABRICAÇÃO INDUSTRIAL, NA ALTURA DO FORRO

As paredes internas dos banheiros serão revestidas em cerâmica tipo 
esmaltada extra com dimensões de 25x35cm, PI-V, de 1ª qualidade, assentadas 
sobre emboço molhado com argamassa de fabricação industrial na altura até o forro.

Os revestimentos cortados ou furados para passagem de peças de aparelhos, 
assim como arremates, deverão ser regulares e não apresentarem emendas. As 
peças deverão apresentar coloração uniforme no conjunto.

Nos trechos dos lavatórios o revestimento não será interrompido, fazendo-se 
a fixação dos aparelhos sobre as peças com parafusos e buchas.

Antes do assentamento as peças deverão ser aprovadas pela 
FISCALIZAÇÃO.

5.6 COBERTURA

5.6.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE 4 ÁGUAS

As peças serão em madeira de lei e em dimensões conforme previsto em
projeto.

Deve-se verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento 
das peças de acordo com o projeto, as terças devem ser posicionadas conforme
previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, 
declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo 
entre as terças;

As terças devem ser fixas na estrutura de apoio, cravando os pregos 22X48 
aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem 
cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio.

Os caibros devem ser posicionados conforme previsto no projeto, conferindo 
distância entre terças ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, 
distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros;



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
CNPJ: 84.263.862/0001-05

29

Os caibros devem se fixos na estrutura de apoio, cravando os pregos 19x36 
aproximadamente a 45° em relação à face lateral do caibro, de forma que penetrem 
cerca de 3 a 4 cm na terça.

Deve-se marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto, conferindo 
distância entre caibros, extensão do pano, galga estipulada de acordo com a telha a 
ser empregada, esquadro e paralelismo entre ripas. Em seguida, devem-se pregar 
as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeça e então, rebater as 
cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do 
telhado ou em futuras operações de manutenção.

5.6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPEFÍCIE DA LAJE DE COBERTURA COM 
MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE 
ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃOO ASFÁLTICA, E=3MM.

O objeto deste serviço contempla a impermeabilização das lajes de cobertura 
dos banheiros com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado como 
medida preventiva evitando a infiltração de água.

A aplicação do produto deverá seguir restritamente as especificações de
armazenamento, preparo e aplicação constantes no rótulo do produto.

5.6.3 TELHA CERÂMICA TIPO PLAN

As telhas cerâmicas do tipo Plan deverão ser de 1ª qualidade, bem cozidas e 
de cor uniforme, com trava para evitar o escorregamento. O assentamento é feito 
inicialmente com os canais, no sentido da inclinação do telhado, do beiral para a 
cumeeira, colocando-se as telhas com a concavidade voltada para cima e a 
extremidade mais larga do lado da cumeeira. Na sua parte mais larga, a distância 
entre as fieiras de canais será de cerca de 5 cm. As telhas superiores (capa) são 
colocadas com a extremidade mais estreita voltada para o lado da cumeeira, e a 
sobreposição é cerca de 10 cm.

5.6.4 FORRO EM LAMBRIS DE PVC

Nos ambientes descritos em projeto prevê-se a fixação de Forro PVC tipo 
FCB de 10cm na cor branco neve, pelo maior tamanho do ambiente. Não serão 
admitidas emendas e os arremates serão apropriados a esse tipo de forro e do 
mesmo fabricante. O mesmo será assentado sobre estrutura em metalon, 
atirantadas, com espaçamento máximo de 50cm entre as peças, devidamente 
protegido com pintura antiferruginosa em todas as superfícies dos perfis.
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5.7. PISO

5.7.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM

Para execução dos serviços será utilizada argamassa traço 1:4 (cimento e 
areia média) para contrapiso, com preparo manual, e cimento Portland CP II 32, 
que será polvilhado durante o preparo da base com uso de cimento e água para 
ponte de aderência entre impermeabilização e contrapiso.

Antes do início da execução dos serviços, devem-se definir os níveis do
contrapiso para então assentar taliscas sobre a camada impermeabilização.

Deve-se molhar a base e polvilhar o cimento. A aplicação da argamassa de 
contrapiso envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição preliminar 
de mestras e posterior atuação no resto do ambiente. Essa etapa exige cuidado para 
não danificar a camada de impermeabilização.

O acabamento superficial deve ser sarrafeado, desempenado ou alisado.

5.7.2 LASTRO DE CONCRETO, E= 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

Após vigorosa compactação do solo, deve ser lançado o concreto magro com 
altura de 5cm. O serviço inclui o lançamento do concreto e o acabamento do serviço 
com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro deverá ser com a utilização 
de betoneira.

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste, deverá seguir os
critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traço do concreto 
com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a 
FISCALIZAÇÃO.

5.7.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE 
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 
M2

Para execução dos serviços, serão utilizados: placa cerâmica tipo grês de
dimensões 35x35 cm, argamassa colante industrializada para assentamento de 
placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante e 
argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para rejuntamento de 
placas cerâmicas.

Deve-se aplicar e estender a argamassa de assentamento sobre a base
totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma
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camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área, tal que facilite a colocação das 
placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com 
as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

Em seguida, deve-se aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a 
camada de argamassa formando sulcos e assentar cada peça cerâmica, 
comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de 
borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser 
observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente 
gabaritados.

Após, no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 
rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em 
movimentos contínuos de vai e vem.

Após o serviço concluído a área deverá ser limpa com pano umedecido.

5.8 ESQUADRIAS

5.8.1 PORTA DE EM ALUMÍNIO DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, COMPLETA

Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, 
sem guarnição/alizar/ vista. Guarnição/moldura de acabamento para esquadria de 
alumínio anodizado natural, para 1 face (coletado caixa).

Fixação: Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em
aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips.

Vedação: Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para 
juntas diversas.

A estrutura da porta deve ser sólida e apropriada para a instalação sem 
deformações ou sinais de corrosão. Durante seu percurso abrir-fechar a porta não 
deve apresentar nenhum tipo de atrito. Ver projeto arquitetônico e tabela de 
esquadrias para quantitativo e dimensões.

5.8.2 PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COMA 
CABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

Serão fornecidas e instaladas portas de enrolar raiada de aço galvanizado, de 
acordo com as normas NBR 7008, chapa #24 (0,65mm), com acabamento 
galvanizado natural.

As portas terão dimensões e serão instaladas conforme projeto. Não serão aceitas 
peças danificadas que prejudiquem o funcionamento da porta.
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5.8.3 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

Janela basculante, de aço, com batente/requadro, 50 x 50 cm. Pode ser 
substituído por janela Maxim-ar de aço correspondente.

Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o 
vão presente na alvenaria;

Introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as grapas da 
janela, observando a posição e o tamanho adequados;

Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes 
laterais do quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos 
nichos escarificados na alvenaria;

Aplicar chapisco em todo o contorno do vão, inclusive no interior dos nichos 
mencionados;

superior do quadro da janela, aguardando o endurecimento da massa;

Com auxílio de calços de madeira, instalados na base e nas laterais do 
quadro, posicionar a esquadria no vão, mantendo nivelamento com esquadrias 
laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva prumada do 
prédio (alinhamento com arames de fachada);

Facear o quadro da janela com taliscas que delimitarão a espessura do 
revestimento interno da parede, e imobilizá-la com as cunhas de madeira, após 
cuidadosa conferência da posição em relação à face da parede, cota do peitoril, 
esquadro, prumo e nivelamento da esquadria;

Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se 

Após secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher 
com argamassa os respectivos vazios e todas as folgas no contorno do quadro;

Após cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no 
contorno da janela, retirar as chapas de aglomerado que protegem a janela e 
verificar seu perfeito funcionamento.

5.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os circuitos instalados seguirão os pontos de consumo através de 
eletrodutos, conduítes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de 
qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.
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As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo 
de energia como as fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator 
de potência e baixa taxa de distorção harmônica.

Eletroduto e conexões:

Fornecimento e instalação de eletrodutos:

De PVC flexível corrugado, DN 25 mm (3/4").

Todos os eletrodutos plásticos devem atender a NBR 15465 Sistemas de 
eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão requisitos de 
desempenho.

O serviço consistirá na abertura de rasgos, assentamento dos eletrodutos e 
suas conexões, na passagem de um arame guia em seu interior, para enfiação e na 
chumbação nos rasos com argamassa de cimento e areia, traço 1:5.

Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos deverão ser efetuados 
com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível à 
edificação.

Deverá ser passado, antes do chumbamento, pelo menos um fio de arame 
em cada eletroduto de forma que suas extremidades fiquem livres e aparentes nas 
caixas de passagem e tomadas no mínimo 50cm.

Cabos de Cobre:

Cabo de cobre flexível isolado - PVC 450º-750V - Ø 2,5 mm², fornecimento 
e instalação;

Cabo de cobre flexível isolado - PVC 450º-750V - Ø 4,0 mm², fornecimento 
e instalação;

Serão utilizados condutores e cobre com isolamento termoplástico para 750V 
do tipo anti-chama. A bitola mínima a ser utilizada será de 2,5 mm² para circuitos de 
força e o fio terra. 

A instalação consistirá a passagem dos fios com a utilização dos arames-
guias deixados na tubulação através de eletrodutos, conexões e caixas existentes 
entre os pontos de ligação.

A definição dos condutores elétricos será através das cores, conforme NBR-
5410/ABNT:

Condutor neutro: azul claro;

Condutor de proteção: verde;

Condutor fase: branca, preta, vermelha ou cinza.
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Caixas de Passagem

Caixa de passagem octogonal 4x4 em aço esmaltada com fundo móvel 
simples.

Fornecimento e Instalação da Caixa de passagem em PVC, de 4" x 2", para 
eletroduto flexível corrugado. 

A princípio, as caixas serão embutidas nas paredes, lajes e piso ou onde se 
fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto.
O assentamento das caixas deverá obedecer ao projeto elétrico em nível,
prumo e alinhamento. 

Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço
consistirá na abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos 
eletrodutos e na sua chumbação no rasgo, com argamassa de cimento e areia.

Os cortes necessários ao embutimento das caixas deverão ser efetuados com 
o máximo de cuidado com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços 
já concluídos. 

Quando embutidas em concreto, as caixas deverão ser firmemente fixadas às 
formas antes da concretagem. Serão ainda preenchidas com areia lavada a fim de 
impedir sua obstrução pelo concreto.

Disjuntores:

Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético bipolar padrão Nema 
(americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação.

Os disjuntores bipolares serão utilizados nos sistema de iluminação e
tomadas.

O CD será de embutir ou de sobrepor e deverá conter barramentos de cobre
para as três fases, neutro e terra. Os barramentos poderão ser do tipo espinha de 
peixe ou tipo pente, respeitando sempre as características de corrente nominal geral 
do quadro.

Deverão ter grau mínimo de proteção IP-70. Poderão ser metálicos ou de 
PVC.

Deverá possuir espelho para a fixação da identificação dos circuitos e
proteção do usuário (evitando o acesso aos barramentos).

Os disjuntores deverão ser do tipo termomagnético (disparo para
sobrecarga e curto- 5 a 10 x In), tensão
nominal máxima de 440V, corrente máxima de interrupção de pelo menos 10kA, 
corrente nominal de acordo com os quadros de carga, verificar o nível de curto 87.
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A proteção dos circuitos localizados em áreas úmidas (banheiros e copa com 
cubas, etc.) deverá ser realizada através de disjuntores termomagnéticos com 
dispositivo diferencial residual (DR), com corrente nominal conforme os quadros de 
carga, corrente diferencial residual máxima de 30mA, bipolar tetra polar, conforme o 
caso.

Tomadas:

Foram previstas as seguintes tomadas para a alimentação dos equipamentos 
em geral:

Fornecimento e instalação tomada 2P+T 10A, 250V, conjunto montado para 
embutir 4" x 2" (placa + suporte +modulo).

A colocação das tomadas deverá ser precedida da conclusão dos
revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação 
de portas, janelas e vidro.

Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência 
de fornecedor idôneo e reconhecido no mercado. Deverão ser testados e 
substituídos, caso apresentem defeitos de fabricação ou danos de instalação.

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser 
realizados de acordo com o projeto, normas da concessionaria de energia e com as 
normas da ABNT.

A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, 
que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela 
equipe indicada. 

Toda a instalação será inspecionada e testada tão logo seja concluída, sendo
verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos
interruptores e proteções. 

Interruptor:

Será executado:

Interruptor Simples + 2 Interruptores Paralelos 10A, 250V, Conjunto 
Montado
Para Embutir 4" X 2" (Placa + Suporte + Módulos)

Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V 
e estarem de acordo com as normas brasileiras. A instalação dos interruptores 
seguem os procedimentos de execução das tomadas.
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Luminárias:

Fornecimento e Instalação de luminária Plafon redondo com vidro fosco 
diâmetro 30cm, para 2 lâmpadas, base e27, potência máxima 40/60W

Fornecimento e Instalação - Lâmpada Fluorescente 20W

Os aparelhos para luminárias serão construídos de forma a apresentar
resistência adequada e possuir espaço suficiente para permitir as ligações 
necessárias. 

Independentes ao aspecto estético desejado serão observadas as seguintes 
recomendações:

Todas as partes metálicas serão protegidas contra corrosão, mediante 
pintura, esmaltação, zincagem ou outros processos equivalentes. 

As partes de vidro dos aparelhos devem ser montadas de forma a oferecer 
segurança, com espessura adequada e arestas expostas, lapidadas, de forma a 
evitar cortes quando manipuladas.

Os aparelhos destinados a ficar embutidos devem ser construídos de 
material incombustível e que não seja danificado sob condições normais de serviço. 
Seu invólucro deve abrigar todas as partes vivas ou condutores de corrente, 
condutos, porta lâmpadas e lâmpadas permitindo-se, porém, a fixação de lâmpadas 

Aparelhos destinados a funcionar expostos ao tempo ou em locais úmidos 
devem ser construídos de forma a impedir a penetração de umidade em eletroduto, 
porta lâmpadas e demais partes elétricas. Não se devem empregar materiais 
absorventes nestes aparelhos. No caso de blocos de concreto, deverão ser 
utilizadas serras elétricas portáteis apropriadas para essa finalidade. 

Todo aparelho deve apresentar marcado em local visível as seguintes 
informações:

Nome do fabricante ou marca registrada.

Tensão de alimentação.

Potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados 
(lâmpadas, reatores, etc.) Não se permitirão a concretagem de tubulações dentro de 
colunas, pilares ou outros elementos estruturais (salvo exceção especificada pela 
FISCALIZAÇÃO).
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Quadro de distribuição:

Fornecimento e instalação de Quadro de distribuição de energia de embutir, 
em chapa metálica para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem 
barramento fornecimento e instalação.

Os dispositivos CD ou Disjuntores DR de corrente nomina

-circuitos, e acima deste valor 

- NBR 

Os serviços de instalação serão executados segundo as especificações do 
projeto elétrico, assim como as Normas da CONCESSIONÁRIA LOCAL e as da 
ABNT, sendo de responsabilidade da empresa CONTRATADA.

Os Centros de Distribuição receberão energia e distribuirão através de
circuitos providos de disjuntores, com portinhola e fechadura. Na face interna da
portinhola deverão ser colocadas as etiquetas de identificação dos circuitos.

Aterramento

O aterramento dos quadros será feito por meio de haste Copperweld 
5/8x3,0m com conector.

5.10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

5.10.1 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Todas as instalações sanitárias seguirão rigorosamente o Projeto Específico.

As tubulações e conexões sanitárias deverão ser de PVC, Linha Sanitária de 
Esgoto, Série Normal, na cor branca, Instalações Prediais de Esgoto, de acordo com 
a Norma da ABNT NBR 5688 (fabricação TIGRE ou similar).

Tubos, conexões e acessórios que serão fornecidos e instalados:

Tubo de PVC rígido 50mm, fornecimento e instalação;

Tubo de PVC rígido 75mm, fornecimento e instalação;

Curva de PVC, 90 graus, serie R, DN 50 mm, para esgoto predial;
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Caixa de gordura dupla em concreto pré-moldado DN 60mm com tampa -
fornecimento e instalação; 

Caixa Sifonada, PVC, DN 100 X 100 X 50 mm, Junta Elástica,
Fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto
sanitário;

Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60cm com tampa
h= 60cm fornecimento e instalação. 

Verificar se a bolsa e a ponta dos tubos a serem unidos estão perfeitamente 
limpas. Por meio de uma lixa n.º 100, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, 

Limpar as superfícies lixadas com a solução limpadora, eliminando as 
impurezas que poderiam impedir a posterior ação do adesivo. Aplicar com o pincel 
chato uma camada bem fina de adesivo na parte interna da bolsa, cobrindo apenas 
um terço da mesma, e outra camada na parte externa da ponta do tubo. Juntar as 
duas peças, forçando o encaixe até o fundo da bolsa, sem torcer. Remover o 
excesso de adesivo e deixar secar. Deixe passar água pela tubulação somente 
depois de decorridas 24 horas após a execução da instalação.

5.10.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As tubulações para água serão embutidas nas paredes conforme indica o 
projeto. Os materiais deverão ser de PVC - junta soldável. Os tubos e conexões 
deverão ser completamente limpos internamente e examinados para verificar 
ocorrência de possíveis trincas momento antes de serem instalados a fim de evitar 
vazamentos.

5.10.2.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 190 X 55 CM, COM CUBA DE 
EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL 
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 
CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
POPULAR- FORNEC. E INSTAL.

A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das
cubas (realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas de granito, deve 
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

Nas bancadas, haverá ½ parede de bloco cerâmicos (espessura 10cm) para 
apoio das bancadas e fixação com mão francesa metálica, se especificado em 
projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
CNPJ: 84.263.862/0001-05

39

5.10.2.2 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.

Para execução deste serviço serão necessários:

Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água;

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-
ramal de água;

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x
stalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e

instalação;

Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de
água.

Será necessária também a execução de rasgo na alvenaria para embutir a 
tubulação e o chumbamento dos tubos na alvenaria.

5.10.2.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
FORNECIDOE INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

Será fornecido e instalado registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4",
destinado ao bloqueio e/ou controle da vazão dos fluidos no interior das tubulações.

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Urbanização

6.1 POSTE DE AÇO CONICO CURVO 

Serão executados postes de aço cônicos curvo para a iluminação ao longo do 
projeto.

Serão utilizados:

Tubo de aço galvanizado com costura 4" (100mm), inclusive conexões;

Tubo de aço galvanizado com costura 1" (25mm), inclusive conexões

Chumbador de aço para fixação de poste de aço reto ou curvo 7 a 9m
com flange;

Luminária aberta para iluminação pública com reator de partida rápida
com lâmpada a vapor 250W (2 pétalas);

Luminária fechada para iluminação pública com reator de partida rápida
com lâmpada a vapor 400W (4 pétalas);

Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000W.
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Será escavado e executados blocos de fundação em concreto ciclópico
fck=10Mpa com 30% em pedra de mão. Os postes serão chumbados nestes blocos 
de fundação.

Todas as superfícies metálicas receberão pintura esmalte brilhante (2 
demãos), inclusive proteção com zarcão (1 demão).

6.2 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR

O aterramento de cada poste se fará através de haste Copperweld 5/8 x 3,0m 
com conector.

6.3 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

Serão fornecidas e instaladas caixas de passagem 30x30x40 com tampa 
dreno de brita. A caixa de passagem construída no passeio e próxima à base do 
poste deverá estar distanciada do mesmo em no mínimo 1m.

A caixa na base do poste, e/ou as situadas antes da medição, deverão ter
dimensões internas mínimas de 30x30x40 cm, fundo com pedra brita nº 2 em 
camada de 10 cm. Devem ser construídas com tampa e aro de ferro fundido ou 
alumínio.

6.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS

Serão utilizados condutores e cobre com isolamento termoplástico para 750V 
do tipo anti-chama. A bitola mínima a ser utilizada será de 10,0 mm² para circuitos 
de força e o fio terra.

A instalação consistirá a passagem dos fios, com a utilização dos arames 
guias deixados na tubulação, através de eletrodutos, conexões e caixas existentes 
entre os pontos de ligação.

A definição dos condutores elétricos será através das cores, conforme NBR-
5410/ABNT:

Condutor neutro: azul claro;

Condutor de proteção: verde;

Condutor fase: branca, preta, vermelha ou cinza
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6.5 DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM 
PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, 
INCLUSO CONEXÕES

Serão de PVC rígido, antichama, de diâmetro indicado nas plantas. Quando 
cortados, os dutos deverão ficar sem rebarbas e encaixados até que ambas as 
peças encostem entre si, dentro das conexões e acessórios.

Os dutos subterrâneos serão do tipo espiral flexível singelo pead d=50mm (2") 
revestido com PVC com fio guia de aço galvanizado, lançado direto no solo, 
inclusive conexões. Não é permitido o uso de mais de duas curvas de 90°sem a 
colocação de caixas de passagem entre elas.

7 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Após conclusão de todos os serviços será feito a limpeza final e entrega da 
obra, onde a construtora e FISCALIZAÇÃO, marcarão o dia do recebimento da obra 
para funcionamento ao público.

___________________________________
Alan Araújo

Engenheiro Civil
CREA: 17.748 D-PA
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. GENERALIDADES

Estas especificações têm como objetivo estabelecer normas e condições para 

a execução dos serviços da obra de Canalização e Construção da Praça do Lago, 

sito em Nova Esperança do Piriá/Pa, compreendendo o fornecimento e aplicação de 

materiais, emprego de mão de obra com leis sociais, utilização de equipamentos, 

pagamento de impostos e taxas, bem como o custeio de todas as despesas 

necessárias à completa execução dos trabalhos pela empresa CONTRATADA.

Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente:

Às normas e especificações constantes deste caderno e planilha de 
quantitativos;
À LEI Nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 (Licitações e Contratos 
Administrativos);
Às normas da ABNT;
O artigo dezesseis da Lei Federal n.º 5.194/66, que determina a colocação de 
Placa de Obra, conforme a orientação do CREA;
Aos regulamentos, as especificações e as recomendações das empresas 
concessionárias de água e energia elétrica e, também do Corpo de Bombeiros 
Militar do Pará;
Às prescrições e recomendações dos fabricantes;
Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
O Decreto 52.147 de 25/06/1963, que estabelece as Normas e Métodos de 
execução para Obras e Edifícios Públicos;
As Normas Regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho do M.T.E.

1.1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1.2. VERIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÕES

Compete à CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificação e comparação, 

de toda a documentação técnica fornecida pela CONTRATANTE e, ainda, 

providenciar os registros dos mesmos nos órgãos competentes, quando determinado 

por lei.
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Em caso de dúvida na interpretação dos elementos técnicos, as mesmas 

deverão ser dirimidas pela FISCALIZAÇÃO.

No caso de discrepância entre as cotas grafadas nos projetos arquitetônicos e 

suas dimensões, prevalecerão às cotas grafadas;

Toda e qualquer modificação que se fizer necessária nos projetos fornecidos 

por ocasião da fase de execução, inclusive nos detalhes e especificações, só deverá 

ser efetuada após autorização da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE e, efetivada 

somente após autorização do FISCAL. No caso de projeto contratado, somente após 

consulta ao autor do projeto em questão.

Para efeito de interpretação quanto a divergências entre as especificações e 

os eventuais projetos, prevalecerão estes. Caso surjam dúvidas, caberá a 

FISCALIZAÇÃO esclarecer.

No caso de omissão de algum serviço que porventura seja necessário e não 

conste em nenhum documento técnico fornecido na licitação, tal necessidade deverá 

ser comunicada por escrito à CONTRATANTE para as providências cabíveis.

Com relação aos serviços referidos nestas Especificações Técnicas, quando 

não ficar tudo completamente explicitado, e que sejam utilizadas as expressões 

“indicado”, “definido”, “determinado” e “discriminado”, terão esclarecimentos nos 

anexos, quando existirem, como Projetos, Detalhes, Croquis, Desenhos, Planilhas, 

Relatórios, Laudos, etc., ou conforme a FISCALIZAÇÃO.

A PLANILHA DE QUANTIDADES, parte integrante da documentação 

fornecida pela CONTRATANTE, servirá também para esclarecimentos, em todos 

os itens de serviços, através das indicações de características, dimensões, 

unidades, quantidades e detalhes nela contidas.

Os serviços, conforme suas quantidades e unidades, serão executados nos 

locais indicados, de acordo com o Quadro de Ambientes, quando existir.

Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente 

na Planilha de quantidades, deverão ser considerados nas composições de custos 

dos mesmos.
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Os serviços de caráter permanente, tais como: pronto socorro, limpeza, 

equipamentos e maquinários, deverão ter seus custos inseridos na composição do 

BDI.

Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações, projetos 

e a planilha de quantitativos prevalecerão os projetos e a planilha de quantitativos, 

respectivamente. Em caso de surgirem dúvidas, caberá à FISCALIZAÇÃO

esclarecer. 

Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro que, todos os casos 

de caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica 

subentendida a alternativa “ou equivalente técnico”, a juízo da FISCALIZAÇÃO.

1.2. OCORRÊNCIA E CONTROLE

A CONTRATADA ficará obrigada a manter no canteiro da obra um LIVRO DE 

OCORRÊNCIAS destinado às anotações diárias sobre o andamento da mesma, 

assim como às observações a serem feitas pela FISCALIZAÇÃO quando necessário, 

podendo também pronunciar-se através de ofício ou memorando, devidamente 

anotados no livro.

A anotação registrada pela FISCALIZAÇÃO e não contestada pela 

CONTRATADA no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data da anotação, 

será considerada como aceita pela CONTRATADA. 

Deverá manter também uma pasta no canteiro da obra, contendo as 

especificações e a relação dos itens discriminados nos orçamentos, com as devidas 

unidades e quantidades, além de todos os projetos e detalhes fornecidos, e 

comunicações recebidas.

A CONTRATADA deverá providenciar recolhimento das ART´s de todos os 

projetos e de execução junto ao CREA/PA, encaminhando cópia das mesmas à 

FISCALIZAÇÃO.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir, refazer os trabalhos rejeitados e 

retirar do local todo o material que tenha sido impugnado pelo Fiscal, logo após o 

recebimento da Ordem de Serviço correspondente e dentro do prazo que será 

devidamente registrado no Livro de Ocorrências, ficando por sua conta exclusiva as 

despesas decorrentes desses serviços.
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1.3. AS BUILT

A CONTRATADA deverá elaborar os projetos “As Built”, o que implica em 

uma sistematização de procedimentos, durante a execução de uma obra, com a 

identificação das alterações ocorridas e o fiel e tempestivo registro nos projetos 

correspondentes, retratando as características efetivamente implantadas, em 

comparação às inicialmente projetadas, as referentes à locação. 

A identificação e documentação das alterações observadas visam à 

atualização do projeto executivo, compatibilizando-o com a obra executada e servindo 

como apoio às futuras obras complementares ou modificações que se fizerem 

necessárias. Em função de dados e informações da situação “como construída”

será possível também estimar a vida útil futura de vários componentes da 

infraestrutura, a partir do desenvolvimento de novos modelos de previsão de 

desempenho ou calibração dos modelos existentes. 

Ressalta-se que as mudanças necessárias deverão ser atestadas e 

autorizadas pela FISCALIZAÇÃO.

Juntamente com os projetos “AS BUILT”, deverão ser apresentados todos os 

documentos que se fizerem necessários para justificar as alterações, tais como 

memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, relatórios, etc., sendo o “AS 

BUILT” um dos requisitos para emissão do TERMO DE RECEBIMENTO 

DEFINITIVO.

1.4. MATERIAIS A EMPREGAR

O emprego de qualquer material estará sujeito à FISCALIZAÇÃO, que decidirá 

sobre a utilização do mesmo. Todos os materiais deverão ser previamente aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO, antes da sua aplicação. 

Os materiais e equipamentos deverão ser de primeira qualidade e obedecerão 

às prescrições das especificações da ABNT, entendendo-se como sendo de primeira 

qualidade de um mesmo produto, a gradação de qualidade superior. 

A citação de quaisquer marcas sejam elas de materiais, metais, tintas, 

aparelhos ou produtos visam somente caracterizá-los, devendo sua interpretação 

corresponder a materiais “RIGOROSAMENTE EQUIVALENTES" inclusive nas 

tonalidades de tintas, pois a cor varia de acordo com o fabricante. 
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Em todos os serviços, deverão ser observadas rigorosamente as 

recomendações dos fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo 

e às ferramentas apropriadas a empregar. Todos os materiais a serem empregados 

na obra deverão ser de primeira qualidade, com certificação de fabricação ISO 

9000, inteiramente fornecidos pela CONTRATADA e devem satisfazer rigorosamente 

às presentes especificações. 

Poderão ser solicitados pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, a qualquer 

momento durante a execução da obra, ensaios de materiais, de acordo com as 

Normas Brasileiras (ABNT), caso haja alguma suspeita sobre o desempenho do 

material que está sendo aplicado na obra. Os custos destes ensaios serão arcados 

pela CONTRATADA, não sendo previstos em planilha. 

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de 

convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, deverão ser 

cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma 

a facilitar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita compatibilidade com 

materiais fornecidos ou já empregados. 

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material 

especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará por escrito à 

FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões 

determinantes do pedido e orçamento comparativo, sendo que sua aprovação só 

poderá ser efetivada quando a CONTRATADA: 

Firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus para o 
CONTRATANTE;
Apresentar provas de equivalência técnica do produto proposto em 

substituição ao especificado, compreendendo, como peça fundamental, 

o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório 

tecnológico idôneo, a critério do CONTRATANTE.

A substituição supracitada somente será efetuada mediante expressa 

autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais 

que não satisfaçam a estas especificações. A CONTRATADA será obrigada a mandar 

retirar qualquer material impugnado pelo Engenheiro Fiscal, dentro do prazo 
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estipulado. Caso o material seja aplicado sem aprovação da FISCALIZAÇÃO este 

fato deverá ser devidamente registrado no Livro de Ocorrências. 

Nestas Especificações Técnicas, toda madeira que for citada como “de primeira 

categoria”, também deverá ser: da espécie indicada, sem empenamento, imune a 

cupim e a punilha, e a outras pragas, maciça, seca, isenta de carunchos, brocas, nós, 

fendas ou outras imperfeições que comprometam sua resistência, durabilidade e 

aparência.

A madeira de primeira categoria que for mencionada, e que tenha função 

estrutural ou portante, incluindo a de fundação, deverá ser da classe de resistência 

C60, conforme o especificado na Norma Brasileira NBR 7190, com o valor mínimo de 

resistência característica à compressão FCK = 60Mpa.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir, refazer os trabalhos rejeitados e 

retirar do local todo o material que tenha sido impugnado pelo Fiscal, logo após o 

recebimento da Ordem de Serviço correspondente e dentro do prazo que será 

devidamente registrado no Livro de Ocorrências, ficando por sua conta exclusiva as 

despesas decorrentes desses serviços.

1.5. FISCALIZAÇÃO

A FISCALIZAÇÃO será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela 

CONTRATANTE.

Durante a execução da obra a CONTRATADA deverá acatar todas as 

instruções e determinações da FISCALIZAÇÃO, ressalvadas as possíveis alterações 

de preços e prazos.

Compete à FISCALIZAÇÃO, junto à empreiteira, em caso de inexistência 

ou omissão de projetos, fazer a indicação e proceder às definições necessárias 

para a execução dos serviços, como por exemplo, locais, padrões, modelos, 

cores, etc.

Qualquer modificação que se fizer necessária, durante a execução da obra, 

deverá ser previamente autorizada pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA ficará 

obrigada a executar no livro de ocorrências as anotações diárias sobre o andamento 

da obra, bem assim o registro de observações feitas pela FISCALIZAÇÃO e as 

correspondências recebidas da CONTRATANTE.
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Cabe ao FISCAL e/ou Equipe de FISCALIZAÇÃO verificar o andamento dos 

serviços contratados obedecendo rigorosamente aos projetos e às suas 

especificações, devendo a CONTRATANTE, ser consultada para toda e qualquer 

modificação. 

Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam as condições 

contratuais. O pagamento dos serviços deverá obedecer ao Cronograma físico-

financeiro da CONTRATADA, devidamente executados e aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO, mediante a comprovação da execução das etapas da obra.

Compete ao Fiscal verificar o andamento dos serviços, e elaborar relatórios e 

outros elementos informativos.

O responsável pela FISCALIZAÇÃO respeitará rigorosamente toda a 

documentação técnica relativa aos serviços, devendo a CONTRATANTE ser 

consultada quando da necessidade de qualquer modificação. 

A FISCALIZAÇÃO deverá realizar, além das atividades acima, as seguintes 

atividades específicas:

- Verificar se todas as caixas de passagem e de inspeção, ralos e canalizações 

foram corretamente executados e testados, antes da execução dos lastros de 

concreto;

- Verificar, como auxílio de ensaios específicos, quando necessário, se a 

qualidade e a uniformidade das peças a serem aplicadas satisfazem às 

especificações técnicas e se durante a aplicação são também observadas as 

recomendações do fabricante;

- Acompanhar a execução dos trabalhos, observando principalmente os aspectos 

relacionados com o nivelamento do piso e o seu caimento na direção das 

captações de água, como grelhas, ralos, valetas etc.

- Observar os cuidados recomendados para a limpeza final, e se é respeitado o 

período mínimo, durante o qual não é permitida a utilização do local;

- Verificar se as superfícies preparadas para receber os pisos estão limpas.

- Verificar a existência de juntas de dilatação em número e quantidade suficientes, 

quando necessário.
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1.6. COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO

A CONTRATADA ficará obrigada a manter no canteiro da obra um LIVRO DE 

OCORRÊNCIAS destinado às anotações diárias sobre o andamento da mesma, 

assim como às observações a serem feitas pela FISCALIZAÇÃO quando necessário, 

podendo também pronunciar-se através de ofício ou memorando, devidamente 

anotados no livro.

A anotação registrada pela FISCALIZAÇÃO e não contestada pela 

CONTRATADA no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data da anotação, 

será considerada como aceita pela CONTRATADA. 

Deverá manter também uma pasta no canteiro da obra, contendo as 

especificações e a relação dos itens discriminados nos orçamentos, com as devidas 

unidades e quantidades, além de todos os projetos e detalhes fornecidos, e 

comunicações recebidas

Toda comunicação, e toda solicitação deverão ser registradas no Livro Diário, 

e quando necessário através de Ofício ou Memorando.

1.7. PRONTO SOCORRO 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade referente à adoção de medidas 

de segurança para eventuais acidentes ocorridos no canteiro da obra.

1.8. ADMINISTRAÇÃO 

A CONTRATADA deverá alocar todo o pessoal necessário e capacitado para 

execução da obra, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a observância da 

Legislação Trabalhista, Previdenciária e Civil, para o seu pessoal.

A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 

indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas. 

A CONTRATADA será responsável integralmente para com a obra nos termos 

do Código Civil Brasileiro. A atuação da FISCALIZAÇÃO na obra não diminui nem 

elide a responsabilidade da CONTRATADA. 

Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá: 
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1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU (entrada e recolhimento) 

Anotações e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (ART´s e/ou 

RRT´s) referentes aos projetos, à execução e à FISCALIZAÇÃO, objetos 

do contrato e serviços pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77; 

2. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e 

acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente 

no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objetos do contrato; 

3. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações 

fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o 

recebimento definitivo dos serviços; 

4. Efetuar todas as despesas relativas à Execução de Obras perante os 

Órgãos Públicos Federais, Municipais e Estaduais competentes, às 

Concessionárias de Energia Elétrica, de Telefonia, de Abastecimento de 

água, bem como as despesas relativas ao Habite-se do prédio. 

O prazo máximo para emissão e apresentação à FISCALIZAÇÃO do Alvará de 

Licença da Prefeitura Municipal, do local da obra, será de 30 (trinta) dias contados 

a partir da entrega da ordem de serviço, sem o qual não será efetivada a 1ª 

(primeira) medição do contrato. 

A vigilância da obra e guarda dos materiais a ela aplicados será ininterrupta e 

por conta da CONTRATADA até o seu efetivo recebimento em definitivo. 

A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO, por ocasião conclusão 

da obra, todas as Notas Fiscais, Certificados de Garantia e documentos referentes à 

aquisição de equipamentos, máquinas e aparelhos, bem assim, acessórios, chaves, 

“hard locks” e demais elementos que integrem o conjunto da obra. 

A CONTRATADA deverá manter, na direção dos serviços um profissional seu 

com conhecimentos técnicos que permitam a execução dos mesmos com perfeição.

A CONTRATADA deverá comunicar com antecedência, à CONTRATANTE, o 

nome do responsável técnico pelos serviços, com suas prerrogativas profissionais.
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A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituição de todo e qualquer 

profissional em atividade no local, no decorrer dos serviços, caso o mesmo não 

demonstre suficiente perícia nos trabalhos, ou disposição em executar as ordens da 

FISCALIZAÇÃO.

Toda a mão-de-obra a ser empregada deverá ser especializada, oportunidade 

em que será obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 

apropriados a cada caso, visando a melhor segurança de todos. Além do uso de 

crachás de identificação, desde que não atrapalhem os seus desempenhos, nem 

coloquem em risco os seus usuários.

1.9. DA LIBERAÇÃO DAS MEDIÇÕES E DO TERMO DE RECEBIMENTO      
DEFINITIVO DE OBRA: 

A liberação da Primeira Medição está condicionada a apresentação da 

seguinte documentação: 

ART´s e/ou RRT´s de execução, projetos e FISCALIZAÇÃO; 

Alvará de Licença da Prefeitura Municipal do local da obra. 

A liberação da Última Medição, da Caução e da Emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo de Obra está condicionada a apresentação dos seguintes 

elementos: 

“As built” de todos os projetos gravados em CD-ROM (arquivo em 
AutoCad); 

Notas Fiscais, Certificados de Garantia e documentos referentes à 
aquisição de equipamentos, máquinas e aparelhos;

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);

Habite-se do prédio. 

1.10. LIMPEZA 

Permanentemente deverá ser executada a limpeza do local dos serviços, para 

evitar a acumulação de restos de materiais no canteiro, bem como, periodicamente, 

todo o entulho proveniente da limpeza deve ser removido para fora do canteiro, e 

colocado em local conveniente.
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1.11. EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS

Compete à CONTRATADA providenciar todos os equipamentos, andaimes, 

maquinários e ferramentas, necessários ao bom andamento e execução dos serviços, 

até a sua conclusão.

Quando houver necessidade da utilização de agregados, eles serão estocados 

em silos previamente preparados, com piso em tábuas de madeira forte.

1.12. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

Para a completa execução do objeto a CONTRATADA disponibilizará durante 

todo o período de realização dos serviços um profissional responsável, que deverá, 

obrigatoriamente, possuir experiência comprovada para gerenciar, fiscalizar e 

controlar a elaboração dos serviços específicos, promovendo a harmonia e coerência 

entre os mesmos e compatibilizando-os.

Os serviços serão medidos e pagos através do produto dos preços unitários 

apresentados na planilha de preços, pela quantidade medida, obedecendo à unidade 

apresentada na planilha de quantitativo, considerando sua dimensão de acordo com 

as instruções emitidas pela CONTRATANTE e FISCALIZAÇÃO.

A medição dos equipamentos e mobiliários será realizada pela aquisição de 

cada um deles, de acordo com aferido pela FISCALIZAÇÃO.

1.13. RECEBIMENTO

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 

FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e 

uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para 

o escoamento das águas pluviais, de conformidade com as indicações do projeto.

1.14. REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA

A obra será executada pelo regime de Empreitada por Preço Unitário, portanto 

pelos serviços efetivamente executados.
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II. SERVIÇOS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1. PLACA DA OBRA (m²)

Em local indicado pela Fiscalização, deverá ser colocada a placa da Obra 

(4,00m x 3,00m), constituída de chapa de ferro galvanizado nº 26, com 

acabamento em tinta a óleo sobre fundo antióxido cromato de zinco, e 

estruturada com régua de madeira aparelhada de 3” x 1”, e obedecendo o 

modelo fornecido pela PREFEITURA, que objetiva a exposição de informações.

Ao término dos serviços, a CONTRATADA se obriga a retirar a placa 
da obra, tão logo seja solicitado pela Fiscalização.

1.1.2. LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 100 m²) (cj)
A CONTRATADA será encarregada de obter todas as licenças necessárias 

ao início dos serviços, bem como o pagamento de todas as taxas e 
emolumentos.

Incluem-se neste item as despesas decorrentes do registro da obra no 
CREA, CAU, INSS e outros exigidos pela municipalidade local.

A CONTRATADA providenciará ainda os seguros de incêndio e risco de 
engenharia em companhia de sua preferência. Será entregue à CONTRATANTE
cópia da apólice deste seguro.     

Será de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todas as 
multas, bem como o cumprimento de todas as exigências decorrentes da 
execução da obra.

1.1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Será de responsabilidade da contratada todas as despesas de mobilização e 

desmobilização de equipamentos para o local da obra bem como das instalações 

provisórias necessárias para a sua realização.

Deverão de mobilizados e posteriormente desmobilizados todos os 

equipamentos constantes na planilha orçamentária que compõe esse material técnico.
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1.1.4. TAPUMES EM CHAPAS METÁLICAS (m²)

Nos locais indicados deverá ser executado um tapume em chapas metálicas com 

2,20m de altura e acabamento em pintura com cal virgem, nas cores a serem definidas 

pela FISCALIZAÇÃO.

1.1.5. BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO (m²)

O barracão será executado com tábuas de madeira branca, em dimensões 

compatíveis com o porte da obra.  A cobertura será com telha de fibrocimento de 4mm, 

e o piso de assoalho com tábua forte.  A pintura será com cal virgem.

1.1.6. BARRACÃO INCLUINDO INSTALAÇÕES (m²)

O barracão será executado com tábuas de madeira branca, em dimensões 

compatíveis com o porte da obra.  A cobertura será com telha de fibrocimento de 4mm, 

e o piso de assoalho com tábua forte.  A pintura será com cal virgem.

O local dos serviços será dotado de todas as instalações, destinadas ao perfeito 

desenvolvimento dos serviços e ao atendimento à Fiscalização, tais como depósitos, 

tapumes, andaimes, e ligações provisórias de água, esgoto, luz, e força, ficando a 

empresa responsável, também, pelo pagamento do consumo mensal das mesmas, 

caso seja necessário.

O eventual aproveitamento de construções e instalações existentes, para 

funcionamento como instalações provisórias do canteiro, ficará a critério da 

Fiscalização, desde que respeitadas as especificações estabelecidas, e verificado que 

ditas construções e instalações não interferem na locação.

1.1.7. LIMPEZA DO TERRENO (m²)
Será realizada a limpeza geral de todo o terreno nos locais a serem ocupados 

pelas instalações necessárias à execução da obra, retirando-se a vegetação rasteira 

e detritos existentes, inclusive troncos, árvores e raízes, removendo-os do local, para 

que não afete a segurança das instalações e da futura obra.

Os serviços de roçado, capina, destocamentos e remoção, inclusive de troncos, 

raízes e entulhos deverão ser executados manual e/ou mecanicamente. Não será 
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permitida a queima. Caso necessário, a obtenção de autorização legal para a remoção 

de árvores de porte, transplante ou plantio de mudas, deverá ficar sob a 

responsabilidade da CONTRATADA.

Fica a cargo da CONTRATADA o bota fora do material proveniente da execução 

dos serviços referidos, devendo cuidar nos termos de Legislação Municipal, da 

limpeza das vias públicas, protegendo a carga dos caminhões com lona.

1.2. CANTEIRO CENTRAL

1.2.1. EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA DE 2000 LITROS

Deve-se instalar no canteiro um reservatório elevado de água provisório de 2000L, 
em estrutura de madeira.

1.2.2. BARRACÃO INCLUINDO INSTALAÇÕES (m²)

Ver item 1.1.6.

1.2.3. BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO (m²)

Ver item 1.1.5.

1.2.4. FOSSA SÉPTICA (unid.)
A fundação para a fossa séptica será constituída em pedra preta argamassada 

(cimento e areia grossa) no traço 1:8. Acrescenta-se no mínimo 0,20m na largura e 

no comprimento, e profundidade tal que atinja o solo com resistência compatível. 

Antes do lançamento do concreto, as cavas deverão ser cuidadosamente limpas, 

isentas de quaisquer materiais nocivos ao concreto, tais como madeiras, solos 

carreados por chuvas, etc. No caso de existir água dentro das cavas, deverá haver o 

esgotamento total, não sendo permitido a concretagem antes dessa providência.

           As cavas para execução deverão ser executadas manualmente, e o aterro 

remanescente retirado para local conveniente.

A tampa da fossa séptica será em placa de concreto, vedada lateralmente para 

se evitar a propagação de mau cheiro. 

As caixas de inspeção e caixas de gordura das instalações de esgoto sanitário 

terão fundo em concreto ciclópico, paredes de alvenaria de tijolo rebocadas 

internamente e tampa de concreto armado, nas dimensões 40x40x50cm, locadas 
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conforme projeto. As mesmas deverão ter fundo com inclinação de 2% na direção das 

saídas das mesmas.

1.2.5. SUMIDOURO (unid.)

As dimensões da unidade para absorver o efluente tratado da fossa e do filtro 

instaladas no complexo esportivo segue o estabelecido nas orientações normativas 

da ABNT vigentes.

             O sumidouro deverá ser executado em concreto pré-moldado, de acordo com 

as dimensões indicadas em projeto. Deverá ser dada especial atenção ao 

rejuntamento, para que os mesmos não apresentem infiltrações. Os modelos 

porventura disponíveis no mercado poderão ser analisados pela fiscalização

1.3. INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE PRÉ-MOLDADOS

1.3.1. EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTO

Esta Central será executada com tábuas de madeira branca, em dimensões 

compatíveis com o porte da obra.  A cobertura será com telha de fibrocimento de 4mm, 

e o piso de assoalho com tábua forte.  A pintura será com cal virgem.

1.3.2. EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO

Esta Central será executada com tábuas de madeira branca, em dimensões 

compatíveis com o porte da obra.  A cobertura será com telha de fibrocimento de 4mm, 

e o piso de assoalho com tábua forte.  A pintura será com cal virgem.

1.3.3. EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO 

Esta Central será executada em chapas de madeira compensada, em dimensões 

compatíveis com o porte da obra.  A cobertura será com telha de fibrocimento de 4mm, 

e o piso de assoalho com tábua forte.  A pintura será com cal virgem.
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1.4. CONTROLE TECNOLÓGICO

1.4.1. ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM

Os ensaios têm por finalidade informar sobre as propriedades dos materiais 
utilizados na obra, como concreto e betumes. Estes ensaios deverão estar 
obrigatoriamente em conformidade com as normas ABNT pertinentes ao assunto. 

A CONTRATADA deverá enviar tão logo receba, cópias dos laudos dos testes 
à FISCALIZAÇÃO. Caso o resultado dos testes detecte alguma irregularidade, a 
CONTRATADA prontamente providenciará a correção desta anomalia, para dar 
continuidade aos serviços. 

O controle tecnológico dos materiais será efetuado por firma especializada, cujo 
nome deverá ser informado à FISCALIZAÇÃO pela CONTRATADA, antes do início 
de qualquer concretagem. 

Os corpos de prova serão moldados no local, devendo o controle das amostras 
e a avaliação dos resultados seguir o prescrito na norma NBR 12655. As amostras 
serão rompidas em laboratório e, posteriormente, apresentados os laudos à 
FISCALIZAÇÃO, para liberação das peças estruturais. 

Deverão ser feitos todos os tipos de ensaios listados na planilha orçamentária 
que compõe esse material técnico.

2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

2.1. ENGENHEIROS, ENCARREGADO E VIGIA NOTURNO

2.1.1. Tipo: Engenheiro
2.1.1.1. Aplicação:

Mão de obra necessária para Administração da obra, formada por Engenheiro 

Civil júnior. 

2.1.1.2. Características técnicas / Especificação:

A CONTRATADA deverá manter o funcionário residente, com o cargo 

comprovado na carteira profissional e que faça parte do quadro de funcionários da 

CONTRATADA, durante todo o período da obra.

Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à 

FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato.
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A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar o afastamento ou substituição do 

funcionário, caso julgue necessário.

Caso a ausência do funcionário durante visita da FISCALIZAÇÃO não seja 

julgada procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura.

Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) 

a Contratada deverá providenciar substituto durante o período.

O engenheiro/arquiteto responsável deverá estar presente sempre que a 

FISCALIZAÇÃO solicitar.

2.1.2. Tipo: Demais Funcionários Administrativos e Técnicos
2.1.2.1. Aplicação:

Mão de obra necessária para Administração da obra, além do 

engenheiro/arquiteto supracitado inclui também encarregado e vigia noturno.

2.1.2.2. Características Técnicas / Especificação:

O corpo administrativo será formado por equipe a ser dimensionada pela 

CONTRATADA, podendo ainda possuir, apontadores, estagiários, e todo aquele 

profissional que julgar necessário.

Todos os funcionários da equipe deverão fazer parte do corpo funcional da 

CONTRATADA, comprovado por carteira de trabalho.

A CONTRATADA deverá prever visitas periódicas de profissionais técnicos 

gabaritados e especialistas nas diversas áreas da obra (estrutura, elétrica, lógica, etc.) 

de forma a dirimir as dúvidas de execução, bem como garantir a qualidade da 

execução dos serviços.

A CONTRATANTE ou a FISCALIZAÇÃO também poderão solicitar tais visitas, 

sempre que julgarem necessárias.

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3.1. TERRAPLENAGEM-CORTE E BOTA-FORA

3.1.1. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA (m³)

As escavações serão realizadas mecanicamente, de acordo com o projeto, 

ou conforme as eventuais modificações autorizadas pela FISCALIZAÇÃO.
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Serão feitas com retroescavadeiras e escavadeiras hidráulicas (0,8 m³/111 

HP) larg. menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de 

interferência. 

As cavas para as caixas de passagem deverão ter as dimensões do projeto, 

com o acréscimo indispensável à colocação do escoramento, quando este for 

necessário.

A medição deste serviço se dará pelo volume medido no local de origem, 

em metros cúbicos. 

O pagamento será feito com base no preço unitário incluindo a carga e o 

transporte de material, para esse serviço, incluindo encargos, ônus e BDI.

A CONTRATADA é inteiramente responsável pela estabilidade dos taludes 

das escavações, tendo em vista a segurança do pessoal que trabalha nas obras 

e os danos de qualquer natureza que o desmoronamento dos mesmos possa 

acarretar.

3.1.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18m³ (m³xkm)

Caberá à CONTRATADA o transporte de aterro e outros materiais 

provenientes de demolições ou escavações, seja ele para dentro da obra ou bota 

fora, em veículos adequados à disposição da obra (caminhão basculante toco 

e ou basculante 18m³), e a descarga em local a ser designado pela 

CONTRATANTE, ficando a cargo da FISCALIZAÇÃO a verificação do 

atendimento.

A CONTRATADA deverá realizar o transporte de material proveniente da 

demolição, cujo carregamento é feito por pás carregadeiras, e transportado por 

caminhão basculante, em capacidade adequada, que possibilite a execução do 

serviço com a produtividade requerida.

O material deverá estar distribuído na báscula do caminhão, de modo a não 

haver derramamento pelas bordas laterais ou traseira, durante o transporte.

O local de descarga será definido também pela FISCALIZAÇÃO que 

indicará ainda, o trajeto a ser seguido pelo equipamento transportador. 
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3.2. REFORÇO DE SUB-BASE E BASE REGULARIZADOS

3.2.1. ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Os trabalhos de aterro argilo-arenoso deverão ser executados com material de boa 

qualidade, do tipo arenoso, sem matéria orgânica, em camadas sucessivas de 0,20m 

devidamente molhadas e apiloadas com soquete, ou compactados mecanicamente.

Antes do lançamento do material, deverão ser removidas todas as camadas orgânicas 

do solo, a fim de garantir a sua perfeita compactação.

O material proveniente das escavações, desde que seja isento de materiais orgânicos, 

poderá ser reaproveitado como aterro. 

OBS: Para efeito de medição, o volume de aterro a ser considerado diz respeito ao 

material já compactado, devendo os custos referentes aos transportes, lançamento e 

adensamento decorrente da compactação, ser considerados na composição de custo 

do preço unitário.

3.2.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18m³ (m³xkm)

Ver item 3.1.2.

3.3. DRAGAGEM E RETIFICAÇÃO DO CANAL

3.3.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 
1,5m ATÉ 3,0m (m³)

As valas serão abertas mecanicamente, e serão escavadas de acordo com 

o projeto, ou conforme as eventuais modificações autorizadas pela 

FISCALIZAÇÃO.

Serão feitas com retroescavadeiras e escavadeiras hidráulicas (0,8 m³/111 

HP) larg. menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de 

interferência. 

A execução máxima de aberturas das valas obedecerá às imposições do 

local de trabalho, tendo em vista o fluxo de veículos existente e o necessário à 

progressão contínua da construção, levados em conta os trabalhos preliminares.

A largura da vala obedecerá à tabela a seguir:
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Diâmetro Profundidade Largura da Vala

Acima de 

0,40 m
Até 1,50 m + 0,80 m

De 1,50 a 3,00 + 1,00 m

Acima de 3,00 

m
+ 1,30 m

Acima de 4,50m + 1,60 m

A critério da FISCALIZAÇÃO, a largura da vala poderá ser aumentada ou 

diminuída, de acordo com as condições do terreno ou face de outros fatores que 

se apresentarem na ocasião.

As cavas para as caixas de passagem deverão ter as dimensões do projeto, 

com o acréscimo indispensável à colocação do escoramento, quando este for 

necessário.

A medição deste serviço se dará pelo volume medido no local de origem, 

em metros cúbicos. 

O pagamento será feito com base no preço unitário incluindo a carga e o 

transporte de material, para esse serviço, incluindo encargos, ônus e BDI.

A CONTRATADA é inteiramente responsável pela estabilidade dos taludes 

das escavações, tendo em vista a segurança do pessoal que trabalha nas obras 

e os danos de qualquer natureza que o desmoronamento dos mesmos possa 

acarretar.

As valas com profundidade maior ou igual a 1,50m serão escoradas. 

O dimensionamento e execução dos elementos destinados à garantia da 

estabilidade dos taludes sejam escoramentos, inclinação de taludes, drenagem 

ou quaisquer outros elementos ou providência, compete única e exclusivamente 

à CONTRATADA.

3.3.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18m³ (m³xkm)

Ver item 3.1.2.
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4. ESTRUTURAL

4.1. CANAL RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO

4.1.1. ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM MOTO-BOMBA 

Far-se-á o escoramento sempre que as paredes laterais das valas ou de outras 

escavações forem executadas em solo passível de desmoronamento. Deverão ser 

empregados os seguintes tipos de escoramento:

Contínuo ou fechado: com emprego de pranchões de madeira sem encaixe, ou 

metálicos, colocados de modo a cobrir interiormente as paredes das valas, com perfis 

metálicos reforçando os pranchões de madeira. A extremidade inferior da cortina de 

escoramento deverá ficar em cota inferior ao fundo da vala. O contraventamento será 

executado por meio de longarinas em ambos os lados devidamente pressionados com 

estroncas transversais.

Descontínuo ou aberto: também denominado escoramento simples, empregando os 

mesmos materiais referidos no tipo anterior, diferindo apenas na vertical ou na 

horizontal, distâncias entre si de no máximo um metro. 

Em ambos os casos o escoramento deverá ser retirado cuidadosamente à medida 

que a vala ou escavação executada for sendo reaterrada e compactada. Por razões 

de segurança de trabalho, merecerão especial atenção as valas com profundidade 

superior a 2,00 m, devendo ser executadas sempre com escoramento simples, a 

menos que se trate de material em cuja estabilidade não se imponha a mínima dúvida.

O escoramento poderá ser suprimido pela inclinação das paredes das valas. Qualquer 

outro tipo de escoramento poderá ser empregado, como variante dos aventados, 

desde que atenda a todos os requisitos técnicos de segurança dos operários e 

perfeição de execução. 

Caso haja acúmulo de água nas valas, oriundo do lençol freático, precipitação 

pluviométrica ou vazamento de canalizações, deverá ser procedido o esgotamento 

contínuo através de bombas ou por meio de um sistema de drenagem adequado, 

quando as características do lençol permitirem. Somente serão pagos os 

esgotamentos de águas oriundas de lençol freático. Considera-se para efeito de 

pagamento a extensão da vala. 
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Caso os processos de esgotamento citados não venham a permitir a execução da 

obra, deverá ser eventualmente procedido o rebaixamento do lençol d’água, com um 

conjunto de bombas e ponteiras apropriadas. 

Caso venha a ser necessário também a execução de ensecadeiras, nos casos de 

terrenos alagados, deverão ser adotadas ensecadeiras simples, constituídas de 

estacas pranchas de 3" x 9" sem encaixe, de madeira de lei ou estacas pranchas 

metálicas de fabricação padronizadas.

Havendo esgotamento ou drenagem da vala, o serviço deverá ser executado de modo 

a evitar que a água corra pela superfície externa dos tubos já assentados, para que 

não se verifique erosão do terreno onde os mesmos estão apoiados.

Caso a água a ser esgotada seja proveniente do lençol ou de grandes vazamentos 

em outras tubulações que não possam ser reparados, mesmo fora do alinhamento da 

escavação, deverá ser colocado no fundo da vala um lastro de pedra britada com 

espessura da ordem de 0,20 m sobre o qual será assentado o berço de areia para 

apoio de tubulação.

4.1.2. ESTACA DE CONCRETO (INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ARRASAMENTO)

Esta especificação refere-se a estacas destinadas às fundações profundas, 

bem como a estacas e montantes para proteção de revestimentos laterais de canais.

As estacas de concreto armado terão suas formas, dimensões, armaduras, 

capacidade, comprimento previsto e outros dados indicados no projeto. A execução 

deverá ser conforme norma NBR 6122 e documentos complementares citados nesta 

norma e diretrizes indicadas nesta especificação.

O sistema adotado para transporte, armazenamento e colocação na posição 

de cravação, nas guias dos bate-estacas, deverá ser tal que impeça qualquer fratura 

e estilhaçamento do concreto. A suspensão das estacas, assim como o seu apoio, 

quando colocadas horizontalmente, empilhadas ou não, deverão merecer cuidados 

especiais da CONTRATADA.

CRAVAÇÃO:

O projeto deverá indicar os seguintes elementos:
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. Capacidade de carga da estaca;

. Comprimento aproximado da estaca;

. Seção transversal da estaca;

. Peso do martelo do bate-estacas;

. Altura da queda do martelo;

. Nega nos dez últimos golpes.

. Armadura das estacas.

Em caso de divergência sensível entre os elementos do projeto e os obtidos na 

cravação, a FISCALIZAÇÃO poderá exigir a realização de prova de carga.

Não será aceita, em qualquer caso, penetração superior a 3cm nos dez últimos 

golpes ou conforme indicada nos desenhos de fundações.

A CONTRATADA deverá prever em sua composição unitária de preços o custo 

horário de paralisação do equipamento que for utilizado para cravação das estacas.

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 um dos seguintes procedimentos com a aprovação 

da FISCALIZAÇÃO:

. A estaca será arrancada e cravada nova estaca no mesmo local;

. Uma segunda estaca será cravada adjacente a estaca defeituosa;

. A estaca será emendada com uma extensão suficiente para atender ao 

objetivo.

O furo deixado por uma estaca, ao ser arrancada, deverá ser preenchido com 

areia, mesmo que uma nova estaca seja cravada no mesmo local.

Uma estaca será considerada defeituosa quando tiver fissura ou várias fissuras 

visíveis que se estendam por todo o perímetro da seção transversal, ou quando acusar 

qualquer defeito que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, afete sua resistência ou vida útil.
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As estacas serão cravadas, de preferência, com martelos movidos a vapor ou 

a ar comprimido, com energia total desenvolvida pelo martelo igual ou superior a 850 

kg/m por golpe. Poderão os martelos ser de simples ou duplo efeito e, em qualquer 

caso, a energia de cravação não deve ser inferior a 0,30 kg/m por quilograma peso de 

estaca cravada.

As estacas poderão também ser cravadas, com martelos de queda livre e, 

neste caso, o seu peso não poderá ser inferior ao peso da estaca e ao capacete de 

proteção e a altura de queda do martelo não poderá exceder 2,40 m.

A CONTRATADA, ao submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO o tipo de 

equipamento de cravação que pretende adotar, deverá fornecer as seguintes 

informações:

. Altura de queda do martelo;

. Peso do martelo;

. Trabalho a simples ou duplo efeito;

. Número de golpes por minuto;

. Marca de fabricação e especificação do equipamento.

As cabeças de todas as estacas deverão ser protegidas com capacetes do tipo 

aprovado, de preferência provido de coxim, de corda ou de outro material adequado 

que se adapte ao capacete e se apóie, por sua vez, em um bloco de madeira.

Na cravação de todas as estacas, verticais ou inclinadas serão sempre 

empregadas guias ou uma estrutura adequada para suporte e colocação do martelo, 

salvo autorização da FISCALIZAÇÃO para emprego de outro procedimento.

Desde que haja autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, poderão ser 

empregados na cravação das estacas jatos de água, de modo que a sua quantidade 

e distribuição ao longo das estacas, o volume e a pressão da água sejam suficientes 

para deslocar facilmente o material adjacente à estaca. As bombas deverão ter 

suficiente capacidade para fornecer constantemente, pelo menos, uma pressão de 7 

kg/cm² em dois esguichos de dois centímetros de diâmetro. Antes de ser atingida a 
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profundidade desejada, os referidos jatos serão retirados e as estacas serão cravadas 

à martelo até atingirem a penetração desejada.

Todas as estacas que sofrerem deslocamento devido a cravação de estacas 

adjacentes, ou por outras causas, deverão ser recravadas.

A CONTRATADA deverá tomar precauções no sentido de evitar ruptura da 

estaca ao atingir o horizonte rochoso ou qualquer material ou obstáculo que torne 

difícil sua penetração. Os obstáculos que impeçam a penetração das estacas até a 

profundidade requerida deverão ser removidos, sempre que possível, à critério da 

FISCALIZAÇÃO.

A cravação das estacas com auxílio de suplementos deverá, sempre que 

possível ser evitada; no entanto, poderá ser admitida, desde que haja autorização da 

FISCALIZAÇÃO.

As estacas de fundação, logo que concluídas suas cravações, serão arrasadas 

nas cotas indicadas no projeto ou determinadas pela FISCALIZAÇÃO de maneira que 

fiquem embutidas pelo menos 50 mm do bloco de coroamento e sua armação seja 

mergulhada na massa do concreto num comprimento no mínimo igual ao de 

ancoragem. 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-se aos seguintes preceitos:

O concreto da extremidade da estaca deverá ser cortado no comprimento 

necessário à emenda das barras longitudinais da armadura por justaposição;

As superfícies de contato do concreto e a emenda de armação deverão ser 

tratadas como emendas de concreto armado;

Deverá ser assegurado o alinhamento entre as faces das estacas e as da parte

prolongada;

A armadura da parte prolongada será idêntica à da estaca, assim como o 

concreto a empregar;

As emendas das estacas pré-moldadas de concreto deverão ser efetuadas 

através de luvas metálicas.
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CONTROLE:

A CONTRATADA deverá manter um registro completo da cravação das 

estacas.

A CONTRATADA deverá prever em seus custos a execução de prova de 

cargas nas estacas.

Quando houver interrupção na cravação com martelo a vapor, ao ser reiniciada 

a cravação, ela deve prosseguir pelo menos durante um minuto, antes de ser 

reiniciado o registro de dados para cálculo da penetração média por golpe.

Os deslocamentos da posição final da cabeça de cada estaca em relação à 

posição indicada no projeto, e da inclinação do eixo da estaca em relação à vertical 

ou em relação à inclinação indicada no projeto, não deverão exceder os seguintes 

valores:

. Deslocamento da posição inicial = 8 cm;

. Variação da inclinação = 2 cm/m.

Todo erro superior a qualquer valor acima indicado implicará numa verificação 

da estabilidade das fundações para, a juízo da FISCALIZAÇÃO, ser julgada a 

conveniência da aceitação das estacas tal como foram cravadas, cravação de novas 

estacas para garantia da estabilidade das fundações ou, então, rejeição da estaca, ou 

estacas cravadas, com arrancamento e cravação de nova, ou novas estacas, em 

substituição, tudo isso às expensas da CONTRATADA.

Estão inclusos no fornecimento das estacas os seguintes serviços:

Materiais necessários à confecção da estaca;

Formas e equipamentos para moldagem e desmoldagem das estacas;

Equipamentos para manuseio;

Carga, transporte, descarga e armazenamento das estacas até o local da obra;

Armadura e detalhes de reforços das estacas;

Controle Tecnológico necessário à perfeita execução da estaca;

Estão inclusos na cravação de estacas, os seguintes serviços:
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Locação da estaca;

Içamento da estaca;

Emenda das estacas por soldagem ou concretagem;

Ligação das estacas a outras estruturas;

Arrasamento das cabeças de estacas;

Fornecimento de todos os materiais necessários e estruturas e acessos 

auxiliares à cravação.

Fornecimento e execução de emendas de estacas – todas as dimensões

ESPECIFICAÇÃO

A emenda nas estacas deverá ser evitada, sempre que possível, no entanto, 

à critério da FISCALIZAÇÃO poderá ser executada, desde que respeitados os

seguintes preceitos:

O concreto da extremidade da estaca a ser emendada deverá ser 

cuidadosamente cortado no local determinado, preservando-se a ferragem;

Será colocado um anel em chapa de aço ASTMA-36, espessura 1/4 a 5/16", 

com 10 cm, encaixado firmemente ao longo da superfície ficando com cerca de 50% 

de sua altura livre para a recomposição da nova cabeça externa da estaca. Este anel 

deverá ser unido à ferragem através de solda elétrica.

O concreto a ser utilizado no enchimento deverá ser ensaiado 

experimentalmente, sendo necessário uma alta resistência inicial para a determinação 

do prazo de cura necessário paraque a FISCALIZAÇÃO possa autorizar a emenda e 

a continuidade da cravação da estaca. A união do concreto antigo da estaca com o 

fresco, será precedido de aplicação de cola à basede epóxi em toda a superfície a ser 

colada. A resistência mínima necessária para a liberação da cravação de estaca será

a equivalente à resistência da estaca em utilização.

Deverá ser assegurado o alinhamento entre as faces da estaca e da parte

prolongada;

As dimensões da parte prolongada serão idênticas à da estaca que vai receber

a emenda;
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A cravação das estacas emendadas será igual à das estacas monolíticas;

As estacas emendadas, logo que concluída sua cravação, serão arrasadas nas 

cotas indicadas no projeto ou determinadas pela FISCALIZAÇÃO, de maneira que

fiquem embutidas 20 cm, pelo menos, no bloco de coroamento, e sua armação seja 

mergulhada na massa de concreto num comprimento igual ou superior ao 

comprimento de ancoragem dos vergalhões. O corte na estaca deverá ser sempre

normal ao seu eixo.

4.1.3. TRANSPORTE DE ESTACAS COM CAMINHÃO CARROCERIA COM 

MUNCK

A CONTRATADA deverá realizar o transporte de estacas, cujo carregamento é feito 

por Munck, e transportado por caminhão com carroceria, em capacidade adequada, 

que possibilite a execução do serviço com a produtividade requerida.

4.1.4. CONCRETO 

Preparo, Fornecimento, Lançamento ou bombeamento e adensamento de
Concreto Estrutural com qualquer altura ou profundidade – Fck = todas as
resistências

ESPECIFICAÇÃO

A execução do concreto estrutural deverá obedecer todas as condições gerais 
estabelecidas nas especificações e relacionadas à boa técnica de execução e ao 
atendimento das Normas Brasileiras, pertinentes ao assunto.

Estes itens compreendem a execução de concreto estrutural em geral, moldado 
"in loco" para fundações, meso e superestrutura, pisos, caixas em geral, poços de 
visita, canaletas, fossas, pavimentos, com fornecimento de mão-de-obra, 
equipamentos, ferramentas, combustíveis, bem como tudo o que for necessário para 
a completa e perfeita execução do serviço incluindo:

Fornecimento de todos os materiais, posto obra;

Elaboração de plano de concretagem para cada peça, para aprovação prévia 
da FISCALIZAÇÃO;

Carga, transporte horizontal e/ou vertical, descarga, lançamento, 
adensamento, acabamentos, apicoamentos quando necessários, juntas de 
concretagem, recuperação de defeitos e cura do concreto, conforme traços e classes 
indicados no projeto e especificações;

Fornecimento de concreto necessário à moldagem dos corpos de prova;
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Aplicação de aditivos quando utilizados por conveniência da CONTRATADA, 
exceto nos casos citados em projeto para finalidades especiais, após aprovação 
prévia da FISCALIZAÇÃO.

As estruturas hidráulicas, bem como todas as estruturas auxiliares em contato 
permanente com a água, deverão apresentar as seguintes características básicas:

Absoluta estanqueidade

A CONTRATADA deverá esmerar-se no que diz respeito à qualidade dos 
serviços e materiais empregados na obra, no sentido de construir uma estrutura de 
concreto impermeável que, independentemente de aplicação posterior de sistemas 
impermeabilizantes de qualquer natureza, se apresente sem infiltrações de qualquer 
magnitude, como, por exemplo, através de:

porosidade ou segregações no concreto;

juntas de concretagem;

trincas;

interface entre o concreto e tubulações;

juntas de dilatação.

Resistência e estabilidade estruturais

Uma criteriosa e cuidadosa execução das fundações e da estrutura, com a 
aplicação de materiais de qualidade e resistência comprovadas e a fiel obediência ao 
projeto e às especificações, são requisitos indispensáveis para a construção de uma 
obra estruturalmente resistente e estável.

Estão previstas as seguintes resistências de concreto por estrutura:

CLASSE - Fck (MPa) ESTRUTURAS SITUAÇÃO

20

Laje Pré-moldada Blocos 
coroamento Caixas e boca de lobo

Laje de proteção pré-moldada e 
abertura sob passeio

Placas pré-moldadas e 
montantes

Guarda corpo

Passarelas Passarelas 
Vias marginais

Vias marginais-drenagem

Canal-revestimento de 
taludes

Vias marginais

25 Estacas Passarelas
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Durabilidade

A resistência do concreto armado a ambientes agressivos está intimamente 
ligada aos seguintes fatores:

cobrimento das armaduras, com especial atenção para a face inferior da laje 
de cobertura, onde as falhas de cobrimento ocorrem com grande freqüência;

fator água/cimento - quanto maior a quantidade de água, maior a porosidade 
do concreto;

tipo do cimento e consumo mínimo por m³;

qualidade dos agregados, sendo que os de origem cristalina são, em geral, os 
mais resistentes;

cura - uma cura bem-feita evita o fissuramento do concreto;

qualidade da superfície e estanqueidade das formas - formas lisas e estanques 
resultam numa superfície menos porosa do concreto.

DOSAGEM

A CONTRATADA submeterá à aprovação da FISCALIZAÇÃO a dosagem de 
concreto que pretende adotar para atingir e respeitar os limites previstos nos critérios 
de durabilidade, a resistência característica da compressão (fck) indicada nos 
projetos. Para isso deverá apresentar um certificado de garantia comprovando que tal 
dosagem cumpre esse requisito.

A dosagem do concreto deverá ser experimental, de acordo com o item 8.3.1 
da NBR-6118 da ABNT.

Para alcançar o objetivo pré-fixado, deverão ser feitos, com a devida 
antecedência, antes de proceder à concretagem, testes de prova com misturas de 
diferentes composições. Os corpos-de-prova resultantes dessas diversas misturas, 
devidamente catalogados e individualizados nos métodos NBR-5738 e NBR-5739 da 
ABNT, determinarão quais as dosagens a serem adotadas e aprovadas pela 
FISCALIZAÇÃO.

Uma vez determinada a dosagem, esta deverá ser obedecida integralmente na 
execução do concreto. Só poderá sofrer alterações se, em ensaios sucessivos, a 
critério da FISCALIZAÇÃO ou sob proposta da CONTRATADA devidamente 
aprovada, tais mudanças conduzirem ao mesmo resultado ou a resultados melhores 
que os obtidos no primeiro ensaio.

35

Estacas (Fundação) Muro de 
Contenção Vigas de Coroamento Laje 
(Capa de Concreto)

Pontes Pontes Pontes 
Pontes

45 Laje Alveolar Pontes
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Sempre que houver modificação nas características dos materiais 
componentes do concreto, ou outros motivos, a critério da FISCALIZAÇÃO, deverão 
ser feitos os ajustes necessários na dosagem.

O proporcionamento dos materiais deverá resultar em um concreto com 
trabalhabilidade compatível com as características das peças a serem concretadas, 
considerando-se suas dimensões, densidade e espaçamento das armaduras.

Para se obter a resistência e a durabilidade requeridas e dar a adequada 
proteção às armaduras contra os efeitos de um meio ambiente desfavorável, as 
quantidades de cimento não poderão ser inferiores aos valores mínimos, e a relação 
água/cimento não poderá ultrapassar os valores máximos, os quais são apresentados 
a seguir:

Estruturas em contato com água bruta, água tratada, solos e gases agressivos

Tipos de Cimento:

CPII - E - Cimento Portland Composto com Escória CPII - Z - Cimento Portland 
Composto com Pozzolana CPII - F - Cimento Portland Composto com filler

CPIII - Cimento Portland de Alto Forno

CPIV - Cimento Portland Resistente a Sulfatos

Exigência: índice superior a 0,85 no ensaio de Kock & Steinegger, após imersão 
em solução de sulfato de sódio.

Consumo mínimo de cimento: 320 kg/m³;

Relação água/cimento máxima: 0,55 l/kg.

Estruturas em contato com esgoto e gases agressivos; estruturas em ambiente 
marítimo (a menos de 500 m da orla), e estruturas para tratamento de água.

Tipos de Cimento:

CPIII - Cimento Portland de Alto Forno; CPIV - Cimento Portland Pozzolânico;

CPRS - Cimento Portland Resistente a Sulfatos;

Exigência: índice superior a 0,85 no ensaio de Kock Steinegger, após imersão 
em solução de:

Sulfato de cobre (estrutura em contato com esgoto); Sulfato de alumínio 
(estrutura de tratamento de água);

Cloreto de sódio (estruturas marítimas e/ou situadas a menos de 500 m da orla);

Consumo mínimo de cimento: 350 kg/m³;

Relação água/cimento máxima: 0,50 l/kg;

Parede Diafragma
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Cimento: qualquer, exceto em casos do lençol freático ser agressivo usar o 
cimento especificado para estrutura em contato com esgoto;

Consumo mínimo de cimento: 400 kg/m³.

Relação água/cimento: de acordo com abatimento inerente ao processo.

Tubulões (Concreto Estrutural Autoadensável)

Base - utilizar concreto autoadensável com adição de aditivo superfluidificante.

Fuste - utilizar concreto convencional.

Cimento - qualquer tipo.

Consumo mínimo de cimento: O necessário para atender as características 
exigidas (físicas e mecânicas).

Relação água/cimento mínima: o necessário para atender as características 
exigidas (físicas e mecânicas).

Outras Estruturas (Sarjetas, Meio Fio)

Cimento: qualquer tipo

Consumo mínimo de cimento 270 kg/m³;

Relação água/cimento máxima: 0,57 l/kg.

Concreto não Estrutural

Cimento: qualquer tipo

Consumo mínimo de cimento: 150 kg/m³

Relação água/cimento: a ser determinada

Observações:

Somente a FISCALIZAÇÃO poderá autorizar o emprego de cimento em 
quantidade superior a 400 kg por m³ de concreto.

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 meio ambiente, 
durabilidade, impermeabilidade, etc.;

outros requisitos, tais como resistência à ação de desgaste, modo de evitar 
contrações excessivas etc.;

natureza e forma dos agregados miúdos.

A relação água/cimento a ser adotada deverá ser a menor possível para 
alcançar os objetivos acima citados e apresentar trabalhabilidade compatível com a 
aplicação.
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O teor de umidade dos agregados miúdos deverá ser determinado por um 
processo indicado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, de modo a poder manter a 
relação água/cimento especificada.

A falta de trabalhabilidade provocada pela adoção de baixos fatores 
água/cimento poderá ser compensada pela utilização de aditivos, de comum acordo 
com a FISCALIZAÇÃO e após ensaios que confirmem a não influência desse aditivo 
na qualidade final do concreto.

O teor máximo de cloreto de cálcio permitido no interior do concreto, 
proveniente de todos os materiais, será de 0,15% sobre o peso de cimento.

MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO

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 
do 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 correspondente ao necessário à 
mistura. Essas caixas deverão ser vistoriadas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

Qualquer que seja o tipo de controle adotado, em função das características 
finais do concreto a que se pretende atingir e a critério da FISCALIZAÇÃO, o concreto 
só deverá ser preparado nas quantidades necessárias para o uso.

O concreto em início de pega, devido à demora em sua aplicação não poderá 
ser misturado para novo aproveitamento; deverá ser retirado da obra sem ser 
aplicado, não cabendo à CONTRATADA nenhuma indenização por essa perda.

A operação de mistura e amassamento do concreto poderá ser efetuada de três 
modos:

mistura do concreto em betoneira mecânica na obra;

mistura do concreto em central de concreto na obra;

mistura do concreto em central de concreto fora da obra, por empresa 
especializada.

OBS: Não será permitida, em hipótese alguma, a mistura do concreto efetuada 
manualmente.
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Em qualquer um dos casos, a CONTRATADA será a única responsável, 
perante a FISCALIZAÇÃO, pelo concreto aplicado na obra.

OPERAÇÃO DE MISTURA COM BETONEIRA MECÂNICA NA OBRA

A operação de mistura com betoneira deverá obedecer às especificações 
abaixo e as 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 betoneiras 
anteriores.

A ordem de colocação dos diferentes componentes na betoneira são as 
seguintes:

parte do agregado graúdo (50%) + parte de água;

cimento + parte de água + areia (100%);

restante do agregado graúdo (50%);

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 5 segundos. Findo este 
tempo, a mistura será despejada da betoneira, podendo então ser aplicada na obra, 
desde que 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 exceder de 30 mm a 
média dos dois valores.

Estes ensaios serão feitos diretamente pela FISCALIZAÇÃO e a 
CONTRATADA deverá admitir 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.

A temperatura dos materiais componentes, bem como a 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.

MISTURA DO CONCRETO EM CENTRAL DE CONCRETO NA OBRA
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A operação de mistura em central de concreto na obra deverá obedecer a todas 
as especificações do caso anterior e da NBR-72l2.

O funcionamento da central, sua capacidade e seus elementos de controle do 
abastecimento serão vistoriados e aprovados pela FISCALIZAÇÂO, que poderá 
mandar substituir qualquer elemento julgado não satisfatório por outro em condições 
de preencher sua função.

TEMPOS MÍNIMOS DE MISTURA

CAPACIDADE DA 
BETONEIRA (m³)

TEMPO (MINUTO) RPM (ROTAÇÕES POR 
MINUTO)

2,3

3,8

4,6

7,6

2,00

2,75

3,00

4,00

20

20

20

20

MISTURA DO CONCRETO EM CENTRAL DE CONCRETO FORA DA OBRA, 
POR EMPRESA ESPECIALIZADA

A operação de mistura e fornecimento deverá obedecer às especificações a 
seguir e as contidas na NBR-7212.

Quando o concreto for fornecido por empresa especializada, qualquer entrega 
na obra deverá ser acompanhada de um certificado da fonte produtora, na 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 test");

dimensão máxima característica do agregado graúdo;

resistência característica do concreto a 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.
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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.

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, 
noventa minutos, salvo os casos de utilização de aditivo retardador de pega, em que 
deverá ser observado o início de pega do concreto.

A velocidade de rotação para mistura deverá ser de acordo com as 
especificações do equipamento e que confira homogeneidade ao concreto.

Os caminhões deverão estar equipados com contadores de voltas e 
hidrômetros, para permitir a verificação desta 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.

LANÇAMENTO DO CONCRETO

A FISCALIZAÇÃO deverá ser notificada, no mínimo, setenta e duas horas 

antes do lançamento do concreto, para poder vistoriar o estado das formas, armações, 

espaçamento das pastilhas, verificar as providências tomadas para fornecimento do 

concreto, conferir se no canteiro há material e equipamento suficientes para a 

execução do serviço e designar pessoa autorizada para acompanhar a concretagem 

e realizar o controle tecnológico do concreto, sendo satisfatória a vistoria, será 

autorizada a operação, desde que já sejam conhecidos os resultados dos testes para 

a determinação da resistência para cada traço de concreto a ser utilizado e a 

respectiva relação água/cimento.

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 10ºC nem superior a 32ºC, e levando-se em consideração o 

estado do tempo. Esta operação não poderá ser feita em caso de chuva muito forte. 

Quando 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, removendo as partes afetadas pela chuva até então incidentes sobre este.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
CNPJ: 84.263.862/0001-05

41

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 para se evitar a formação de 

"juntas-frias" devido ao início de pega do concreto.

Em dias muito quentes e ventilados, deverá ser evitado 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 fissuração de retração.

Esse tipo de serviço, de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO, deverá se 

iniciado no meio da tarde, após se certificar da baixa possibilidade de ocorrência de 

chuvas.

Em nenhum caso poderá ser excedido o prazo de 45 minutos entre o início e o 

fim do lançamento de carga completa de um caminhão-betoneira, para evitar 

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 FISCALIZAÇÃO nenhum pagamento por essa 

perda do material.

O uso de grandes extensões de canaletas ou calhas afuniladas para conduzir 

o concreto até as formas será permitido somente quando autorizado pela 

FISCALIZAÇÃO. Se esse sistema for adotado, e a qualidade do concreto ao chegar 

à forma e seu manuseio não forem satisfatórios, a FISCALIZAÇÃO poderá interditar 

seu uso, substituindo esse método por outros adequados. Nos locais de grande 

inclinação, as canaletas ou calhas deverão ser equipadas com placas de choque ou 

defletores, ou ser 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.
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Quando a descarga tiver de ser intermitente, deverá ser instalado uma 

comporta ou outro dispositivo de regulagem de descarga.

A altura máxima para lançamento do concreto será de 1,50 m em peças 

esbeltas, como por exemplo, paredes de 2,00 m e, nos demais casos, a critério da 

FISCALIZAÇÃO.

A distância entre dois pontos de lançamento do concreto não poderá ser maior 

que 2,00 m.

Ao se concretar a laje inferior, também serão, obrigatoriamente, concretados a 

mísula e o arranque das paredes, numa altura mínima que permita a sobreposição 

para montagem da forma subseqüente.

Deverá ser elaborado e apresentado com antecedência mínima de setenta e 

duas horas o plano de concretagem a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

LANÇAMENTO EM FUNDAÇÕES

A superfície destinada a receber o concreto deverá estar perfeitamente 

nivelada, limpa e compactada. Havendo água, esta terá de ser retirada antes do início 

da concretagem. 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-se o empoçamento de água.

Se a superfície 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.

Nas bases e fustes dos tubulões o concreto deverá ser lançado com tubulação 

tipo "tromba". O plano de lançamento de concreto em tubulões deverá ser analisado 

e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

ELEMENTOS EMBUTIDOS NO CONCRETO

Os elementos das partes hidráulicas, mecânicas e elétricas a serem embutidos 

no concreto, tais como canalizações conduítes, caixas de passagem e de controle etc. 
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deverão estar isentos de óleos, graxas ou outras substâncias prejudiciais à aderência 

ou ao próprio concreto.

No caso de chumbadores para trilhos, placas de apoio etc., a serem embutidos, 

a colocação será feita com concreto ou aditivos para melhorar a trabalhabilidade e 

diminuir a retração. As quantidades de água dos traços de concreto ou de argamassa 

deverão ser as mínimas possíveis.

ADENSAMENTO DE CONCRETO

Todo o concreto lançado nas formas deverá ser adensado por meio de 

vibração. O número e tipo de vibrações, bem como sua localização, serão 

determinados pela FISCALIZAÇÃO.

O concreto lançado nas formas em camadas horizontais, nunca superiores a 

3/4 do comprimento da agulha dos vibradores, sendo logo em seguida submetido à 

ação destes.

A vibração deverá ser feita com aparelhos de agulha de imersão, com 

freqüência de 5.000 a

7.000 rpm, tomando-se o cuidado de não prejudicar as formas nem deslocar as 

armaduras nelas existentes.

A distância de imersão da agulha, entre um ponto e o sucessivo, não deverá 

ser maior do que 1,5 vez o raio de ação da agulha empregada; a duração de cada 

vibração deverá ser suficiente para remoção do ar incorporado e a eliminação de 

vazios, findo esse tempo, a agulha deverá ser retirada lentamente, para evitar a 

formação de vazios ou de bolsas de ar. De modo algum a agulha do vibrador deverá 

ser usada para empurrar ou deslocar o concreto nas formas.

A agulha do vibrador deverá sempre, ser operada na posição vertical, devendo 

ser evitado o seu contato com a armadura e a introdução junto às formas.

O adensamento do concreto dos justes de tubulações deverá ser executado, 

cuidadosamente, por vibração. Nas bases será utilizado o concreto autoadensável.

CURA DO CONCRETO
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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 deverá ser previsto o 

represamento de uma delgada lâmina- d'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, deverá ser 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 do tipo da empregada na 

concretagem. O período de cura deverá ser aumentado em até 50% quando:

a menor dimensão da seção da viga ou da laje for maior que 75 cm;

a temperatura ambiente for muito alta, ou o clima muito seco;

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 pulverizadas sobre o concreto logo após 

o seu lançamento, 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 

ao tempo de cura e desforma. Deverá ser autorizado pela FISCALIZAÇÃO.
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A cura a vapor só será iniciada depois de transcorrido o tempo de início de pega 

do concreto.

Empregando-se cimento de alta resistência inicial, o período de cura poderá 

ser reduzido, a critério da FISCALIZAÇÃO.

PREPARO DE JUNTAS PARA RETOMADA DE CONCRETAGEM

As juntas de concretagem deverão ser feitas nos locais assinalados no projeto 

ou indicados pela FISCALIZAÇÃO.

Todas as juntas deverão ser tratadas antes da retomada da concretagem. O 

tratamento deverá ser executado conforme as especificações a seguir:

"Apicoamento Manual" removendo toda a camada superficial da nata de 

cimento.

Este processo só poderá ser executado após trinta e seis horas, no mínimo, do 

término da concretagem.

"Corte Verde”: processo que consiste na aplicação de um jato de água e ar sob 

pressão na superfície do concreto, assim que se constatem o início de pega e o 

endurecimento superficial do concreto.

Caso o resultado deste não se mostre eficiente, deverá ser executado o 

apicoamento manual conforme o item anterior.

OBS: Em ambos os processos, o aspecto final do substrato de concreto deverá 

estar com a nata de cimento removida e os agregados firmes e aparentes em 30% 

(trinta por cento) da sua extensão, em profundidade.

As bordas da face de todas as juntas expostas deverão ser cuidadosamente 

acabadas, em alinhamento e “grade”.

Quando o lançamento do concreto for interrompido por razões de emergência, 

as juntas de construção deverão ser localizadas conforme determinação da 

FISCALIZAÇÃO. Deverão ser tomadas providências para proporcionar interligação 

com a camada seguinte, abrindo as formas, quando necessário, e procedendo ao 

tratamento indicado a seguir:
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Remoção da camada superficial na junta do concreto paralisado (mínimo de 

5,0 cm). 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 de 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, 

deverão ser observados:

intervalo de tempo não inferior a setenta e duas horas;

a superfície da junta deverá estar tratada conforme a metodologia aqui 

explicada;

o substrato da junta, as armaduras e as formas deverão ser lavadas com jato 

de água limpa sob pressão;

o substrato de concreto deverá estar saturado com superfície seca; condição 
que deverá ser mantida durante todo o período da concretagem.

não poderá haver água empoçada na superfície da junta por ocasião da 
concretagem;

o lançamento do concreto deverá ser executado de modo contínuo, de junta a 
junta.

é proibida a aplicação de argamassa ou qualquer outro material ou produto na 
junta precedendo a concretagem.

ACABAMENTO SUPERFICIAL

O acabamento do concreto fresco deverá ser feito com réguas de madeira 
apoiadas nas guias-mestra e em seguida provido um acabamento final com 
desempenadeira de madeira.

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, em 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 
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FISCALIZAÇÃO. Todos os reparos deverão ser efetivados no prazo estabelecido pela 
FISCALIZAÇÃO.

Fica proibida a execução de argamassa ou de qualquer outro tipo de 
revestimento em estruturas concebidas em concreto aparente sobretudo em 
estruturas hidráulicas.

4.1.5. ANEL EM CONCRETO

Será executado poço de visita em anel de concreto com diâmetro 600 mm, 

conforme detalhes fornecidos pelos projetos.

Será executado conforme consta no projeto, onde são fornecidas suas

características principais: localização; profundidade nominal; cotas de nivelamento; 

diâmetros das tubulações interligadas; indicação dos tubos de queda; traçado das 

calhas de fundo.

Um poço de visita compõe-se basicamente de:

- Câmara de trabalho (câmara) onde se situam: a laje de fundo abaixo da

geratriz inferior do tubo efluente; a calha de fundo, com seções semicirculares e altura 

correspondente a ¾ do diâmetro interno da tubulação para propiciar o escoamento do 

esgoto; a almofada corresponde ao enchimento da área do fundo, não ocupada pelas 

calhas cujo plano superior forma uma declividade constante de 10% no sentido das 

calhas.

- Laje superior: localizada sobre o último anel da câmara de acesso, sobre a 

qual será assentado o tampão.

- Tampão: composto por um conjunto de caixilho e tampão propriamente dito 

de ferro fundido, no passeio/ruas, e de concreto armado em locais sem tráfego, 

diâmetro (DN) 600 mm, fabricado de acordo com a NBR 10160/2005.

Na confecção dos elementos pré-moldados de concreto para os poços de visita, 

serão adotados critérios, no que couber, conforme NBR 8890.

O Poço Visita deverá ser executado da seguinte forma:

1º) Assentamento dos anéis: o anel de 60 cm de diâmetro será assentado

sobre a laje de fundo e terá um envolvimento externo na base com um cordão de 

argamassa de cimento e areia traço 1:4 em volume, colocado a 45º;
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2º) Interligação de tubulações: para conexão das tubulações afluentes, o anel 

será rompido até a dimensão externa da tubulação a ser interligada, com o máximo 

cuidado para evitar danos à armadura. O rejuntamento da tubulação com o anel será 

executado com argamassa de cimento e areia traço 1:4 em volume, deixando-se no 

lado externo um cordão da mesma argamassa a 45º.

4.1.6. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS EM 
CONCRETO-PAREDE DO CANAL

Deverá ser executado pela CONTRATADA, conforme detalhes do projeto.

4.1.7. TRANSPORTE DAS PAREDES DO CANAL COM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM MUNCK

A CONTRATADA deverá realizar o transporte das paredes do canal, cujo 

carregamento é feito por Munck, e transportado por caminhão com carroceria, em 

capacidade adequada, que possibilite a execução do serviço com a produtividade 

requerida.

4.2. VIGAS DE COROAMENTO

4.2.1. FORMAS PARA CONCRETO 

Forma Plana em chapas de madeira compensadaresinada ou plastificada –

qualquer espessura

ESPECIFICAÇÃO

As formas deverão obedecer às indicações do projeto e devem possuir rigidez 

suficiente para não se deformarem quando submetidas a cargas.

As formas deverão ser de madeira branca para fundação e compensada 

resinada/plastificada para estruturas, sem deformações, defeitos, irregularidades ou 

pontos frágeis, que possam vir a influir na forma, dimensão ou acabamento das peças 

de concreto a que sirvam de molde.

Revestimentos de chapas de madeira branca e ou compensada 

resinada/plastificada, poderão ser adotados, objetivando o melhor aspecto das peças 

a serem moldadas.

A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado 

dependerão do tipo e dimensão de cada serviço a executar. A CONTRATADA deverá 
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apresentar a relação detalhada do equipamento a ser utilizado em cada obra, ou 

conjunto de obras.

As formas deverão ser constituídas de modo que o concreto acabado tenha as 

formas e as dimensões do projeto, esteja de acordo com alinhamentos e cotas e 

apresente uma superfície lisa e uniforme. Deverão ser projetadas de modo que sua 

remoção não cause danos ao concreto e que comportem o efeito da vibração de 

adensamento e da carga do concreto.

As dimensões, nivelamento e verticalidade das formas, deverão ser verificadas 

cuidadosamente. Deverão ser removidas no interior das formas todo pó de terra, 

aparas de madeira e outros restos de material. Em pilares, nos quais o fundo é de 

difícil limpeza, deve- se deixar aberturas provisórias para facilitar esta operação.

As juntas das formas deverão, obrigatoriamente, ser vedadas, para evitar perda 

de concreto.

Salvo indicação em contrário, todos os cantos externos ou bordas aparentes, 

das peças a moldar, deverão ser chanfrados, por meio de colocação de uma tira de 

madeira, na forma. Essa tira deverá ter, em seção transversal, o formato de um 

triângulo retângulo, isósceles.

Nas formas das estacas pré-moldadas, é obrigatório o emprego de chanfros, 

desde que sua seção transversal seja um quadrilátero.

As uniões das tábuas, folhas de compensado deverão ter juntas de topo e 

repousar sobre nervurão ou presilhas suportadas pelas vigas de contraventamento.

As braçadeiras de aço, para as formas deverão ser construídas e aplicadas de 

modo a permitir a sua retirada sem danificar o concreto.

O prazo para desmoldagem será previsto pela NBR 6118, da ABNT.

O controle dos serviços de execução das formas, assim como o 

estabelecimento das tolerâncias a serem admitidas caberá à FISCALIZAÇÃO, 

objetivando a boa técnica e a perfeição dos serviços.

Antes que o concreto seja lançado, as superfícies das formas serão lubrificadas 

com um tipo de óleo que impeça efetivamente a aderência e não manche as 
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superfícies do concreto. Após a lubrificação, será removido o excesso de óleo das 

superfícies. Para permitir a execução da cura especificada e facilitar a rápida correção 

das imperfeições das superfícies, as formas serão cuidadosamente removidas tão 

logo o concreto tenha endurecido e adquirido suficiente resistência, para que a 

remoção não resulte em trincas, desagregação ou quebra das superfícies, ou outros 

danos para o concreto.

4.2.2. ARMAÇÃO PARA CONCRETO

Fornecimento e colocação de armação em aço CA 50 e CA 60

ESPECIFICAÇÃO

Compreende o fornecimento de materiais e serviços para execução e 

colocação de armaduras de aço CA 50 e CA 60, de obras em concreto armado.

Os aços para armaduras destinadas às estruturas de concreto armado 

obedecerão a NBR- 7480, observadas as disposições do item 10 da NB-6118. As telas 

de aço soldadas deverão obedecer a NBR-7481.

A estocagem de aço é fundamental para manutenção de sua qualidade assim, 

este deverá ser colocado em local abrigado das intempéries, sobre estrados a 75 mm, 

no mínimo, do piso, ou a 0,30 m, no mínimo, do terreno natural. O solo subjacente 

deverá ser firme, com leve declividade e recoberto com camada de brita. Recomenda-

se cobri-lo com plástico ou lona, protegendo-o da umidade e do ataque de agentes 

agressivos.

Serão rejeitados os aços que se apresentarem em processo de corrosão e 

ferrugem, com redução na seção efetiva de sua área maior do que 10%.

O armazenamento deverá ser feito separadamente para cada bitola, evitando-

se colocar no mesmo lote, bitolas diferentes. Deverá também ser tomado cuidado para 

não torcer as barras, evitando-se a formação de dobras e o emaranhamento nos feixes 

recebidos.

A FISCALIZAÇÃO fará uma inspeção, onde deverá ser verificado se a partida 

está de acordo com o pedido e se apresenta homogeneidade geométrica, assim como 

isenção de defeitos prejudiciais, tais como: bolhas, fissuras, esfoliações, corrosão, 

graxa e lama aderente.
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Os aços utilizados deverão apresentar a designação da categoria, da classe do 

aço e a indicação do coeficiente de conformação superficial, especialmente quando 

este for superior ao valor mínimo exigido para a categoria.

A CONTRATADA deverá apresentar certificado expedido pelo fabricante para 

cada partida do material que chegar à obra, devendo a critério da FISCALIZAÇÃO, 

providenciar às suas expensas, ensaios de amostrar de acordo com a NBR 7480 para 

os lotes a serem certificados e para aqueles em que em sua inspeção considerar 

necessária.

Os resultados dos ensaios serão analisados pela FISCALIZAÇÃO, a quem 

compete aceitar ou rejeitar o material, de acordo com a especificação correspondente.

Os materiais rejeitados deverão ser removidos imediatamente do canteiro de 

obras sem ônus para a FISCALIZAÇAO.

Os desenhos de armação e relação de ferros, indicando o tipo, bitola, 

dimensões e corte e dobramentos, serão fornecidos pela FISCALIZAÇÃO em tempo 

hábil, para que a CONTRATADA possa programar seus trabalhos.

. Corte e dobramento

As barras e telas, antes de serem cortadas, deverão ser endireitadas, sendo 

que os trabalhos de retificação, corte e dobramento deverão ser efetuados com todo 

o cuidado, para que não sejam prejudicadas as características mecânicas do material.

Os dobramentos das barras deverão ser feitos obedecendo-se ao especificado 

no item 12, Anexo 1 da NBR-7480, sempre a frio.

As tolerâncias de corte e dobramento ficarão a critério da FISCALIZAÇÃO.

. Emenda das barras e teias de aço soldadas.

Deverão ser feitas obedecendo-se rigorosamente aos detalhes dos desenhos 

do projeto e ao item 9.5 da NBR-6118.

A CONTRATADA poderá propor a localização das emendas, quando não 

indicadas especificamente nos desenhos do projeto, assim como substituir emendas 

de transpasse por emendas soldadas ou barras contínuas, desde que com aprovação 

da FISCALIZAÇÃO.
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Nas lajes, deverá ser feita a amarração dos ferros em todos os cruzamentos, 

sendo que a montagem deverá estar concluída antes do início da concretagem.

. Emendas com soldas.

Os eletrodos empregados na soldagem deverão ser constituídos por metais de 

características adequadas às do metal base das barras. Deverão possuir revestimento 

básico, para evitar fissurações pela absorção de nitrogênio.

Na execução da soldagem, tanto de topo como de lado, deverão ser tomadas 

as seguintes precauções:

. evitar aquecimento excessivo, para impedir aparecimento de 

compostos de têmpera frágil, que viriam a diminuir a tenacidade das 

barras.

nas barras de grande diâmetro, a solda deverá ser feita em X, sendo as 

extremidades das barras chanfradas a serra ou com esmeril;

a soldagem deverá ser feita em etapas sucessivas, não iniciando uma 

segunda etapa antes que a precedente esteja completamente esfriada.

a soldagem deverá ser feita com arco curto, para evitar a absorção de 

nitrogênio;

a soldagem de barras de aço CA-50 A só será executada quando 

autorizada pela FISCALIZAÇAO.

a FISCALIZAÇÃO supervisionará as operações de emendas, com 

solda, para verificar se estas instruções são obedecidas, de acordo com 

os requisitos estabelecidos no Anexo I da NBR-7480, item 11, e NBR-

6118.

. Montagem

Na montagem das armaduras, deverá ser observado o prescrito na NBR-6118.

A armadura deverá ser montada na posição indicada no projeto e de modo a 

se manterem firmes durante o lançamento do concreto, observando-se inalteradas as 

distâncias das barras entre si e nas faces internas das formas. Permite-se, por isso, o 

uso de arame ou dispositivo de aço (caranguejo etc.), desde que não sejam apoiados 

sobre o concreto magro.
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Nunca, porém, será admitido o emprego de aço cujo cobrimento, depois de 

lançado o concreto, tenha uma espessura menor que a prescrita na NBR-6118 ou 

nessa especificação, prevalecendo a maior.

Na montagem das peças dobradas, a amarração deverá ser feita utilizando-se 

arame recozido, ou, então, pontos de solda, a critério da FISCALIZAÇÃO.

. Tolerâncias

Localização das barras no sentido da correspondente dimensão "d" dos 

diferentes elementos estruturais, desde que seja respeitado o cobrimento do projeto:

d < 0,20 m (mais ou menos) 5,0 mm

d > 0,60 m (mais ou menos) 15,0 mm

Localização das barras no sentido de seu comprimento (mais ou menos) 0,05 

m. Espaço entre barras principais de lajes e muros (mais ou menos) 0,05 m.

Eventualmente algumas barras poderão ser deslocadas de sua posição 

original, a fim de se evitar interferências com outros elementos, tais como: conduites, 

chumbadores etc.

Se as barras tiverem de ser deslocadas, alterando os espaçamentos do projeto, 

a nova localização deverá ser submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

. Substituição de barras.

Só será permitida a substituição das barras indicadas nos desenhos por outras 

de diâmetro diferente com autorização expressa da área de projeto, sendo que, para 

esse caso, a área de seção das barras, resultante da armadura, deverá ser igual ou 

maior do que a área especificada nos desenhos.

. Instalação nas formas.

Deverão ser obedecidas todas as especificações contidas nos desenhos com 

tolerância para cobrimento da armadura de +0,05 m.

Todos os cobrimentos deverão ser rigorosamente respeitados, de acordo com 

o projeto.
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A fim de manter as armaduras afastadas das formas (cobrimento), não deverão 

ser usados espaçadores de metal, sendo, para tal, usadas 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 ao cobrimento especificado, as quais deverão dispor de 

arames para fixação às armaduras.

Os espaçadores deverão ter, ainda, uma resistência igual ou superior à do 

concreto das peças às quais serão incorporados.

Serão dispostos de maneira a apresentar, teoricamente um contato pontual 

com a forma.

Poderão também, alternativamente, ser usadas pastilhas de forma piramidal, 

desde que mantidos as dimensões do cobrimento e o contato pontual; com a forma. 

Blocos de madeira, argamassa ou de concreto não serão admitidos como 

espaçadores.

Para travamento das formas, será permitido o uso de parafusos, tirantes de aço 

passantes ou de núcleo perdido, desde que estes recebam tratamento posterior, 

conforme metodologia descrita nesta Especificação.

Não será permitido o uso de tensores de forma passantes pelo interior de tubos 

plásticos em estruturas hidráulicas e estruturas enterradas.

A utilização de tensores do tipo núcleo perdido deverá seguir orientação da 

FISCALIZAÇÃO.

. Limpeza das armaduras.

As armaduras, antes do início da concretagem, deverão estar livres de 

contaminações, tais como incrustações de argamassa, salpicos de óleo ou tintas, 

escamas de laminação ou de ferrugem, terra ou qualquer outro material que, aderido 

às suas superfícies, reduza ou destrua os efeitos de aderência entre o aço e o 

concreto.

A FISCALIZAÇÃO deverá inspecionar e aprovar a armadura em cada elemento 

estrutural depois que estas tenham sido colocadas, para que se inicie a montagem 

das formas.
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As armaduras instaladas em desacordo com esta regulamentação serão 

rejeitadas pela FISCALIZAÇÃO e removidas pela CONTRATADA, sem ônus para a 

FISCALIZAÇÃO.

4.2.3. CONCRETO

Ver item 4.1.4.

4.2.4. DESFORMA

Desforma em qualquer altura ou profundidade

ESPECIFICAÇÃO

Retirada de escoramentos (exceto cimbramentos), desmontagem das 

formas, remoção das madeiras do local e armazenamento para posterior uso, ou 

carga diretamente em caminhão.

Aplica-se, conforme a altura ou profundidade sejam maiores ou menores que 

1,50m, para efeito de remuneração, o preço correspondente.

4.3. VIGAS HORIZONTAIS-ESTRONCAS

4.3.1. FORMAS PARA CONCRETO 

Ver item 4.2.1.

4.3.2. ARMAÇÃO PARA CONCRETO

Ver item 4.2.2.

4.3.3. CONCRETO

Ver item 4.1.4.

4.3.4. DESFORMA

Ver item 4.2.4.

4.4. COLCHÃO DRENANTE LATERAL 

4.4.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL

Deverá ser executado pela CONTRATADA, conforme indicações no projeto.

4.5. PASSARELA

4.5.1. ESTACA E ARRASAMENTO

Ver item 4.1.2.
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4.5.2. FORMAS PARA CONCRETO 

Ver item 4.2.1.

4.5.3. ARMAÇÃO PARA CONCRETO

Ver item 4.2.2.

4.5.4. CONCRETO

Ver item 4.1.4.

4.5.5. DESFORMA

Ver item 4.2.4.

4.5.6. PASSARELAS EM MADEIRA

Deverão ser executadas conforme detalhes existentes no projeto.

5. DRENAGEM

5.1. ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM MOTO-BOMBA 

Ver item 4.1.1.

5.2. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 
1,5m ATÉ 3,0m (m³)

Ver item 3.3.2.

5.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18m³ (m³xkm)

Ver item 3.1.2.

5.4. ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA 

Os trabalhos de aterro arenoso deverão ser executados com material de boa 

qualidade, do tipo arenoso, sem matéria orgânica, em camadas sucessivas de 

0,20m devidamente molhadas e compactados mecanicamente.

Antes do lançamento do material, deverão ser removidas todas as camadas 

orgânicas do solo, a fim de garantir a sua perfeita compactação.

O material proveniente das escavações, desde que seja isento de materiais 

orgânicos, poderá ser reaproveitado como aterro. 

OBS: Para efeito de medição, o volume de aterro a ser considerado diz respeito 

ao material já compactado, devendo os custos referentes aos transportes, 
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lançamento e adensamento decorrente da compactação, ser considerados na 

composição de custo do preço unitário.

5.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18m³ (m³xkm)

Ver item 3.1.2.

5.6. TUBO EM CONCRETO SIMPLES PARA REDE COLETORA DE ÁGUAS 

PLUVIAIS (400 MM)

Será de responsabilidade da contratada o fornecimento e assentamento de Tubos de 

concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta 

rígida, instalado em local com baixo nível de interferências, conforme planilha de 

quantidades e especificações em projeto.

5.7. TUBO EM CONCRETO SIMPLES PARA REDE COLETORA DE ÁGUAS 

PLUVIAIS (600 MM)

Será de responsabilidade da contratada o fornecimento e assentamento de Tubos de 

concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta 

rígida, instalado em local com baixo nível de interferências, conforme planilha de 

quantidades e especificações em projeto.

5.8. CAIXA DE BOCA DE LOBO (PROF ATÉ 1,50 M) (un.) 

Em alvenaria de concreto estrutural, na dimensão interna padrão de 1,00m x 1,00m x 

1,20m.  As bocas de Lobo deverão obedecer ao padrão de projeto.

Os locais para construção das bocas de lobo serão indicados no projeto e pela 

Fiscalização.

As paredes serão construídas em alvenaria de concreto estrutural, Fck= 20Mpa, com 

largura de 0,15m, rejuntado e revestido internamente com argamassa traço 1:3 

(cimento e areia) e inserida barras de aço entre os vãos da alvenaria e posteriormente 

preenchidas de concreto de Fck= 20 Mpa.

O fundo das bocas de lobo serão construídos em concreto simples, Fck= 20MPa, na 

espessura de 0,10m.

A tampa será construída em concreto armado, Fck=20 MPa, na espessura de 0,15m 

e densidade de 80,00kg de ferro por metro cúbico de concreto.
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Para efeito de medição e pagamento, que serão por unidade construída, consideram-

se os concretos (simples e armado), escavação, forma, reaterro, desforma e bota-fora 

com DMT não superior a 20Km.

5.9. MEIO FIO EM CONCRETO COM LÂMINA D’ÁGUA

              Os meios-fios com lâmina d’água devem ser executados “in loco”, em peças 

de 1,00 m de comprimento, as quais devem ser vibradas até seu completo 

adensamento e, devidamente curadas antes de sua aplicação, e será utilizado o 

rejunte argamassado.

              A lâmina d’água deve ter altura máxima de 0,30m e largura de 0,15m.

O concreto empregado na moldagem dos meios-fios, devem possuir 

resistência mínima de 15 MPa. 

               Para o assentamento dos meios-fios, o terreno de fundação deve estar com 

sua superfície devidamente regularizada, apresentando-se liso e isento de partículas 

soltas ou sulcadas e, não deve apresentar solos turfosos, micáceos ou que contenham 

substâncias orgânicas. 

               Devem estar, também, sem quaisquer infiltrações d'água ou umidade 

excessiva.

6. PAVIMENTAÇÃO

6.1  IMPRIMAÇÃO 

Consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de 

base concluída que servirá para aumento de coesão da superfície da base, promover 

aderência entre a base e o revestimento e para impermeabilizar a base.

Podem ser empregados, na imprimação, asfaltos líquidos do tipo CM-30 ou CM- 70, 

principalmente, e emulsão do tipo RL-IC.

A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 litro por metro quadrado, conforme o tipo e 

textura da base e do material betuminoso escolhido.

O equipamento para executar a imprimação é constituído de vassoura rotativa e carro 

espargidor de asfalto com bomba reguladora de pressão e sistema completo de 

aquecimento do asfalto líquido. 
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A varrição da superfície da base também pode ser executada manualmente. 

Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se à varredura de sua 

superfície, de modo a eliminar o pó e material solto existente.

Aplica-se a seguir, o material betuminoso selecionado, na temperatura compatível 

com o seu tipo e de modo mais uniforme.

A temperatura de aplicação do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo 

empregado.

O controle da execução será feito em obediência à metodologia indicada em norma 

do DNIT.

A medição será executada em metro quadrado de área efetivamente imprimada. Para 

efeito de pagamento consideram-se todas as operações e encargos para sua 

execução, incluindo o fornecimento e o transporte do material betuminoso.

6.2. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C (m²)

Consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de 

base imprimada ou de capa existente, antes da execução de um revestimento e 

servirá para promover a aderência entre este e a camada subjacente.

Podem ser empregados, na pintura de ligação, asfaltos líquidos dos tipos CM-30 e 

CM-70 , Emulsão do tipo RR-2C, principalmente. 

A taxa de aplicação varia em tomo de 0,5 litro por metro quadrado, conforme seja o 

tipo do material betuminoso empregado.

O equipamento a utilizar na pintura de ligação é o mesmo indicado para a 

imprimação. A maneira de executar a pintura de ligação, também segue os mesmos 

critérios da imprimação. 

O controle tecnológico de execução obedece às normas e métodos do DNIT, 

aplicadas ao caso.

Para efeito de medição e pagamento, que serão feitos em metro quadrado de área 

efetivamente aplicados, incluem-se todas as operações e encargos para a sua 

execução bem como o fornecimento e transporte do material betuminoso.
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6.3. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFALTICO

Mistura executada em usina apropriada, com características específicas, 

composta de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e ligante 

betuminoso espalhada e comprimida à quente, lançada sobre a imprimação.

Todo o equipamento deverá ser adequado tecnicamente para boa execução 

dos serviços. Para o espalhamento e acabamento deverá ser utilizada 

pavimentadoras automotrizes. Para a compactação devem ser empregados rolos de 

pneus de pressão variável, com rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada 

à medida que a mistura for sendo compacta e consequentemente, suportando 

pressões mais elevadas.

AGREGADOS

Graúdo: pode ser pedra britada, seixo rolado britado ou não. Deve-se constituir 

de fragmentos sãos, duráveis livres de torrões de argila e substâncias nocivas e 

apresentar as seguintes características: desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% 

(DNER-ME 035); índice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086) e durabilidade, perda 

inferior a 12% (DNER-ME 89).

Miúdo: pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. Deve apresentar 

moderada angulosidade, livres de torrões de argila e de substâncias nocivas. Deverá 

apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55 % (DNER-ME 054).

Filler: Este material de enchimento deve ser constituído por materiais minerais 

finamente divididos, inertes em relação aos demais componentes da mistura, não 

plásticos, tais como cimento portland, cal extinta, pós calcários, etc, e que  atendem à 

seguinte granulometria (DNER-ME 083) :

PENEIRA % MÍNIMA, PASSANDO

N.040 100

N.080 95

N.0200 65

Obs: Quando da aplicação, o material deverá estar seco e isento de grumos.

COMPOSIÇÃO DA MISTURA
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A composição do concreto betuminoso deverá satisfazer a especificação de 

serviços DNER-ES-313/97, ou outras especificações que venham a substituí-Ia. 

A faixa granulométrica dos agregados empregada deve ser aquela cujo 

diâmetro máximo seja igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada betuminosa 

especificada (5cm). As porcentagens de betume se referem à mistura de agregados, 

considerada como 100%. Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras 

consecutivas não deverá ser inferior a 4% do total.

Deverá ser adotado o Método Marshall (DNER-ME 043) para a verificação das 

condições de vazios, estabilidade e fluência da mistura betuminosa, segundo os 

seguintes valores:

EXECUÇAO

Será aplicada uma camada de revestimento de Concreto Betuminoso Usinado 

à Quente, na espessura mínima de 3 cm (camada pronta), com Cimento asfáltico de 

penetração CAP 50/60. Poderá eventualmente ser especificada outra faixa de CAP, 

desde que aprovada pela Fiscalização.

O revestimento em CBUQ se fará após a base imprimada e varrida. A mistura 

será espalhada, de modo a apresentar quando comprimida, a espessura do 

projeto. Sendo decorrido mais de 07 (sete) dias entre a imprimação e o revestimento, 

ou no caso de haver trânsito sobre a superfície imprimida, ou, ainda ter sido a 

imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deverá ser feita uma pintura de 

ligação (com emulsão asfáltica RR-1C e taxa de aplicação 0.5 l/m², não incluída no 

orçamento). 

Camada de Rolamento Camada de Ligação (Binder)

Porcentagem de vazios 3 a 4 4 a 8

Relação betume/vazios 75-82 65-72

Estabilidade mínima 350 Kg (75 golpes)

250 Kg (50 golpes)
350 Kg (75 golpes)

250 Kg (50 golpes)

Fluência, mm 8-18 8-18
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A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deve ser determinada para 

cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura

conveniente é aquela no qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da 

faixa de 75 a 150 SSF (segundos, Saybolt-Furol), indicando-se preferencialmente, a 

viscosidade de 85+10 SSF. Entretanto, não devem ser feitas misturas a temperaturas 

inferiores a 107ºC e nem superiores a 177ºC. Os agregados devem ser aquecidos a 

temperaturas de 10 °C a 15 °C  acima da temperatura do ligante betuminoso.

1) Produção do Concreto Betuminoso:

Obs : A produção do concreto betuminosa será efetuada em usinas 

apropriadas.

2) Transporte do Concreto Betuminoso:

O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado da usina ao ponto 

de aplicação, em veículos basculantes. Esses deverão ter caçambas metálicas 

robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, 

óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às 

chapas. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante betuminoso 

(óleo diesel, gasolina, etc) não serão permitidos. Quando necessário, para que a 

mistura seja colocada na pista à temperatura especificada, cada carregamento 

deverá ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente 

para proteger a mistura.

3) Distribuição e Compressão da mistura:

As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuídas somente quando a 

temperatura ambiente se encontra acima de 10º C, e com tempo não chuvoso.

A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita por pavimentadoras 

automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e 

abaulamento requeridos. As acabadoras deverão ser equipadas com parafusos sem 

fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e 

eficientes de direção, além de marchas para frente e para trás. As acabadoras deverão 

ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento, à temperatura 

requerida, para a colocação da mistura sem irregularidade. Caso ocorram 

irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição 
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manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de 

ancinhos e rolos metálicos.

Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem inicio a 

rolagem. Como norma geral, a temperatura da rolagem é a mais elevada que a mistura 

betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada experimentalmente para cada 

caso.

A temperatura recomendável, para a compressão da mistura é aquela na qual 

o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol (DNER-ME 004) de 140+15 

segundos, para o cimento asfáltico. O equipamento para a compressão será 

constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. Os 

rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser dotados de dispositivos que permitam 

a calibragem de variação da pressão dos pneus de 2,5kgf/cm² a 8,4kgf/cm² (35 a 120 

psi). O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à 

densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condições de operacionalidade.

A compressão será iniciada pelas bordas longitudinalmente, continuando em direção 

ao eixo de pista. Em trecho de curva com super elevação, a compressão deve 

começar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve 

ser recoberta na seguinte, de pelo menos a metade da largura rolada.  Em qualquer 

caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a 

compactação especificada. A compressão deve ser interrompida quando do 

aparecimento de sinais de esmagamento do agregado, ou quando estiver sido 

atingido o mínimo de passadas do equipamento determinado em trechos

experimentais.

Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões 

bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém 

rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo evitar a 

aderência da mistura. Os revestimentos recém-acabados deverão ser mantidos sem 

tráfego, até o seu completo resfriamento.

CONTROLE

Todos os materiais devem satisfazer as especificações, obedecendo à 

metodologia indicada pelo DNER: 

1) Controle de qualidade o material betuminoso : para cimento asfáltico deve 
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constar de 01 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol (DNER-ME 004) para cada quadra.

2) Controle de qualidade dos agregados : 01 ensaio de equivalente de areia do 

agregado miúdo (DNER-ME 054) por quadra, o mesmo para ensaio de granulometria 

do material de enchimento (filler).

3) Controle de quantidade de ligante da mistura : Devem ser efetuadas duas 

extrações de betume, de amostras coletadas na pista, depois da passagem da 

acabadora (DNER-ME 053), para cada dia de 8 horas de trabalho.

4) Controle de graduação da misturas dos agregados (DNER-ME 083):

5) Controle de temperatura : Serão efetuadas, no mínimo, quatro medidas da 

temperatura, por dia, em cada um dos itens abaixo discriminados:

- do agregado, no silo quente da usina;

- do ligante, na usina;

- da mistura betuminosa, na saída do misturador da usina;

- da mistura, no momento do espalhamento e no inicio da rolagem, na pista.

- Em cada caminhão, antes da descarga será feito pelo menos uma leitura da 

temperatura. As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados 

anteriormente, com variação de 5 °C.

6) Controle das características Marshall da mistura :

Devem ser feitos 01 ensaio Marshall, com 3 corpos de prova, por cada jornada 

de 8 horas de trabalho (DNER-ME 043). Os valores de estabilidades e de fluência 

deverão satisfazer as especificações anteriores.

7) Controle de Compressão :

O controle de compressão da mistura betuminosa, deverá ser feito, 

preferencialmente, medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraído 

da mistura, comprimidos na pista, por meio de brocas rotativas. Na impossibilidade 

de utilização deste equipamento, admite-se o processo de anel de aço. Para tanto, 

colocam-se sobre a base, antes de espalhamento da mistura anéis de aço de 10 cm 

de diâmetro interno e de altura 5 mm inferior à espessura camada comprimida. Após 

a compressão são retirados os anéis e medida a densidade aparente dos corpos de 
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prova neles moldados. Deve ser realizada uma determinação, cada 500 m de meia 

pista, não sendo permitidas densidades inferiores a 95% da densidade do projeto.

O controle de compressão poderá também ser feito, medindo-se as densidades 

aparentes dos corpos de prova extraídos da pista e comparando-se com as 

densidades aparentes de corpos de prova moldados no sinal. As amostras para 

moldagem destes corpos de prova deverão ser colhidas bem próximo ao local onde 

serão realizados os furos e antes da sua compressão. A relação entre estas duas 

densidades não deverá ser inferior a 100%.

8) Controle de espessura :

Será medida a espessura por ocasião da extração dos corpos de prova na 

pista, ou pelo nivelamento do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento, e 

compressão da mistura. Admite-se a variação de 10% da espessura do projeto, para 

pontos isolados, e até ± 5% de redução de espessura, em 10 medidas sucessivas.

6.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO

A CONTRATADA deverá realizar o transporte do material asfáltico, cujo transporte 

será realizado por caminhão tanque, em capacidade adequada, que possibilite a 

execução do serviço com a produtividade requerida.

7.0. QUIOSQUES

7.1. FUNDAÇÃO

7.1.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 
1,5m ATÉ 3,0m (m³)

As valas serão abertas mecanicamente, e serão escavadas de acordo com 

o projeto, ou conforme as eventuais modificações autorizadas pela 

FISCALIZAÇÃO.

Serão feitas com retroescavadeiras e escavadeiras hidráulicas (0,8 m³/111 

HP) larg. menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de 

interferência. 
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A execução máxima de aberturas das valas obedecerá às imposições do 

local de trabalho, tendo em vista o fluxo de veículos existente e o necessário à 

progressão contínua da construção, levados em conta os trabalhos preliminares.

A largura da vala obedecerá à tabela a seguir:

Diâmetro Profundidade Largura da Vala

Acima de 

0,40 m
Até 1,50 m + 0,80 m

De 1,50 a 3,00 + 1,00 m

Acima de 3,00

m
+ 1,30 m

Acima de 4,50m + 1,60 m

A critério da FISCALIZAÇÃO, a largura da vala poderá ser aumentada ou 

diminuída, de acordo com as condições do terreno ou face de outros fatores que 

se apresentarem na ocasião.

As cavas para as caixas de passagem deverão ter as dimensões do projeto, 

com o acréscimo indispensável à colocação do escoramento, quando este for 

necessário.

A medição deste serviço se dará pelo volume medido no local de origem, 

em metros cúbicos. 

O pagamento será feito com base no preço unitário incluindo a carga e o 

transporte de material, para esse serviço, incluindo encargos, ônus e BDI.

A CONTRATADA é inteiramente responsável pela estabilidade dos taludes 

das escavações, tendo em vista a segurança do pessoal que trabalha nas obras 

e os danos de qualquer natureza que o desmoronamento dos mesmos possa 

acarretar.

As valas com profundidade maior ou igual a 1,50m serão escoradas. 

O dimensionamento e execução dos elementos destinados à garantia da 

estabilidade dos taludes sejam escoramentos, inclinação de taludes, drenagem 
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ou quaisquer outros elementos ou providência, compete única e exclusivamente 

à CONTRATADA.

7.1.2. LASTRO DE CONCRETO

Após vigorosa compactação do solo, deve ser lançado o concreto magro no 
fundo das valas com altura de 5cm. O serviço inclui o lançamento do concreto e o 
acabamento do serviço com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro deverá 
ser com a utilização de betoneira.

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste, deverá seguir os 
critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traço do concreto 
com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a 
FISCALIZAÇÃO.

7.1.3. FORMAS PARA CONCRETO 

Ver item 4.2.1.

7.1.4. ARMAÇÃO PARA CONCRETO

Ver item 4.2.2.

7.1.5. CONCRETO

Ver item 4.1.4.

7.1.6. ATERRO (m³)

Em situações de aterro de cavas, o mesmo, na medida do possível, será 
executado com material proveniente das escavações, caso estes sejam de boa 
qualidade. Caso contrário deverá ser executado com material de boa qualidade, em
camadas de 20 cm, devidamente molhadas e apiloadas manualmente com soquete 
de modo a assegurar a mais perfeita compactação.

O aterro será isento de material orgânico e compactado em camadas 
sucessivas não superiores a 20 cm, de preferência com o emprego de compactadores 
manuais ou mecânicos.

7.2. SUPERESTRUTURA

7.2.1. FORMAS PARA CONCRETO 

Ver item 4.2.1.

7.2.2. ARMAÇÃO PARA CONCRETO

Ver item 4.2.2.

7.2.3. CONCRETO

Ver item 4.1.4.

7.2.4. DESFORMA
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Ver item 4.2.4.

7.3. COBERTURA

7.3.1. ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI PARA TELHA DE BARRO

As peças serão em madeira de lei e em dimensões conforme previsto em

projeto.

Deve-se verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento 

das peças de acordo com o projeto, as terças devem ser posicionadas conforme 

previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, 

declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo 

entre as terças;

As terças devem ser fixas na estrutura de apoio, cravando os pregos 22X48 

aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem 

cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio.

Os caibros devem ser posicionados conforme previsto no projeto, conferindo 

distância entre terças ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, 

distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros;

Os caibros devem se fixos na estrutura de apoio, cravando os pregos 19x36 

aproximadamente a 45° em relação à face lateral do caibro, de forma que penetrem 

cerca de 3 a 4 cm na terça.

Deve-se marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto, conferindo 

distância entre caibros, extensão do pano, galga estipulada de acordo com a telha a 

ser empregada, esquadro e paralelismo entre ripas. Em seguida, devem-se pregar as 

ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeça e então, rebater as cabeças 

de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou 

em futuras operações de manutenção.

7.3.2 TELHA CERÂMICA TIPO PLAN

As telhas cerâmicas do tipo Plan deverão ser de 1ª qualidade, bem cozidas e 

de cor uniforme, com trava para evitar o escorregamento. O assentamento é feito 

inicialmente com os canais, no sentido da inclinação do telhado, do beiral para a 

cumeeira, colocando-se as telhas com a concavidade voltada para cima e a 
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extremidade mais larga do lado da cumeeira. Na sua parte mais larga, a distância 

entre as fieiras de canais será de cerca de 5 cm. As telhas superiores (capa) são 

colocadas com a extremidade mais estreita voltada para o lado da cumeeira, e a 

sobreposição é cerca de 10 cm.

7.4. VEDAÇÃO

7.4.1. ALVENARIA DE TIJOLO (m²)

As paredes em alvenaria serão erguidas com tijolo cerâmico de 6 furos, a 

cutelo, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo ligante de fabricação 

industrial na dosagem definida, no traço 1:6, obedecendo as dimensões e alinhamento 

indicados.

Os tijolos deverão ser assentados formando fiadas, perfeitamente niveladas, 

alinhadas e aprumadas. A espessura das juntas deverá ser no máximo de 1,5cm, 

ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais 

descontínuas.

Sobre os vãos das portas e janelas, quando houver, deverão ser usadas vergas 

de concreto armado, convenientemente dimensionadas com o mínimo de 20cm de 

apoio para cada lado.

As paredes de vedação, sem função estrutural, serão encunhadas nas vigas e 

lajes de teto, com tijolos dispostos obliquamente. Esse respaldo só poderá ser 

executado depois de decorridos pelo menos oito dias após a execução de cada pano 

de parede.

Ocorrendo falhas no preenchimento das juntas, deverá ser procedida uma 

tomada de junta, antes de ser iniciado o revestimento.

Antes da execução do revestimento, deverá ser feito o encaliçamento com 

argamassa 1:6 (cimento e areia), nos vazios existentes entre a alvenaria e os 

elementos de concreto que contornam a parede.

As reentrâncias, maiores que 40mm, deverão ser preenchidas com cacos de 

tijolo e argamassa 1:6.
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OBS: Para efeito da medição deverá ser descontado, da área de alvenaria, 

todos os vãos de esquadrias.

7.4.2. CHAPISCO (m²)

Todas as superfícies indicadas serão chapiscadas com argamassa de cimento 

e areia grossa no traço 1:4, na espessura máxima de 5mm.

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades 

dos serviços a executar, de maneira a ser evitado o início do endurecimento da mesma 

antes do seu emprego. Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar 

vestígios de endurecimento.

As superfícies a serem chapiscadas deverão ser limpas e molhadas. Deverão 

também ser eliminadas gorduras, matérias orgânicas e outras impurezas que possam 

acarretar futuros desprendimentos.

A execução terá como diretriz, o lançamento vigoroso da argamassa contra a 

superfície, com a preocupação de não haver uniformidade na chapiscagem.

7.4.3. REBOCO (m²)

Todas as superfícies indicadas levarão reboco de argamassa de cimento, areia 

fina e aditiva ligante de fabricação industrial na dosagem definida, no traço 1:5 

conforme as instruções de uso. 

O reboco externo indicado será executado com adição de impermeabilizante 

do tipo KIMICAL na dosagem recomendada pelo fabricante.

As paredes, antes do início do reboco, deverão estar com as tubulações que 

por ela devam passar, concluídas, chapiscadas, mestradas e deverão ser 

convenientemente molhadas. 

        A espessura do reboco deverá ter o máximo de 20mm, quando for sem, e 

5mm quando for com emboço.
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Os rebocos deverão apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado à 

desempenadeira de aço e esponjado, de modo a proporcionar superfície 

inteiramente lisa e uniforme.

7.4.4. EMBOÇO (m²)

Nas superfícies indicadas será aplicado emboço, com argamassa de cimento, 

areia média e aditivo ligante de fabricação industrial na dosagem definida, no traço 

1:6. A granulometria da areia será média, com diâmetro máximo de 3mm.

O emboço só será iniciado após a completa pega das argamassas das 

alvenarias e chapiscos, e depois de embutidas e testadas todas as canalizações que 

por ele deverão passar, bem como depois da colocação dos caixilhos. Ele deverá ser 

fortemente comprimido contra as superfícies, a fim de garantir sua perfeita aderência.  

A espessura do emboço não deverá ultrapassar a 20mm se for acabamento final, e 

15mm quando receber outro acabamento como reboco, cerâmica, epóxi, etc.

Nos tetos em que a espessura de argamassa necessite ser superior a 20mm, 

deverão ser fixadas telas metálicas galvanizadas, de abertura mínima de malha igual 

a 6mm, na altura intermediária da camada.

O emboço será desempenado quando destinado a receber aplicação de fino 

acabamento.

Quando se observar o menor endurecimento ou começo de pega na 

argamassa preparada, esta deverá ser imediatamente rejeitada e inutilizada.

O emboço será executado com adição de impermeabilizante do tipo KIMICAL, 

na dosagem recomendada pelo fabricante.

Antes de iniciar o revestimento (emboço), as superfícies deverão ser limpas e 

abundantemente molhadas para evitar absorção repentina de água e argamassa, mas 

nunca exageradamente, pois poderia provocar o “escorrimento” da mesma 

argamassa.

A limpeza deverá eliminar gorduras, eventual vestígios orgânicos (limo, fuligem, 

etc.)
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A execução do revestimento mecânico ou manual terá como diretriz o 

lançamento vigoroso da argamassa contra a superfície, de modo a ficar fortemente 

comprimido e garantir boa aderência, tendo-se a preocupação de que, dentro das 

espessuras limites acomodadas, todas as depressões e irregularidades sejam 

perfeitamente preenchidas.

As superfícies deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, 

aprumados, alinhados e nivelados, exigindo-se o emprego de referências localizadas 

e faixas-guias, para apoio e deslize das réguas de madeira.

As guias serão constituídas de taliscas de madeira, fixadas nas extremidades 

superiores e inferiores, por meio de botões de argamassa, entre as quais deverão ser 

executadas as faixas afastadas de um a dois metros, destinadas a servir de referência.

Uma vez molhada a superfície, é aplicada a argamassa, chapada fortemente 

com a colher. A superfície deverá ser sarrafeada com régua, apoiada sobre as faixas-

guias, de modo que ela fique regularizada, sendo recolhido o excesso de argamassa 

que vai se depositar na régua, e recolocado no caixão para reemprego imediato.

7.4.5. REVESTIMENTO CERÂMICO (m²)

As paredes indicadas serão revestidas com cerâmica padrão médio interno e 

externo nas dimensões, cores e alturas, especificadas no projeto, com juntas de 5mm 

e acabamento nas cores da cerâmica. As mesmas serão assentadas conforme as 

orientações do fabricante sobre o emboço molhado, com argamassa de 

fabricação industrial.

7.5. ESQUADRIAS/GRADES/BRISES

7.5.1. PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERRAGEM (INCLUINDO 

PINTURA ANTI-CORROSIVA)

        Nos locais indicados em projeto serão instaladas portas de enrolar 

automatizadas, com lâmina meia-cana com chapa de #20, com ferragem inclusive 

pintura anticorrosiva, dimensões e modelo constante no projeto executivo.

        A CONTRATADA deverá fornecer, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, 

especificações dos materiais a serem utilizados e detalhes de fabricação e montagem 

das peças, com base nos desenhos do projeto executivo.
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Todas as esquadrias de ferro deverão ser postas no canteiro de serviço 

absolutamente limpo (isenta de pontos de ferrugem, rebarbas, respingos de solda, 

etc.), desempenadas e integralmente protegidas: as ferragens envoltas em papel 

crepe, ou recobertas por filme plástico adequado, e os perfis pintados com duas 

demãos de tinta anti-corrosiva.

7.5.2. ESQUADRIA COM VENEZIANAS DE ALUMÍNIO NATURAL C/ FERRAGENS 

(m²)

As esquadrias deverão ser de alumínio anodizado natural, perfil linha 25 com 

venezianas, as mesmas de verão ser de abrir, obedecendo ao constante no projeto, 

estando às dobradiças e comandos, fixas na estrutura das mesmas antes do seu 

assentamento. As mesmas serão assentadas com buchas e parafusos, obedecendo 

aos vãos especificados no projeto.

7.6. SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS

7.6.1. GRANITO PRETO e=2CM

As soleiras serão granito preto, com 2cm de espessura, nos padrões definidos em 

Projetos. 

Em toda alteração de cota de piso ou mudança do tipo de pavimento entre ambientes 

é obrigatório o uso de soleiras nos vãos.

Os peitoris serão em granito preto, com 3cm de espessura, nos padrões definidos em 

Projetos, e serão providos de rebaixo e pingadeiras. 

7.7. PINTURA

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser limpas convenientemente 

preparadas, lixadas, e só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

  As superfícies de madeira serão preparadas com o emprego de lixas, cada vez 

mais finas, até obter-se superfícies planas e lisas.

As tintas à base de esmalte exigem, no mínimo duas demãos de acabamento, 

devendo apresentar elevada resistência ao impacto e as intempéries.

As tintas só poderão ser afinadas ou diluídas, com solventes apropriados a de acordo 

com as instruções do respectivo fabricante.

Cada demão de tinta só será aplicada após a anterior estar completamente seca, 

convindo observar um intervalo de 24:00 horas entre demãos sucessivas.
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O mesmo cuidado deverá haver entre demãos de massa e de tinta, observando um 

intervalo mínimo de 48:00 horas.

Deverão ser tomados cuidados especiais a fim de evitar salpicaduras de tintas em 

superfícies não destinadas a receber pintura.

As esquadrias e portas em geral, deverão ter os seus topos superiores e 

inferiores, lixados e aparelhados.

Os acessórios de instalações, como placas cegas, placas de interruptores e de 

tomadas, e os de esquadrias, como espelhos ou vistas de fechaduras, deverão ser 

retirados antes dos serviços iniciais de pintura, e posteriormente recolocados. Quando 

citados materiais não forem removíveis de forma prática, dentre outros como 

dobradiças, maçanetas, trincos, vidros, etc., estes deverão ser protegidos dos 

serviços de pintura com fitas de papel auto-colantes.

           Serão obedecidas as recomendações dos fabricantes na aplicação de tintas, 

aparelhos, massas, solventes, etc.

           Em caso de limpeza recomenda-se o uso de pano úmido e sabão neutro, sendo 

vedado o emprego de qualquer tipo de detergente ou abrasivo.

          Deverá ser obedecido intervalo de 24 horas, no mínimo, antes da aplicação da 

tinta de esmalte, a qual constará de duas demãos pelo menos.

7.7.1. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES E TETOS, 

UMA DEMÃO. 

          A CONTRATADA deve executar aplicar fundo selador acrílico nas paredes e 

tetos em uma demão manualmente com profissional qualificado.

7.7.2. APLICAÇÃO E LIXAMENTO MANUAL DE MASSA LATEX EM PAREDES E 

TETOS, DUAS DEMÃOS. 

         Todas as superfícies de paredes e tetos, destinadas a receber acabamento em 

pintura deverão ser previamente emassadas e lixadas para obtenção de uma 

superfície perfeitamente lisa e uniforme.

7.7.3. APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES E 

TETOS, DUAS DEMÃOS. 

          A CONTRATADA deve executar a pintura das paredes e tetos com tinta látex 

em duas demãos manualmente com profissional qualificado.

7.8. FORRO
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7.8.1. FORRO EM PVC 100MM COM ENTARUGAMENTO METÁLICO

          As áreas indicadas serão forradas com lambril de PVC, que será fixado em 

estrutura de sustentação (entarugamento metálico) e todos os seus elementos 

(perfilaria, rebites, tirantes, parafusos, etc).

O arremate será com frisos do mesmo material do forro.

7.9. PISO

7.9.1. CONTRAPISO 

Será executado em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia). Em betoneira de 

400l, com espessura de 3cm para as áreas secas e 3cm para áreas molhadas.

7.9.2. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO (m²)

Para o assentamento da cerâmica, será utilizada argamassa de cimento e areia, 

sobre a qual serão aplicadas as cerâmicas, a fim de evitar o refluxo de cimento escuro 

através das juntas. Após o término da pega da argamassa, será verificada a perfeita 

colocação, percutindo-se as peças cerâmicas e substituindo-se as peças que 

apresentarem pouca segurança. Deve se utilizar placas esmaltadas com dimensões 

de .45x.45 cm em ambientes com área maior que 5 metros quadrados de forma que 

ocupe toda a área das paredes.

7.10. APARELHOS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS (unid.)
            As caixas sifonadas de 100 x100mm, que recebem as águas servidas serão 

em PVC com tampas em grelhas cromadas quadradas, niveladas com o piso acabado 

e saídas de 50 mm e entradas de 40 mm.

As caixas sifonadas de 150 x185mm, que recebem as águas servidas serão em PVC 

com tampas em grelhas cromadas quadradas, niveladas com o piso acabado e saídas 

de 75 mm e entradas de 40 e 50mm.

             As caixas de inspeção e de gordura a serem construídas serão em alvenaria 

rebocada, com tampas em concreto armado.

             Todas as louças e aparelhos a serem empregados devem ser de material de 

1ª qualidade.

             Os assentos para o vaso sanitário serão em plástico almofadado na mesma 

cor do vaso sanitário (fabricação DECA, ASTRA ou similar). 
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             Os vasos sanitários serão comuns e para PNE, com caixa de descarga 

acoplada, sifonados, autoaspirantes com saída inferior, na cor branca.

             Serão fornecidos bancos articulados ou removíveis, com cantos 

arredondados e superfície antiderrapante.

             Nos banheiros PCD serão fornecidas e instaladas barra de apoio lateral 

articulada, com trava, em aço inox polido,  comprimento 90cm, fixada na parede.

             Nos banheiros PCD serão fornecidas e instaladas barra de apoio reta, em aço 

inox polido, comprimento 85 cm, fixada na parede.

             Nos banheiros PCD serão fornecidas e instaladas barra de apoio reta, em aço 

inox polido, comprimento 75 cm, fixada na parede. 

           Os cabides serão cromados.

           Os chuveiros serão de 25mmx1/2” ou 25mm x ¾”. 

           Os chuveiros com desviador e ducha manual serão cromados.

           Serão fornecidos e instalados kits para os banheiros.

           As duchas higiênicas serão cromadas.

            Os lavatórios serão de 1ª qualidade, com coluna, fixados sobre alvenaria, com 

torneiras cromadas de mesa de fechamento manual, de ½ ou ¾ , se utilizarão válvulas 

de metal e sifões tipo garrafa de em metal cromado 1x1.1/2” para os lavatórios.

            Os lavatórios para PCD serão de 1ª qualidade, sem coluna, fixados sobre 

alvenaria, com torneiras cromadas de fechamento manual, e se utilizarão válvulas de 

metal e sifões cromados para os lavatórios.

           Os mictórios serão individuais em louça c/ acessórios

            Será fornecido para cada banheiro um kit de acessórios contendo cinco peças 

em metal cromada

           Serão fornecias e instaladas torneiras cromadas de 1/2" p/ jardim 
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            Serão fornecias e instaladas válvulas de descarga HYDRA ou similar cromada 

1 1/2"  para acionamentos das descargas dos vasos sanitários.

            Serão fornecias e instaladas válvulas de descarga HYDRA ou similar cromada 

1/2" ou ¾” para acionamentos por pressão dos mictórios.

            Os lavatórios serão interligados com a rede de abastecimento através de um 

Engate Flexível em Inox, ½” x 30cm, fornecidas e instaladas seguindo as extrusões 

normativas vigentes.

8. BANHEIROS

8.1. FUNDAÇÃO

8.1.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 

1,5m ATÉ 3,0m (m³)

Ver item 7.1.1.

8.1.2. LASTRO EM CONCRETO

Ver item 7.1.2.

8.1.3. FORMAS PARA CONCRETO 

Ver item 4.2.1.

8.1.4. ARMAÇÃO PARA CONCRETO

Ver item 4.2.2.

8.1.5. CONCRETO

Ver item 4.1.4.

8.1.6. ATERRO (m³)

Ver item 7.1.6.

8.2. SUPERESTRUTURA

8.2.1. FORMAS PARA CONCRETO 

Ver item 4.2.1.

8.2.2. ARMAÇÃO PARA CONCRETO

Ver item 4.2.2.

8.2.3. CONCRETO

Ver item 4.1.4.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
CNPJ: 84.263.862/0001-05

78

8.2.4. DESFORMA

Ver item 4.2.4.

8.3. COBERTURA

8.3.1. ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI PARA TELHA DE BARRO

Ver item 7.3.1.

8.3.2 TELHA CERÂMICA TIPO PLAN

Ver item 7.3.2.

8.4. VEDAÇÃO

Ver item 4.2.4.

8.4.1. ALVENARIA DE TIJOLO (m²)

Ver item 7.4.1.

8.4.2. DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA (m²)

Nos locais indicados, constituindo paredes, serão assentadas pela Contratada, 

divisórias em granito polidas em ambas as faces, com espessura de 3cm e executadas 

obedecendo as dimensões, alinhamento e especificações contidas no detalhe do 

projeto arquitetônico.

As peças de fixação também serão submetidas à aprovação da Fiscalização, 

bem como a amostra do granito a ser utilizado.

8.4.3. CHAPISCO (m²)

Ver item 7.4.2.

7.4.4. REBOCO (m²)

Ver item 7.4.3.

7.4.5. EMBOÇO (m²)

7. Ver item 7.4.4.

4.6. REVESTIMENTO CERÂMICO (m²)

Ver item 7.4.5.

8.5. ESQUADRIAS/GRADES/BRISES

8.5.1. ESQUADRIA COM VENEZIANAS DE ALUMÍNIO NATURAL C/ FERRAGENS 

(m²)
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Ver item 7.5.2.

8.5.2. ESQUADRIA BASCULANTE E VIDRO TEMPERADO DE 6MM

        As esquadrias basculantes em vidro temperado, serão assentadas, obedecendo 

aos vãos especificados no projeto.

        Os vidros serão de procedência conhecida e idônea, de características 

adequadas ao fim que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, 

bolhas e de espessura uniforme. Os mesmos deverão obedecer aos requisitos da 

NBR 14698.

8.6. SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS

8.6.1. GRANITO PRETO e=2CM

Ver item 7.6.

8.7. PINTURA

8.7.1. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES E TETOS, 

UMA DEMÃO. 

Ver item 7.7.1

8.7.2. APLICAÇÃO E LIXAMENTO MANUAL DE MASSA LATEX EM PAREDES E 

TETOS, DUAS DEMÃOS. 

Ver item 7.7.2.

8.7.3. APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES E 

TETOS, DUAS DEMÃOS. 

Ver item 7.7.3.

8.8. FORRO

8.8.1. FORRO EM PVC 100MM COM ENTARUGAMENTO METÁLICO

Ver item 7.8.1.

8.9. PISO

8.9.1. CONTRAPISO 

Ver item 7.9.1

8.9.2. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO (m²)

Ver item 7.9.2.

8.10. APARELHOS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS (unid.)

Ver item 7.10.
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5.4. ESCORAMENTO DE VALAS (m²)

Com o objetivo de manter estáveis os taludes das escavações, a contratada 

deverá proceder ao escoramento descontínuo para contenção lateral das paredes do 

solo de uma vala quando se constata a possibilidade de alteração da estabilidade de 

estruturas no entorno da escavação.

Feito com tábuas justapostas, com e sem espaçamento, esse escoramento 

também é travado por longarinas horizontais e por estroncas. As tábuas cobrem toda 

a superfície lateral da vala e são travadas umas às outras horizontalmente por 

longarinas em toda sua a extensão. O espaço vertical entre as longarinas é de 1 m, 

com estroncas espaçadas em 1,35 m entre si (deve haver uma estronca a 40 cm, pelo 

menos, de cada extremidade da longarina).

A CONTRATADA é inteiramente responsável pela estabilidade dos taludes das 

escavações, tendo em vista a segurança do pessoal que trabalha nas obras e os 

danos de qualquer natureza que o desmoronamento dos mesmos possa acarretar.

As valas com profundidade maior ou igual a 1,50m serão escoradas. 

O dimensionamento e execução dos elementos destinados à garantia da 

estabilidade dos taludes sejam escoramentos, inclinação de taludes, drenagem ou 

qualquer outro elemento ou providência, compete à CONTRATADA e é de sua única 

e exclusiva responsabilidade.

9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

  A CONTRATADA executará os serviços de hidráulica e esgoto sanitário e 

pluvial de acordo com o projeto hidrossanitário.

As instalações hidrossanitárias não poderão, em nenhuma hipótese, ficar 

aparentes para o público (fachadas, paredes, forros), mesmo que pelo lado externo 

do prédio. Bem como, não será permitido o uso de calor, através de fogo, para 

execução de curvas ou bolsas nas tubulações.

   A CONTRATADA executará os trabalhos complementares ou correlatos da 

instalação hidrossanitárias e afins, tais como: abertura, recomposição de rasgos para 

passagem tubos, bem como os arremates decorrentes da execução da infraestrutura.
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Após o término da execução das instalações hidrossanitárias, deverão ser 

apresentados todos os desenhos respectivos com as possíveis alterações ocorridas, 

com ônus para o Construtor (As Built).

Os tubos e conexões hidráulicas e metais, dos sanitários serão embutidos na 

parede ou em solo compactado, e direcionados aos pontos de utilização. Em relação 

aos testes de tubulações, antes de se fechar as paredes com argamassas, deverão 

ser submetidas a verificações de estanqueidade e de pressão.

Os tubos e conexões sanitárias serão embutidos parede ou no solo 

compactado, e direcionados para as caixas de gordura ou de inspeção. As louças 

sanitárias, pias e acessórios serão fixadas através de parafusos e/ou coladas com 

argamassas próprias.

    A CONTRATADA executará os serviços de hidráulica e esgoto sanitário, 

verificando os níveis e as distâncias necessárias de acordo com a topografia do 

terreno encontrado. Devendo locar e nivelar o perfil do caminhamento por onde 

passará o sistema de coletores (caixas e tubulações), no qual deverá ser estaqueada 

de 20 em 20 metros, e fornecer os dados para a FISCALIZAÇÃO para devida 

aprovação.

   Os trabalhos de escavação para assentamento de tubulações e das caixas, 

fossa séptica e filtro anaeróbio serão executados manualmente ou mecanicamente, 

com profundidade e largura da vala adequada ao diâmetro do tubo ou do sistema 

fossa e filtro. Se necessário, de acordo com a profundidade ou tipo de solo 

encontrado, deverão ser feitos escoramentos adequados. Caso se atinja o lençol 

freático, ou receberem águas de chuva ou enxurradas, as águas deverão ser 

esgotadas para evitar-se desmoronamentos.

   A camada de enchimento, desde o fundo da vala, até o nível de acabamento 

do piso, deverá constituir-se de material isento de pedras ou corpos estranhos, e 

adensados em camadas não superiores a 30 cm. A CONTRATADA só poderá 

reaterrar as valas, depois que o serviço de assentamento tiver sido aprovado pela 

fiscalização.

O assentamento da tubulação paralelamente à abertura das valas deverá ser 

executado no sentido de jusante para montante com a bolsa voltada para montante. 

Antes do assentamento, os tubos deverão ser cuidadosamente vistoriados quanto à 
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limpeza e defeitos. Sempre que o serviço for interrompido, o último tubo assentado 

deverá ser tamponado a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.

Antes da execução de qualquer tipo de juntas, deverá ser verificada se as 

extremidades dos tubos estão perfeitamente limpas. O material de enchimento das

juntas que extravasarem destas para o interior do tubo deverá ser retirado com 

ferramentas adequadas.

9.1. ASSENTAMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO

A CONTRATADA deverá assentar as tubulações pertencentes aos subitens 

contidos no item “Assentamento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos”, conforme 

o Projeto de Instalações Hidráulicas do Sistema de Abastecimento de Água, nas 

quantidades, tipos, diâmetros e dimensões contidas na planilha de preços do 

Contrato. 

No momento da chegada dos produtos na obra, deve-se efetuar controle de

qualidade no recebimento, aferindo os lotes em relação às especificações e aos 

protótipos comerciais.

As instalações e respectivos testes das tubulações devem ser executados de 

acordo com as normas da ABNT e das Concessionárias locais.

A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente as disposições contidas na 

especificação.

Os tubos peças e conexões não deverão apresentar fraturas nem deformações, 

em alinhamento, de mais de 0,3 cm num comprimento de 30 cm.

Os tubos peças e conexões estarão sujeitos à inspeção pela FISCALIZAÇÃO, 

nos depósitos ou nos locais onde serão aplicados. O objetivo da inspeção será rejeitar 

os tubos que, independentemente dos ensaios físicos aqui especificados, não 

atenderem às exigências desta especificação.

Os tubos e as respectivas peças, conexões e acessórios para a tubulação de 

PVC rígido deverão ser instalados e montados conforme indicação nos desenhos de 

projeto e as recomendações do fabricante.

Os tubos, peças e conexões deverão ser transportados, manuseados e 

armazenados de acordo com as normas específicas para cada material e com as 

recomendações dos fabricantes.
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O transporte do almoxarifado ou pátio de estocagem até o local das obras, 

carga e descarga dos tubos, peças, conexões e acessórios será feito pela 

CONTRATADA, com meios, equipamentos e processos que possam garantir a 

indeformabilidade dos diversos elementos e menor obstáculo para o trânsito.

Antes de ser assentado o tubo, peça ou conexão deverá ser limpo e examinado, 

não podendo ser assentado aquele que apresentar trincas visíveis, quebras ou outros 

defeitos, contrariando as especificações e normas da ABNT.

O assentamento da tubulação deverá ser feito de jusante para montante, 

obedecendo ao alinhamento e as cotas definidas em projeto.

A cota do fundo da vala deverá ser determinada considerando-se a cota de 

assentamento da tubulação e a base necessária ao assentamento, função do solo 

encontrado.

A tubulação deverá ser assentada de forma que a bolsa fique sempre voltada 

para montante, exceto nas linhas de recalque onde são aceitáveis quaisquer dos dois 

sentidos.

As juntas de tubulação, conforme indicação no projeto, deverão ser com juntas 

elásticas, onde a estanqueidade é obtida pela compressão do anel de borracha entre 

a ponta de um tubo e a bolsa de outro.

A CONTRATADA é a única responsável perante a FISCALIZAÇÃO pelo 

correto assentamento dos materiais.

O nivelamento das linhas de tubos poderá ser feito por meio de gabarito (fio 

fortemente estirado), cruzeta ou outro método, somente se aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO. Devem, no entanto, ser observadas as distâncias máximas de 10,00 

m, para o emprego de gabarito e de 30,00 m, para o emprego de cruzeta.

O assentamento dos tubos deverá obedecer rigorosamente aos "grades" de 

projeto e as dimensões indicadas.

As montagens deverão ser executadas por pessoal qualificado, com 

equipamentos, ferragens e métodos adequados à perfeita qualidade dos serviços, às 

condições de segurança requeridas e aos prazos estabelecidos.

Antes do início do reaterro da vala, a CONTRATADA entregará à 

FISCALIZAÇÃO o Cadastro (em modelo previamente aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO) completo das peças instaladas e caixas de registro para a 
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elaboração do "As Built". Este Cadastro será objeto de detalhamento posterior, de 

acordo com as características específicas dos serviços.

A CONTRATADA deverá confirmar com a FISCALIZAÇÃO a data e duração 

previstas para a execução dos testes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

devendo as datas definitivas ser marcadas de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. 

Em caso de adiamento da data marcada, a CONTRATADA deverá avisar à 

FISCALIZAÇÃO com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

Todos os testes serão executados em presença da FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá agir de modo que todos os equipamentos, mão-de-

obra e instrumentos para a execução dos testes, estejam à disposição da 

FISCALIZAÇÃO na data marcada para os mesmos.

No caso de não aprovação de tubos, peças e conexões na realização dos 

testes ou os testes não se realizarem dentro da duração prevista, será marcada nova 

data para testes das unidades rejeitadas ou que não foram testadas no prazo previsto 

pela CONTRATADA.

Os tubos, peças e o tipo de junta deverão sofrer ensaios hidrostáticos na 

pressão recomendada na norma EB-303, conforme a classe do tubo.

Serão emitidos certificados e relatórios destes testes a serem aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA arcará com todos os ônus dos serviços necessários aos 

reparos e defeitos de montagem revelados nos testes. Os ônus aqui mencionados 

incluem além dos reparos das montagens defeituosas, a reposição dos materiais, 

novos testes e indenizações de danos de qualquer natureza devidos a essas 

ocorrências.

À critério da FISCALIZAÇÃO, todos os componentes montados serão 

submetidos a testes hidrostáticos. Os testes deverão ser programados em todos seus 

aspectos e implicações, não se admitindo paralisação ou alteração do ritmo das obras 

para sua realização. A pressão de teste não será inferior a 1,5 vezes a pressão de 

serviço a que estará submetido o trecho testado quando em operação, e em qualquer 

caso não inferior a 6 kg/cm². A duração de cada teste será 6 (seis) horas contínuas, a 

contar do instante em que for atingida a pressão de teste. Caso os testes revelem 
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alguma imperfeição no trecho testado, após as devidas correções, novos testes serão 

realizados até a obtenção de resultados aceitáveis para os mesmos.

Todos os componentes das linhas, após os testes de montagens, deverão ser 

submetidos à limpeza e desinfecção.

A desinfecção poderá ser procedida em conjunto com o teste hidráulico.

9.2. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO. (m e unid.)

As tubulações e conexões hidráulicas deverão ser de PVC, Linha Hidráulica 

Soldável, na cor marrom, Instalações Prediais de Água Fria, pressão máxima = 7,5 

kgf/cm2 a 20ºC, de acordo com a Norma da ABNT NBR 5648 (fabricação TIGRE ou 

similar) e seguindo a planilha de quantidades e especificações. Os registros de gaveta 

para comando dos ramais serão em bronze com volante extra reforçado. Quando 

interno será com canopla cromada, e quando externo terá acabamento bruto.

    As tubulações e conexões sanitárias deverão ser de PVC, Linha Sanitária de 

Esgoto, Série Normal, na cor branca, Instalações Prediais de Esgoto, de acordo com 

a Norma da ABNT NBR 5688.

   Os tubos e conexões de PVC rígido a serem fornecidos deverão obedecer, 

onde aplicáveis, às seguintes normas da ABNT, preferencialmente, conforme sua 

última revisão:

NBR 5648 Tubos de PVC rígido para instalações de água fria.

NBR 5688 Tubos e conexões de PVC rígido para esgoto predial e ventilação.

A CONTRATADA deverá entregar, para os tubos e conexões, os acessórios 

necessários a sua interligação (anéis de borracha, adesivo soldador, pasta 

lubrificante, solução limpadora, fita de vedação), mesmo quando não especificados 

nas Listas de Materiais.

A pasta lubrificante utilizada para a conexão das juntas elásticas deverá ser 

insolúvel na água, não devendo conferir gosto ou odor à mesma e nem permitir a 

proliferação de microrganismos.

           Características técnicas

             As condições de serviço a que estarão sujeitos os materiais são as 

seguintes:

Fluídos: água bruta ou tratada e esgoto sanitário;

Temperatura média: 25°C;
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Instalação: aérea e enterrada.

Os tubos devem trazer a marca do fabricante, diâmetro extremo nominal 

em milímetros, classe a que pertence o tubo e a identificação da NBR correspondente, 

além de possuir cor uniforme.

9.3. INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

Os tubos de PVC soldáveis 32 mm, série A soldável, segundo especificações NBR-

5647 (EB-183) fabricação, a serem utilizados nas instalações de água fria deverão ser 

embutidos nas alvenarias, pisos e solo, nas quantidades e diâmetros determinados 

pelo projeto hidráulico.

9.4. INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

Os tubos de PVC 25 mm, série A soldável, segundo especificações NBR-5647 (EB-

183) fabricação, a serem utilizados nas instalações de água fria deverão ser 

embutidos nas alvenarias, pisos e solo, nas quantidades e diâmetros determinados 

pelo projeto hidráulico.

9.5. INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 / 150 

MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 

VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

O tubo de PVC soldável Ø 100 / 150mm a ser utilizado nas instalações de água pluvial 

deverá ser embutido nas alvenarias, pisos e solo, nas quantidades determinados pelo 

projeto de drenagem.

9.6. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Tê de PVC soldável, nas quantidades e diâmetros previstos nos desenhos de projeto 

hidráulico, deverá atender as Generalidades das Instalações de água fria 

anteriormente descritas. As instalações das conexões deverão atender as NBR 5626 

e EB 183/77.

9.7. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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Tê de PVC soldável, nas quantidades e diâmetros previstos nos desenhos de projeto 

hidráulico, deverá atender as Generalidades das Instalações de água fria 

anteriormente descritas. As instalações das conexões deverão atender as NBR 5626 

e EB 183/77.

9.8. JOELHO/COTOVELO DE REDUÇÃO 90° PVC JS - 25MM X 20MM (LH)

Os joelhos / cotovelo de redução 90° soldáveis com bucha de latão quantidades e 

diâmetros previstos nos desenhos de projeto hidráulico, deverão atender as 

Generalidades das Instalações de água fria anteriormente descritas. A instalação das 

conexões deverá atender as NBR 5626 e EB 183/77 

9.9. JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

Os joelhos 90° soldáveis com bucha de latão quantidades e diâmetros previstos nos 

desenhos de projeto hidráulico, deverão atender as Generalidades das Instalações de 

água fria anteriormente descritas. A instalação das conexões deverá atender as NBR 

5626 e EB 183/77 

9.10. JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

Os joelhos 90° soldáveis com bucha de latão quantidades e diâmetros previstos nos 

desenhos de projeto hidráulico, deverão atender as Generalidades das Instalações de 

água fria anteriormente descritas. A instalação das conexões deverá atender as NBR 

5626 e EB 183/77 

9.11. CAIXA D’ÁGUA EM POLIETINENO 1000 L, COM TAMPA  (unid.)

            A CONTRATADA deverá fornecer e instalar o Reservatório em fibra de vidro 

de 1.000 litros atendendo as orientações das normais:

            ABNT NBR 14800: Reservatório poliolefínico para água potável – Instalação 

em obras; 

            ABNT NBR 13210: Reservatório de poliéster reforçado com fibra de vidro para 

água potável – Requisitos e métodos de ensaio.

            NBR 8220/15: Reservatório de poliéster reforçado com fibra de vidro para água 

potável para comunidade de pequeno porte.
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            Metodologia para Fiscalização: 

             Os reservatórios de água potável deverão possuir na sua lateral externa e na 

superfície externa das tampas que os integram e também nas tampas individuais de 

reposição as informações abaixo: 

             OBS: A altura mínima das letras utilizadas para as informações deverá ser de 

3 mm para reservatórios de água potável de volume nominal de até 1000 litros 

(inclusive) e 4 mm para reservatórios de volume nominal superior a 1000 litros. 

a) Instruções claras e de fácil entendimento sobre a forma correta de fixação 

e travamento da tampa ao recipiente de reservatório de água potável; 

b) Informações sobre a importância de manter o reservatório de água potável 

devidamente vedado para evitar a contaminação da água e o acesso de elementos 

estranhos ao seu interior; 

               c) Informações sobre a importância de realizar limpeza periódica interna e 

externa do reservatório de água potável a cada 6 (seis) meses ou em período indicado 

pela companhia de saneamento local. 

               Na falta das informações ou de parte delas, notificar para apresentação do 

documento fiscal.

              Apresentado documento fiscal, autuar o fabricante/ importador; 

               Não apresentado o documento fiscal ou se o produto estiver sem qualquer 

informação, lavrar o Auto de Infração para a empresa fiscalizada.

9.12. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN40, 50 e

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.

Os joelhos de PVC soldáveis de Ø 40, 50 e 100mm, série normal serão utilizadas nas 

instalações do esgoto sanitário, devendo ser embutido nas alvenarias, pisos, solo, nas 

quantidades determinados pelos desenhos de projeto de esgoto sanitário.

9.13. LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 e 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 

DE ESGOTO SANITÁRIO.

As luvas de PVC soldáveis de Ø 50 e 100mm, série normal serão utilizadas nas 

instalações do esgoto sanitário, devendo ser embutido nas alvenarias, pisos, solo, nas 

quantidades determinados pelos desenhos de projeto de esgoto sanitário.
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9.14. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

  O registro de gaveta bruto com acabamento cromado Ø 3/4”, inclusive adaptadores 

com bolsa e rosca será instalado nas quantidades e diâmetro determinados pelo 

projeto hidráulico.

Os adaptadores para instalação dos registros nas tubulações serão de bolsa e rosca 

com as bitolas compatíveis com os registros a serem instalados

9.15. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

           O adaptador soldável curto com bolsa-rosca para registro deverá ser 

fornecido e instalado nas quantidades previstas nos desenhos de projeto hidráulico, 

deverão, também, atender as generalidades das Instalações de água fria 

anteriormente descritas. A instalação das conexões deverá atender as NBR 5626 e 

EB 183/77.

9.16. CURVA 90° PVC ESGOTO LONGA de 40, 50 e de 100mm

As curvas 90° de PVC soldável Ø 40, 50 e 100mm, série normal serão utilizadas nas 

instalações do esgoto sanitário, devendo ser embutido nas alvenarias, pisos, solo, 

nas quantidades determinados pelos desenhos de projeto de esgoto sanitário.

9.17. CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X40CM C/ TPO. CONCRETO (unid.)

          As caixas coletoras são dispositivos construídos nos locais estabelecidos pelo 

projeto, para propiciar uma melhor captação de águas superficiais e conduzi-las, 

através de bueiros, até locais de descarga mais favoráveis.

          Os materiais a serem empregados na construção deverão atender as 

prescrições e exigências da ABNT, devendo estar ainda de acordo com o estipulado 

no projeto executivo apresentado.

As caixas coletoras deverão ser construídas de modo a adquirir as dimensões 

e formas apresentadas no projeto, assim como as larguras, comprimentos, cotas, 

alinhamento e demais elementos do projeto.

As caixas serão executadas em alvenaria de tijolos cerâmicos, conforme 

indicado nos desenhos, perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas. Os tijolos 

serão assentados com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3, e revestidos do 
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lado interno com argamassa de cimento e areia, também no traço 1:3, com uma 

espessura mínima de 1,5 cm.

Os tijolos deverão ser bem molhados e assentados cm regularidade, 

executando-se fiadas de modo a evitar revestimento com espessura excessiva. Deve-

se tomar cuidado para evitar as juntas abertas ou secas.

A tampa em concreto armado e o fundo em concreto simples , de 8cm, estão 

incluídos no serviço.

9.18. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.

         As caixas sifonadas redonda em PVC com uma entrada, dimensões 150 x 185 

x 75 mm, compostas de grelha cromada, porta-grelha e prolongador, serão instaladas 

nas quantidades, diâmetros e locais determinados pelos desenhos de projeto e 

deverão atender as determinações do item Generalidades das Instalações 

hidrossanitárias anteriormente descritas.

9.19. FOSSA (unid.)

A fundação para o tanque séptico será constituída em pedra preta 

argamassada (cimento e areia grossa) no traço 1:8. Acrescenta-se no mínimo 0,20m 

na largura e no comprimento, e profundidade tal que atinja o solo com resistência 

compatível. Antes do lançamento da concreto ciclópico, as cavas deverão ser 

cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais nocivos ao concreto, tais 

como madeiras, solos carreados por chuvas, etc. No caso de existir água dentro das 

cavas, deverá haver o esgotamento total, não sendo permitido a concretagem antes 

dessa providência.

O tanque séptico será pré-moldado. As cavas para execução deverão ser 

executadas manualmente, e o aterro remanescente retirado para local conveniente.

A tampa do tanque séptico será em placa de concreto pré-moldado, vedada 

lateralmente para se evitar a propagação de mau cheiro. 

As caixas de inspeção e caixas de gordura das instalações de esgoto sanitário 

terão fundo em concreto ciclópico, paredes de alvenaria de tijolo rebocadas 

internamente e tampa de concreto armado, nas dimensões 40x40x50cm, locadas 
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conforme projeto. As mesmas deverão ter fundo com inclinação de 2% na direção das 

saídas das mesmas.

9.20. FILTRO ANÁERÓBIO (unid.)

          As dimensões das unidades de tratamento de efluente do complexo seguiram 

o estabelecido nas orientações normativas da ABNT vigentes.

          O sistema de coleta e disposição de esgotos sanitários escolhido se justifica, 

pelo fato de não existir sistema de rede de esgoto. Sendo assim os dejetos 

provenientes do sistema devem ser tratados na fossa séptica seguidas de filtro 

anaeróbio.

O filtro será executado “in loco“ com capacidade suficiente para atender a 

população que ocupará o espaço do complexo. As cavas para execução dos 

elementos deverão ser executadas mecanicamente, e o aterro remanescente retirado 

para local conveniente.

           As paredes serão de alvenaria, obedecendo a especificação do projeto 

executivo

Na execução do filtro, para sustentação da camada de seixo lavado, deverá ser 

construída uma laje em concreto perfurada, conforme especifica o projeto. Após a 

colocação da laje será lançada a camada de seixo ou brita obedecendo a altura do 

projeto. Deverá ser executada também em concreto armado a canaleta vertedoura 

para escoamento e saída dos efluentes já filtrados em direção à caixa de passagem.

O fundo e a tampa do filtro será em concreto armado, vedadas lateralmente 

para se evitar a propagação de mau cheiro. As caixas de inspeção e caixas de gordura 

serão locadas conforme projeto.

As caixas coletoras são dispositivos construídos nos locais estabelecidos pelo 

projeto, para propiciar uma melhor captação de águas superficiais e conduzi-las, 

através de bueiros, até locais de descarga mais favoráveis.

Os materiais a serem empregados na construção deverão atender as 

prescrições e exigências da ABNT, devendo estar ainda de acordo com o estipulado 

no projeto executivo apresentado.

9.21. CAIXA DE GORDURA
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Para sistema de rede de esgoto, será fabricada caixa de gordura de concreto com 

capacidade e diâmetro conforme este item, revestimento interno com chapisco e 

reboco impermeabilizado, inclusive escavação, reaterro e enchimento. 

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O projeto de Instalações Elétricas foi elaborado em conformidade com as 

Normas Técnicas Brasileiras (A.B.N. T) NBR – 5410 e da Concessionária De Energia 

Elétrica do Estado do Pará, bem como com as recomendações dos fabricantes de 

materiais especificados.

Qualquer modificação que porventura seja necessária, só poderá ser 

executada após prévia autorização da fiscalização e do projetista, tais modificações 

serão cadastradas e indicadas nos desenhos específicos permitindo na conclusão dos 

serviços a execução e o fornecimento do ''As Built''.

As dúvidas quanto à interpretação dos projetos e ou especificações, serão 

resolvidas pela fiscalização.

A contratada deverá possuir pessoal técnico qualificado, para a execução dos 

serviços e um responsável habilitado perante o CREA-PA.

10.1. CABOS ELÉTRICOS
Para o sistema de iluminação e tomadas internas, deverão ser utilizados cabos 

singelos, isolamento 750V, não propagante a chamas e gases tóxicos (não 

halogenados), EXTRA FLEXÍVEIS, classe 5, bitolas indicadas em projeto, conforme 

NBR 13248.

Para os alimentadores internos e externos em baixa tensão deverão ser 

utilizados cabos singelos, isolamento 1KV enchimento EPR, não propagante a 

chamas e gases tóxicos (não halogenados), EXTRA FLEXÍVEIS, classe 5, bitolas 

indicadas em projeto, conforme NBR 13248.

Para os alimentadores internos e externos em média tensão deverão ser 

utilizados cabos singelos, isolamento 12/20kV enchimento EPR, não propagante a 

chamas e gases tóxicos (não halogenados), EXTRA FLEXÍVEIS, classe 5, bitolas 

indicadas em projeto, conforme NBR 13248.

10.2. ELETRODUTOS E ELETROCALHAS
Deverão ser utilizados eletrodutos de PVC rígido rosqueado, fabricados de 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
CNPJ: 84.263.862/0001-05

93

acordo com a norma NBR 6150, eletrodutos corrugados helicoidalmente em 

Polietileno de Alta Densidade (PEAD), e eletrodutos em Ferro Galvanizado (FG) semi-

pesado, com tipo de instalação indicado em legenda no projeto executivo.

Deverão ser utilizadas eletrocalhas metálicas lisas, convencionais (sem vincos 

e/ou repuxos) fabricada em aço carbono pré-zincada à fogo, revestimento B (18 micra 

pó face), com abas e tampas de encaixe, fornecidas em peças de 3,0 metros de 

acordo com encaminhamento indicado no projeto executivo.

Nas emendas serão utilizadas peças adequadas, conforme especificações dos 

fabricantes, para um perfeito acabamento das instalações

10.3. CAIXAS DE PASSAGEM E CONDULETES

Caixas de passagem em ferro galvanizado: octogonal 4”x4”, sextavada 

3”x3” e retangulares 4”x 2” e 4”x 4”  para embutir;

Caixas de passagem em PVC: octogonal 4”x4”, sextavada 3”x3” e 

retangulares 4”x 2” e 4”x 4”  para embutir.

Caixa metálica para pequenas montagens elétricas, construção 

monobloco de chapa de aço laminado, com solda contínua nos quatro cantos e 

tratamento especial completado com pintura texturizada a pó poliester/epoxi RAL 

7032, totalmente à prova de oxidação, vedação com gaxeta de poliuretano moldada 

na porta, Índice de proteção IP55 ou 65, placa de montagem com superfície 

quadriculada em malha de 5 mm;

Caixas de passagem tipo condulete e/ou em formato circular com ou sem 

rosca nas várias configurações de saídas e diâmetros;

Caixa de passagem subterrânea com tampa de concreto, estrutura de 

alvenaria.

10.4. TOMADAS, INTERRUPTORES E PONTOS DE FORÇA.

As tomadas deverão ser do 10A, 250V – 2P+T, instaladas em caixa 4”x2” 

termoplásticas quando a instalação for embutida e em conduletes de alumínio fundido 

quando a instalação for aparente.

As tomadas para os equipamentos de Raio-X portáteis deverão ser do 20A, 

250V – 2P+T, instaladas em caixa 4”x2” termoplásticas quando a instalação for 

embutida e em conduletes de alumínio fundido quando a instalação for aparente.

Os interruptores deverão ser do tipo leve-toc, 10A, 250 V, instalados em caixa 
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4”x2” termoplásticas quando a instalação for embutida e em conduletes de alumínio 

fundido quando a instalação for aparente.

10.5. LUMINÁRIAS

O sistema de iluminação foi elaborado para atendimento aos índices mínimos 

exigidos pela norma NBRISO/IEC8995-1 – Iluminância de Interiores.

Deverão ser utilizadas luminárias conforme definidas no projeto executivo e 

planilha de quantitativos, com os seguintes acessórios: 

Luminária a prova de tempo para 1 lâmpada PL- 60W;

Luminária de Sobrepor em chapa de aço, para 2 lâmpadas Tubular led 

18W, IP 66;

Projetor de Led 200W - 220V - 6000K - uso externo;

Luminária de sobrepor em LED 24W.

14.6. PADRONIZAÇÃO

a) Todos os cabos deverão ser identificados com marcações de fitas isolantes 

de diferentes cores conforme as fases A, B e C ou R, S e T dispostas de acordo com 

os cabos da concessionária de energia elétrica local;

b) Nas instalações elétricas comuns e de alimentadores de quadros elétricos, 

deverão ser seguidas as recomendações de cores dos cabos da seguinte forma: cor 

preta, cinza e/ou vermelha para condutores fase, cor branca para o condutor de 

retorno, cor azul para condutores neutro e cor verde ou verde e amarela para 

condutores de proteção (terra);

c) Todos os painéis e quadros deverão ser identificados com placas, além das 

placas obrigatórias pela concessionária de energia elétrica local;

d) A seção mínima dos cabos de alimentadores de quadros elétricos deverão

ser de 6mm²;

e) Todos os cabos dos alimentadores de quadros elétricos deverão ter 

isolamento de 0,6/1kV;

f) Suporte suspenso dos eletrodutos deverá ser feito por meio de abraçadeiras 

tipo D com parafuso, vergalhão rosca total, tipo tirante, fixação com chumbador na laje 

ou grampo do tipo C na estrutura metálica, porcas e arruelas de alumínio;
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g) Nas derivações de leitos e eletrocalhas deverão ser utilizadas saídas 

perfuradas conforme bitola do eletroduto com conector tipo unidut com bucha e arruela 

para acabamento;

h) Nas entradas de eletrodutos em quadros, conexões entre eletrodutos, 

conduletes e caixas de passagem suspensas, deverão ser utilizadas saídas 

perfuradas conforme bitola do eletroduto com conector tipo unidut com bucha e arruela 

para acabamento;

i) Todos os eletrodutos enterrados no solo ou embutidos em alvenaria deverão 

ser de PVC antichama;

j) Todos os eletrodutos expostos ao tempo deverão ser do tipo aço carbono 

galvanizado à fogo;

k) Todos os eletrodutos para encaminhamento de cabos de alta tensão ou 

alimentadores de quadros elétricos enterrados no solo deverão ser envelopados em 

concreto magro;

l) Os cabos de circuitos terminais que alimentam cargas genéricas deverão ter 

bitola mínima de 2,5mm²;

m) Todos os cabos isolados deverão ser do tipo não halogenado, livres de 

chumbo em sua composição;

n) Todas as conexões de infraestrutura entre condutos deverão ser 

completamente vedadas com acessórios de conexão, não podendo os cabos 

aparentes nas instalações, a não ser na conexão entre caixas e equipamentos, sendo 

estes cabos sempre de 0,6/1kV;

o) Todos os quadros deverão ser do tipo TTA (Totalmente testados) ou PTTA 

(Parcialmente testados);

p) Os dispositivos supressores de surto dos quadros terminais deverão ser de 

20kA e classe II ou superior. Sendo que todos os DPS deverão ter tensão de trabalho 

de 275V;

q) Todas as tomadas deverão ser do tipo 2P+T hexagonal, 10A ou 20A, 

conforme norma NBR 14136, exceto as especificadas diferente em projeto;

r) O sistema de aterramento elétrico das instalações deverá ser do tipo TN-S, 

onde o condutor neutro e de proteção existem e são separados, conforme NBR 5419;
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10.7. DISJUNTORES (DIN)

a) Utilização: proteção de circuitos de rede comum e rede estabilizada;

b) Característica: proteção contra curto-ciruitos e sobrecarga;

c) Normas aplicáveis: NBR 60898 – Disjuntores para a proteção de 

sobrecorrentes para instalações domésticas e similares;

d) Corrente de curto-circuito: 3kA, 6kA e 10kA;

e) Correntes nominais: 2A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 

70A, 80A, 100A, 125A;

f) Referência: Siemens, ABB, Schneider ou equivalente, devendo ser 

aprovado pela Fiscalização.

10.8. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)

a) Utilização: proteção de sobretensões nas instalações elétricas;
b) Construção: fabricado com varistor de óxido metálico (MOV) e conectado 

a um dispositivo de desconexão térmica (sobretemperatura) e elétrica 
(sobrecorrente);

c) Característica: Classe I, Classe II e Classe III;
d) Normas aplicáveis: NBR 61643 – Dispositivos de proteção contra surtos 

em baixa tensão;
e) Tensão: 275V;
f) Corrente: 20kA, 45kA;
g) Referência: Clamper ou equivalente.

10.9. TERMINAL DE COMPRESSÃO
a) Utilização: distribuição de energia elétrica;
b) Construção: Cobre eletrolítico com acabamento em estanho;
c) Modelo: tipo pino ou olhal;
d) Característica: cabos de 2,5 mm²; 4 mm²; 6 mm²; 10 mm²; 16mm²; 35 mm²; 

70 mm²; 90 mm²;
e) Referência: Sibratec ou equivalente.

10.10. QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM
a) Utilização: distribuição de energia elétrica;
b) Construção: fabricado em chapa de aço 1,2mm com pintura eletrostática a 

pó;
c) Característica: espelho protetor e porte reforçada, fornecido com 

barramentos de distribuição e acessórios;
d) Normas aplicáveis: NBR 60439 – Conjunto de manobra e controle de baixa 

tensão;
e) Modelos: BRC, BRCI, BRCE, BRCE PRO, BRK E CPE;
f) Dimensões: 500x400x200mm, 1000x800x300mm;
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g) Grau de proteção: IP42;
h) Referência: BRUM ou equivalente.

10.11. FITA ISOLANTE
a) Utilização: isolamento de cabos elétricos, emenda de cabos;
b) Construção: fabricada em PVC preto;
c) Característica: alta durabilidade, temperatura máxima de 105°C;
d) Normas aplicáveis: NBR 60454 – Fitas adesivas sensíveis à pressão 

para fins elétricos;
e) Referência: 3M ou equivalente.

10.12. CABO DE COBRE NÚ

a) Cabo de cobre nú eletrolítico 35mm2: formado por 7 fios de 2,5mm;
b) Cabo de cobre nú eletrolítico 50mm2: formado por 7 fios de 3,0mm;
c) Norma Referência: NBR - 5419;
d) Aplicação: Aterramento elétrico;
e) Referência: Induscabos ou Similar.

10.13. SOLDA EXOTÉRMICA

a) Pó exotérmico ignição com palito;
b) Acompanha um disco metálico de retenção e um palito ignitor;
c) Aplicação: Aterramento elétrico;
d) Referência: MON-807 de fabricação Montal ou Similar.

10.14. HASTE DE ATERRAMENTO

a) Haste alta camada cobre (254 microns) Tipo Copperweld;
b) Dimensões: 5/8" x 3,00m;
c) Aplicação: Aterramento elétrico;
d) Referência: Montal, Termotécnica ou Similar.

10.15. CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO EM PVC COM TAMPA DE 
FERRO FUNDIDO

a) PVC sem tampa Ø 30cm Dimensões: 5/8" x 3,00m;
b) Dimensões: Ø 30cm x h=30cm;
c) Tampão de aterramento reforçado c/ escotilha quadrada articulada, ferro 

fundido Ø30cm;
d) Aplicação: Aterramento elétrico;
e) Referência: Montal, Termotécnica ou Similar.

              f) Referência: Siemens, ABB, Schneider ou equivalente, devendo ser 

aprovado pela Fiscalização.
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11. URBANIZAÇÃO

11.1. BLOKRET SEXTAVADO INTERTRAVADO, COR NATURAL, ESPESSURA 
10cm.

Deve-se preparar o sub-leito (terreno natural) através de compactação e

nivelamento; executar uma camada de areia grossa sarrafeada e nivelada com 

espessura média de 13 cm; assentar as peças pré-moldadas sobre a camada de areia 

posicionando-as uma encostada na outra; executar uma pré-compactação

das peças já assentadas através de placa vibratória para o adensamento do

colchão de areia e eliminação de eventuais desníveis; finalmente espalha-se, por

varredura, areia fina sobre o piso para o preenchimento das juntas e executa-se a 

compactação final com placa vibratória para que as juntas fiquem totalmente

preenchidas com areia.

11.2. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. 

Sobre o terreno compactado e nivelado será disposto o piso de concreto 

desempenado com espessura 8cm. O concreto deverá possuir FCK mínimo a 

220kgf/cm². Deverão ser executadas juntas de dilatação na mesma direção dos blocos 

de concreto de fundação. Prever caimento de 2% no piso, conforme indicado em 

projeto. A área deverá possuir uma superfície polida, com rugosidade mínima, própria

para atividade destinada.

11.3. PLANTIO DE GRAMA, INCL. TERRA PRETA 

     Os locais indicados serão pavimentados com placas de grama vegetal, 

sobre terra preta adubada com fornecimento de materiais e utilização de 

equipamentos, ferramentas e mão-de-obra necessária aos serviços de recomposição 

de cobertura vegetal de áreas, com utilização de grama, para finalidades de 

composição de paisagismo.

    Cuidados especiais devem ser tomados com relação à adubação e rega 

diária da cobertura vegetal, até a sua completa adaptação aos canteiros.

11.4. PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA (m²)

Os serviços de Sinalização de Trânsito, tanto vertical quanto horizontal, deverá ser 

executado conforme o Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei N.º 9.503, de 23 de 
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setembro de 1997), a legislação complementar e os manuais de sinalização elaborados

pelo CONTRAN / DENATRAN, listados a seguir: 

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – MBST, VOL. I – Sinalização 

Vertical de Regulamentação;

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – MBST, VOL. II – Sinalização 

Vertical de Advertência;

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – MBST, VOL. IV – Sinalização 

Horizontal;

A sinalização gráfica horizontal é a forma de sinalização viária que se utiliza de 

linhas, marcações, símbolos e legendas pintadas ou apostos sobre o pavimento das 

vias.

Tem como função organizar o fluxo de veículos e pedestres, controlar e orientar 

os deslocamentos e complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência 

e indicação.

O projeto de sinalização horizontal atenderá às seguintes normas:

- Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro;

- DNER-ME 368 - tinta à base de resina acrílica para sinalização rodoviária 

horizontal;

- DNER-ME 371 - tinta à base de resina acrílica / borracha clorada ou copolímero 

estireno/acrílico e/ou estireno butadieno para sinalização rodoviária horizontal;

- DNER-ME 373 - microesferas de vidro para sinalização rodoviária horizontal.

A sinalização horizontal mantém alguns padrões cuja cor e forma na via definem 

os diversos tipos de sinais.

As cores utilizadas são: branco, amarelo, azul, vermelho e preto.

O branco neve: usada para a regulamentação de fluxos de mesmo sentido, para 

a delimitação das pistas destinadas à circulação de veículos e de estacionamento, além 

de regular movimentos de pedestres, pinturas de símbolos, legendas e outros; 

Amarelo âmbar: destinada à regulamentação de fluxos de sentidos opostos, 

proibição de estacionamento e marcação de obstáculos; 

Azul: utilizada em símbolos em áreas especiais, embarque e desembarque;

Vermelho utilizado em símbolos de emergência e hospitais;

Preta: para dar contraste entre o pavimento e a pintura.
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O padrão do traçado no leito das vias é constituído por linhas, que diferenciam 

as mensagens através da cor, da espessura e da segmentação.

As linhas amarelas são utilizadas para dividir faixas de circulação com duplo 

sentido de trânsito.

As linhas brancas são utilizadas para dividir as faixas de circulação em vias de 

sentido único.

Os símbolos e legendas são informações escritas, desenhadas ou pintadas no 

pavimento.

As marcas longitudinais, no sentido da via, são constituídas por linhas 

separadoras de tráfego contínuas ou segmentadas, aplicadas no eixo e bordas das 

pistas de rolamento.

As marcas transversais, que cortam a via, são constituídas por faixas de 

pedestres, linhas de retenção, linhas de estímulo à redução de velocidade e marcação 

de cruzamento de rodovia com ciclovia.

As marcas de canalização de tráfego (zebrados), setas, símbolos, legendas 

pintadas no pavimento direcionam a circulação de veículos pela marcação de lugares 

onde devem e não deve ser usada A sinalização horizontal deve ser implantada de 

acordo com o as normas técnicas, obedecendo ao projeto desenvolvido para atender 

às condições de segurança e conforto do usuário.

Material - A tinta a ser utilizada deve será base de resina acrílica, padrão DNIT 

02 anos devendo produzir demarcação uniforme. A demarcação será acompanhada de 

microesferas de vidro do tipo “DROP ON” nas proporções de 250g/ m² e PREMIX na 

proporção de 200g/ m².

Equipamentos - Os equipamentos de aplicação dos materiais de sinalização 

devem possuir todas as condições necessárias para uma boa aplicação, tais como: 

reservatório para o material e para as microesferas ("drop-on"), pistolas que 

possibilitem a pintura simultânea ou sucessiva de faixas contínuas e/ou interrompidas, 

compressor de ar, sistema de homogeneização, direção do tipo automático para 

alinhamento preciso da máquina, lança-guia com pontas finais ajustáveis, sistema de 

controle para o espaçamento das faixas, luzes traseiras, sinaleiro rotativo, pisca-pisca 

e reguladores de pressão.
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Além disso, para a aplicação dos materiais termoplásticos, os equipamentos 

devem possuir reservatórios com aquecimento, do tipo caldeira com controle de 

aquecimento.

Aplicação - A fase de aplicação engloba as etapas de pré-marcação e pintura. A 

pré-marcação consiste no alinhamento dos pontos, locados pela topografia, pelo qual 

o operador da máquina irá se guiar para a aplicação do material. A locação topográfica 

tem por base o projeto da sinalização, que norteará a aplicação de todas as faixas, 

símbolos, legendas. A pintura consiste na aplicação do material por equipamentos 

adequados de acordo com o alinhamento fornecido pela pré-marcação e pelo projeto 

de sinalização. A aplicação dos materiais só deve ser realizada após as seguintes 

observações:

1) a superfície a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos, óleos, 

etc.; e

2) a pré-marcação deve estar perfeitamente de acordo com o projeto, reta nas 

tangentes, e acompanhando o ângulo nas curvas.

3) quando da aplicação, a temperatura ambiente deverá ser 10º a 30º e a 

temperatura do pavimento deverá ser 10º a 60º. A umidade relativa do ar deverá ser 

inferior a 80º. A espessura recomendada, medida após a aplicação é em torno de 4mm.

O controle de qualidade da aplicação é realizado, no decorrer da implantação da 

sinalização, quando devem ser verificados e anotados os parâmetros seguintes: 

consumo dos materiais, espessura do material aplicado, tempo de secagem, para a 

liberação ao tráfego, dimensões das faixas e sinais (largura e comprimento), linearidade 

das faixas, temperatura de aquecimento do material termoplástico, sinalização para o 

serviço de obras, atendimento ao projeto de sinalização e retrorrefletorização integral 

das faixas, sinais, etc.

A medição e pagamento dos serviços de sinalização horizontal são medidos pela 

área efetivamente aplicada expressa em metro quadrado.

11.5. MEIO FIO EM CONCRETO SEM LÂMINA D’ÁGUA 

            Deverão ser executados em concreto simples com seixo, dosado para uma 

resistência característica à compressão de 20 Mpa, aos 28 dias, com dimensões 0.15 

x 0.12 m. Fica facultado a empresa contratada a execução em peças pré-moldadas 

ou moldadas in-loco.
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11.6. PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE pré-moldado em concreto, 
COLORIDO, 25 X 25 CM

As instalações das placas em concreto serão na cor amarela e vermelho, 

medindo 25x25cm, com espessura de 5mm, e textura DIRECIONAL e ALERTA em 

conformidade com a NBR 16537/2016.

O piso tátil deverá ser aplicado de acordo com o projeto obedecendo as 

necessidades do mesmo. Para a instalação do piso tátil alguns critérios deveram ser 

seguidos como o nivelamento da sua base e o alinhamento, não deverá ser executada 

fora de alinhamento e deverá ser locada de extremidade com extremidade com o piso 

intertravado, dessa forma um elemento fixe o outro e evitando assim o 

desprendimento dos mesmos.  

11.7. BANCOS EM CONCRETO (un)

            Os bancos obedecerão ao detalhe e especificações da obra de urbanização. 

Serão em concreto armado aparente, os mesmos serão executados conforme 

especificado na composição de preços fornecida na planilha de preços da SEDOP.

             Não serão aceitos elementos de concreto que não apresentem uniformidade 

de coloração, homogeneidade de textura, regularidade das superfícies e resistência 

ao pó e agressões ambientais em geral.

11.8.LIXEIRA

A estrutura do cesto da lixeira será inteiramente em estrutura metálica e tela 

moeda. Para isso serão utilizados tubo de aço sem costura, conexão soldada, DN 

50mm (2”); parafusos M16 em aço galvanizado, comprimento=125mm, 

diâmetro=16mm; chapa de aço galvanizada bitola GSG 16, e=1,55mm (12,40kg); tela 

de arame ondulada, fio 2,77mm (10 BWG), malha 5x5cm, h=2m; barra de ferro 

retangular, barra chata, 2”x1/4” (l x e), 2,53 kg/m. 

Toda a estrutura do cesto da lixeira receberá duas demãos de pintura 

esmalte alto brilho.
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11.9. GUARDA CORPO (m)

          Compreende o fornecimento de materiais e serviços para a fabricação e 

assentamento de guarda corpo para escadas, terraços e patamares, em barras de 

ferro redondo Ø= 1.1/2”, espaçadas verticalmente a cada 20 cm, quadro e corrimão 

em ferro redondo, incluindo peças de fixação, remoção de rebarbas, saliências de 

solda e tratamento com tinta antiferruginosa, obedecendo a detalhes de projeto.

12. ACADEMIA AO AR LIVRE

12.1. EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE (un)

Serão executados pela CONTRATADA, equipamentos para compor a 
academia ao ar livre, como os descritos a seguir: prancha para abdominal, barras 
horizontais, inclinadas e andajar.

Os mesmos serão executados com tubos metálicos galvanizados, estrutura de 
concreto armado aparente, e estrutura metálica galvanizada, de acordo com o 
equipamento a ser executado, e todos serão fixados em uma base em concreto 
armado de fck 30 mpa.

12. SERVIÇOS FINAIS

13.1. PLACA DE INALGURAÇÃO E TÓTEM (un)
Deverá ser instalado Totem em concreto armado e Placa de inauguração em 

aço inox com letras em baixo relevo, medindo 60x40cm, conforme projeto e planilha 
de quantidades.

13.2. LIMPEZA COM VASSOURA A SECO – CALÇADA (m²)
Após os serviços serem finalizados será feita a limpeza geral da calçada com 

varrição a seco, com a eliminação de todos os entulhos.

___________________________________
Alan Araújo
Engenheiro Civil

CREA: 17.748 D-PA
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1 – INTRODUÇÃO 

 Este Trabalho técnico tem por objetivo apresentar um parecer geológico 

aos dois terrenos do município de Nova Esperança do Piriá – PA, onde serão 

construídos duas quadra poliesportiva coberta, uma situada na travessa São 

Benedito, Bairro Centro, CEP: 68618-000 sede deste município, e outra na 

Agrovila de Novo Horizonte, onde serão executadas posteriormente 

implementação de infraestrutura. 

 O estudo da área contempla a interpretação e caracterização do meio 

local com ênfase as características físicas das unidades geotécnicas 

juntamente com as hidrogeológicas. Este trabalho atende as exigências de 

definição da espessura de solo frente à implantação de infraestrutura da 

quadra poliesportiva, sem comprometer o zoneamento do empreendimento. 

 Adicionalmente consolida informações de consistência de dados obtidos 

através de fotos de satélite, assim como seções das condicionantes das 

fundações e adjacência ao local objeto de estudo apresentada. Estas 

informações são detalhadas ao longo do desenvolvimento deste trabalho. Os 

trabalhos foram executados atendendo exigências municipais, visando o 

melhor entendimento geológico e geotécnico e informações do nível d’água 

local. 

2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 Para a execução deste laudo geológico foi analisada a legislação 

ambiental vigente; IBGE; e imagens de satélite obtidas a partir do sítio 

HTTP://earth.google.com da região da área de estudo.  

 Foram realizados estudos técnicos na data de 10/10/2018 onde se 

analisou dados, de levantamento com GPS modelo GARMIN etrex 30, com 

determinação dos traçados georreferenciados, registro fotográfico e estudo das 

microbacias e de contribuição das águas. Realizou-se juntamente o 

levantamento geológico e hidrológico, analisando questões quanto ao curso 

d’água em superfície nas proximidades bem como a verificação de afloramento 

ou não do topo do lençol freático, somada a análise geológica\geotécnica do 

local. 

 Em ambos os terrenos foram executados 1 (um) abertura de trincheira 

de cerca de 5,5 metros de profundidade cada. Tais trincheiras foram utilizadas 

para determinar o perfil geológico com descrição de profundidade dos 

horizontes de solo, bem como a textura, plasticidade, cor e consistência de 

cada litologia. 

 

 



3 – LOCALIZAÇÃO 

 Nova Esperança do Piriá localiza-se na Mesorregião Nordeste paraense, 

Microrregião do Guamá, limitando-se com os Municípios de Cachoeira do Piriá, 

Viseu, Santa Luzia do Pará, Garrafão do Norte, Capitão Poço, Ipixuna do Pará 

e Paragominas. A sede do Município está à 284 km da capital do estado 

Belém, ligada por via rodoviária, rodovia PA-124 (Figura 01). 

 
Figura 1- Imagem ilustrando a Localização de Nova E. do Piriá - PA. 

 As áreas de estudo, situam-se no município de Nova Esperança do Piriá 

– PA, uma situada na travessa São Benedito, Bairro Centro, CEP: 68618-000 

sede deste município, e outra na Agrovila de Novo Horizonte. Os terrenos 

estão localizados entre as coordenadas: Geodésicas (geográficas) = Latitude: 

02º 16ʹ 13,00ʺ / Longitude 46º 58ʹ 06,90ʺ com elevação de 84,4 metros na sede 

municipal; e Latitude: 02º 21ʹ 41,30ʺ / Longitude 47º 03ʹ 52,90ʺ com elevação 

de 90,0 metros na Agrovila de Novo Horizonte (Figura 02 A e B). Segundo 

legislação vigente no município de Nova Esperança do Piriá os locais de 

estudo encontram-se em locais aptos a receber tais empreendimentos. 

Apresentam as seguintes confrontações: 

Sede da Cidade: 58,00 metros de frente e atrás nas trav. São Benedito e trav. 

Chico Mendes,  por 34 metros de extensão limitado pela rua Marechal 

Fonseca, totalizando uma área total de 1972 m². A faixa de acesso frontal (trav. 

São Benedito) indica uma elevação de 1,5 metros em relação a faixa de acesso 

fundos (trav. Chico Mendes). O terreno objeto de estudo tem como proteção 



em seu acesso frontal, final e lateral, sendo cercado por alambrados, o acesso 

se dá pela a rua referida (Trav São Benedito). 

 
Figura 2 A - Vista aérea da área onde será feita a quadra poliesportiva na sede do município 
bem como a distribuição espacial com ênfase no local onde foi feito a escavação da trincheira. 

Agrovila Novo Horizonte: 40,00 metros de frente e fundo, por 30 metros, 

totalizando uma área total de 1200 m². 

 
Figura 2 B - Vista aérea da área onde será feita a quadra poliesportiva na Agrovila de Novo 
Horizonte, bem como a distribuição espacial com ênfase no local onde foi feito a escavação da 
trincheira. 



4 – GEOLOGIA 

GEOLOGIA REGIONAL 

              A área investigada está inserida na Província Estrutural Parnaíba, 

situada ao longo das regiões norte e nordeste do Brasil englobando o Pará, 

Maranhão, Piauí e Tocantins (Almeida et al. 1977; Hasui et al. 1984a).  

 Esta província é subdividida em diferentes domínios: (1) Fragmento 

Cratônico São Luís; (2) Cinturão Gurupi; e (3) bacias sedimentares 

fanerozóicas (Klein et al. 2005b). 

Os terrenos onde foram executadas as sondagens (abertura de 

trincheiras) apresentam elevação na ordem de 84,4 metros na sede de Nova e. 

Do Piriá, e 90 metros na Agrovila de Novo Horizonte, leve inclinação 

favorecendo o escoamento das águas superficiais, no qual o terreno é bem 

drenado. Adicionalmente há uma cobertura superficial de solo por toda a sua 

extensão. 

4.1 – DESCRIÇÃO DAS SEÇÕES 

 Em ambos os locais as sondagens se deram a partir da abertura de 

trincheira, o que favoreceu a caracterização do perfil estratigráfico, o qual se 

deu da seguinte forma: 

Sede da Cidade: Na profundidade de 0,00 m a 0,47metros apresenta solo 

arenoso, pouco siltoso, de boa plasticidade, marrom avermelhado, consistência 

média, e matéria orgânica. De 0,47 metros a 5,35 metros encontra-se solo silte 

arenoso, compacidade compacta, de coloração amarelado, consistência dura, 

com nódulos lateríticos pouco consistentes (Figura 3). 

 
Figura 3 - Perfil geológico descritivo obtido a partir de análise tátil-visual. 



Agrovila Novo Horizonte: Na profundidade de 0,00 m a 0,54 metros 

apresenta solo arenoso, pouco siltoso, de boa plasticidade, de coloração cinza, 

granulometria fina, consistência média, e pouca matéria orgânica. De 0,54 

metros a 1,22 metros encontra-se solo arenoso, bem litificado, compacto, de 

coloração amarelado, consistência dura. De 1,22 a 5,53 metros tem-se areia 

quartzosa, bem litificada, de granulometria fina à média, de coloração 

amarelada, consistência bem rígida, e nódulos lateríticos bem consolidados 

(Figura 4). 

 
Figura 4 - Perfil geológico descritivo obtido a partir de análise tátil-visual. 

5 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 Considerando os índices consistentes e crescentes da resistência do 

solo e o fato de não ter sido encontrado o nível d’água nestas profundidades 

até o final dos furos, recomenda-se, adotar como solução de fundação 

superficial (rasas ou direta) para execução de infraestrutura. Bem nos primeiros 

metros a consistência média do terreno mostra boas condições. Esta 

configuração geomecânica indica boa resistência à fundação e ao eventual 

esforço de arrancamento. Com base na NBR 6122 – Projeto e execução de 

fundações, constam como tipo de fundações superficiais (rasas ou diretas) 

Sapata, Bloco, Radier, Sapata Associada e Sapata Corrida. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 O estudo visa verificar a vazão do córrego para viabilizar a canalização parcial do 

mesmo, visando proporcionar proteção contra a erosão dos taludes, na área do projeto de 

infraestrutura a ser realizado próximo as suas margens. 

CAPÍTULO 2 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO À ÁREA INVESTIGADA 

Nova Esperança do Piriá localiza-se na Mesorregião Nordeste paraense, Microrregião 

do Guamá, limitando-se com os Municípios de Cachoeira do Piriá, Viseu, Santa Luzia do Pará, 

Garrafão do Norte, Capitão Poço, Ipixuna do Pará e Paragominas. A sede do Município está à 

284 km da capital do estado Belém, ligada por via rodoviária, rodovia PA-124. (Figura 1).  

 

Figura 1: Mapa de Localização de Nova esperança do Piriá em relação a Belém  

A área investigada fica localizada na área urbana do município Nova Esperança do 

Piriá, como é necessário um estudo de macrodrenagem, utilizamos o ponto mais a jusante 

dentro da área a ser utilizada na obra, uma vez q o valor de vazão máxima encontrada pra esse 

ponto atende todos os pontos a montante. 
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Figura 2: Mapa de localização do talvegue estudado e do ponto mais a jusante dentro da área de interesse da 

obra 

 

CAPÍTULO 3 - CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS 

O município de Capitão Poço está situado na Mesorregião Nordeste Paraense, 

Microrregião do Guamá. Esta região é caracterizada por relevo plano (Pacheco e Bastos 

2001).  

Pedologia 

Os solos que se destacam na região investigada, com base em estudos apresentados por 

Pacheco e Bastos (2001), Apud Silva et al. (1999) são:  

(1) Latossolo Amarelo Álico A moderado, com textura argilosa/média; 

(2) Podzólico Vermelho-Amarelo, Álico Tb A, com textura média argilosa; 

(3) Podzólico Amarelo Álico Tb A moderado com textura média/argilosa; 

(4) GIei Pouco Húmico Distrófico Tb A moderado com textura média e argilosa e; 
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(5)  Areia Quartzosa Distrófica A fraco arenosa. 

 

Vegetação 

A paisagem florística da área é caracterizada por vegetação secundária, denominada 

capoeira iatifoiiada, em diferentes estádios de desenvolvimento e remanescente de floresta 

explorada, resultantes alterações da floresta equatorial perenifólia (Pacheco e Bastos op. cit.). 

CAPÍTULO 4 - HIDROLOGIA 

 

4.1 – Cálculo da intensidade da Chuva na área de contribuição. 
 

Devido à ausência de dados pluviométricos no Município de Nova Esperança do Piriá, 

utilizou-se dados da estação pluviométrica de Aurora do Pará, por a ser a estação pluviométrica 

mais próxima ao Município. 

  

 Utilizou-se como base para o Cálculo de Chuva os parâmetros ajustados das equações 

IDF de Aurora do Pará-PA (Rodrigo O.R.M.S et al. 2011). 

 
Município K a b c R² anos 

Aurora do Pará 1130,328 0,1175 9,7859 0,7245 0,9959 22 

 

De posse desses dados calculou-se a intensidade (I) da chuva com um Tempo de retorno 

(TR) de 50 anos e duração (t) de 1 hora, através da fórmula de cálculo da intensidade de chuva. 

 
 

 
Figura 2: Fórmula para cálculo de intensidade de chuva. 

Com isso Obteve-se que a intensidade de chuva para a área é de 82,71mm/h. 

 4.2 -Cálculo do CN (Curve Number) 
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Para estudo da área de contribuição usaremos o método SCS (Desenvolvido pelo National 

Resources Conservatoin Center) dos EUA 

 

O método de SCS consiste em determinar a chuva efetiva e transformar esta chuva em 

vazão, utilizando os conceitos básicos do hidrograma unitário. 

 

O método do SCS pode ser utilizado quando uma bacia não tem cobertura vegetal 

homogênea, ou quando existem dois ou mais tipos de solos na bacia. 

• Neste caso, o valor do CN é calculado como uma média ponderada dos valores de CN 

 

Para Cálculo do CN, como a cobertura do Solo não é homogenia, foi feita uma média 

ponderada a partir do mapa de uso do solo para a área de contribuição do córrego. (figura 2) 

 

 
Figura 3: Área de contribuição do córrego 

 

 

Segundo (MCCUEN, 1998) o SCS classificou nos Estados Unidos mais de 4.000 solos 

para verificar o potencial de escoamento e classificou estes grupos em quatro, identificando 

com as letras A, B, C e D. 

 

 Grupo A: são aqueles que produzem pequeno escoamento e alta infiltração, 

 

caracterizados por altos teores de areia, pequenos teores de silte e argila e profundos; 

 

 Grupo B: menos permeáveis que os solos da categoria A, ainda sendo arenosos, 
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porém, menos profundos; 

 

 Grupo C: solos que geram escoamento superficial superior ao solo B, com 

 

capacidade de infiltração média a baixa, percentual mais elevado de argila e pouco 

profundos; 

 

 Grupo D: solos pouco profundos, com baixa capacidade de infiltração e presença de 

argilas expansivas, com maior capacidade para geração do escoamento. Existem diversos 

métodos para determinação do uso e ocupação do solo, como o reconhecimento de campo e a 

análise de imagens de satélite e de mapas de uso do solo (USDA, 1986). O SCS desenvolveu 

tabelas que consideram as diversas formas de uso e ocupação, o tipo de solo e a umidade 

antecedente, e associam essas condições a um valor de CN. 

 

Com base em perfil geológico realizado na área de contribuição constatou-se que o solo na 

área do córrego é areia grossa siltosa de cor marrom avermelhada figura 3 do anexo 2, 

constatou-se que o solo na área do córrego é areia grossa siltosa de cor marrom avermelhada, 

que no caso enquadra-se no grupo B. 

 

Tipo de cobertura CN (para solos grupo B) 

Floresta 55 

Urbano 85 

Pastagem 75 

Água 100 

 

 

De posse do tipo de cobertura (figura 1) e do CN, faz-se a média ponderada para obter-se 

o CN médio. 

 

Tipo de cobertura área percentual CN 

Floresta 0,08 km² 6,8% 3,74 

Pastagem 0,51 km² 42,8% 32,10 

Urbano 0,581 km² 49,7% 42,25 

Água 0,007 km² 0,7% 0,7 

Total 1,17 km² 100% 78,79 

 

 

4.3 -Elaboração do Hidrograma Unitário e Hidrograma de projeto 

 

Para Elaboração dos Hidrogramas precisamos de alguns dados, destes alguns foram tirados 

dos tópicos 4.1 e 4.2, outros foram coletados em campo. 

 

Os dados Necessários São: 

 

Intensidade de Chuva (I): 82,71 
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Curve Number (CN): 78,79 

Área de contribuição (A): 1,17 km² 

Talvegue (L): 1,403 km 

Desnível da Bacia (H): 19m 

Tempo de retorno (TR): 50 anos 

Tempo de duração da chuva(td): 1h 

 

De posse desses dados, fazemos a distribuição temporal da chuva utilizando o método de 

Huff(1967). 

 

Aplicando esse método obteve-se o tempo de concentração da bacia de 27,13 min e a 

precipitação total para 1 hora 82,71mm, e a precipitação (P) ao longo de 1h(t) e a precipitação 

efetiva (∆P) (Figura 4). 

 

 
Figura 4: dados de precipitação 

 

 

Com esses dados gera-se o Hietograma de Huff(figura 5). 

 

t P ∆P

0 0 0,00

0,05 13,2336 13,23

0,1 27,2943 14,06

0,15 35,5653 8,27

0,2 43,0092 7,44

0,25 49,626 6,62

0,3 54,5886 4,96

0,35 58,7241 4,14

0,4 62,0325 3,31

0,45 65,3409 3,31

0,5 67,8222 2,48

0,55 69,4764 1,65

0,6 71,1306 1,65

0,65 72,7848 1,65

0,7 74,439 1,65

0,75 76,0932 1,65

0,8 77,7474 1,65

0,85 79,4016 1,65

0,9 80,2287 0,83

0,95 81,0558 0,83

1 82,71 1,65
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Figura 5; Hietograma de Huff. 

 

 

Cálculo de Hidrograma Unitário. 

 
Dados de entrada         

L =  1,403 Comprimento do talvegue (km)   

H = 19,00 Desnível total da bacia (m)   

A =  1,17 Área de contribuição (km²)   

P =  1 Precipitação efetiva (mm) (Precipitação para 1mm de chuva) 

Tempo de Concentração       
 

  
 

          

      tc =  27,13 min 

      tc =  0,5 h 

            

tc =  Tempo de concentração (min)     

L =  Comprimento do talvegue (km)     

H =  Denível total da bacia (m)     

            

Duração da chuva          

tr =  0,1 1/5 x tc       
            

Tempo de Pico         
 

  
 

          

      tp =  0,3 h 

tr =  Duração da chuva (min)     

            
Tempo de Base         
 

  
 

          

      tb =  0,8 h 

tb =  Tempo de base (min)       

            

𝑡𝑐 = 57 × (
𝐿3

𝐻
)

0.385

 

𝑡𝑝 = 0.5 × 𝑡𝑟 + 0.6 × 𝑡𝑐  

𝑡𝑏 = 2.67 × 𝑡𝑝 
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Vazão de pico (Vazão máxima)       

            
 

  
 

    qp =  2,8799491 m³/s 

            

 

Figura 6: Hidrograma unitário 

 

Para cálculo da precipitação excedente, é necessário calcular a infiltração potencial 

máxima (S) e a infiltração inicial (ia). 

 
 

De posse desses dados efetua-se o cálculo da precipitação excedente, pra cada espaço de 

tempo. 

1. CN 

CN = 78,79

2. Infiltração potencial máxima (S)

S = 68,37594 mm

3. Infiltração inicial (Ia)

Ia = 13,67519 mm

  = 0 2 ×  

   = 25  ×
 .000

  
  0

𝑞𝑝 =
2 08 × 𝐴

𝑡𝑏
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Com esses dados cria-se um hidrograma unitário para cada bloco de chuva ao longo do 

tempo com chuva excedente gerando assim 19 blocos, incluindo dados de tempo, tempo de pico 

(tp’(h)), tempo de base (tb”(h)) e vazão em m³/s. 

 

t(h) P(mm)
P. Acum. 

(mm)

P. exc. 

Acum. 

(mm)

Hietogra

ma exc. 

(mm)

0 0,00 0 0 0

0,05 13,23 13,23 0,00 0,00

0,1 14,06 27,29 2,26 2,26

0,15 8,27 35,57 5,31 3,05

0,2 7,44 43,01 8,81 3,50

0,25 6,62 49,63 12,39 3,58

0,3 4,96 54,59 15,32 2,93

0,35 4,14 58,72 17,89 2,58

0,4 3,31 62,03 20,03 2,14

0,45 3,31 65,34 22,24 2,20

0,5 2,48 67,82 23,93 1,69

0,55 1,65 69,48 25,08 1,15

0,6 1,65 71,13 26,23 1,16

0,65 1,65 72,78 27,41 1,17

0,7 1,65 74,44 28,59 1,18

0,75 1,65 76,09 29,79 1,20

0,8 1,65 77,75 31,00 1,21

0,85 1,65 79,40 32,21 1,22

0,9 0,83 80,23 32,83 0,61

0,95 0,83 81,06 33,44 0,62

1 1,65 82,71 34,68 1,24

mailto:tallesgeo@hotmail.com


 
Talles Santos de Carvalho 

Geólogo – CREA/PA: 151535116-5 

tallesgeo@hotmail.com - Tel.: (91) 984511263 

10 

 
 

Com esses dados geramos hidrogramas unitários para cada bloco de chuva(figura 7). 

 

 
Figura 7 - hidrograma de 19 blocos de chuva. 

 

O somatório dos hidrogramas unitários gera o hidrograma de projeto, que apontou uma 

vazão máxima de projeto em 5,18m³/s (Figura 08). 

 

t(h) bloco tp'(h) tb"(h) Qp (m³/s)

0 0 0 0

0,05 0 0 0

0,1 1 0,4 0,9 0,65145949

0,15 2 0,45 0,95 0,87733453

0,2 3 0,5 1 1,00739476

0,25 4 0,55 1,05 1,03160022

0,3 5 0,6 1,1 0,84314933

0,35 6 0,65 1,15 0,74179691

0,4 7 0,7 1,2 0,61635264

0,45 8 0,75 1,25 0,63489714

0,5 9 0,8 1,3 0,487439

0,55 10 0,85 1,35 0,33000257

0,6 11 0,9 1,4 0,33385151

0,65 12 0,95 1,45 0,33755064

0,7 13 1 1,5 0,34110761

0,75 14 1,05 1,55 0,34452962

0,8 15 1,1 1,6 0,34782341

0,85 16 1,15 1,65 0,35099532

0,9 17 1,2 1,7 0,17665067

0,95 18 1,25 1,75 0,17740061

1 19 1,3 1,8 0,35699686
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Figura 8: HIdrograma de projeto 

Com isso concluímos através do estudo SCS, que a vazão de projeto é de 5,18m³/s. 

 

4.4 -Medição da vazão do córrego 

 

Para concluir o estudo foi feita a medida de vazão do córrego. 

 

Para o estudo da vazão do córrego foi utilizado o método de medida com flutuador, onde 

foi delimitada uma extensão de 5m (L), este percurso foi percorrido em 18,79s (t) foi constatada 

uma velocidade superficial da água de 0,266 m/s (V). Foi medida profundidade através do 

método dos retângulos médios e verificado uma área de 0,5125m² (A), sabendo que geralmente 

a velocidade média da água é 80% da velocidade superficial, tem-se que a vazão é de 0,109m³/s 

 

 

1. Desenvolvimento dos cálculos 

V= L/t 

V= 5/18,79=0,266m/s 

Q = 0,8 * V *A 

Q = 0,8 * 0,266 *0,5125=0,109m³/s 

Desta forma, constatou-se uma vazão de 0,109m³/s. 
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4.5 -Cálculo da vazão suportada pela obra 

Para vermos se o projeto atende a vazão requerida utilizou-se a Fórmula de Manning, a 

área em estudo tem 111m de comprimento, com uma inclinação de 1%. Com base no corte 

lateral da seção foi obtido, altura molhada, base do canal, relação entra base dos triângulos 

laterais e altura (m), foi verificado o coeficiente de rugosidade(n) (figura 8). 

 

 
Figura 9 corte esquemático do córrego 

Com isso obteve-se os seguintes dados: 

 

Área Molhada(A):10,69m² 

Perímetro Molhado: 8,86m 

Raio Hidráulico (RH): 1,2m 

Largura Superficial: 7m 

Coeficiente de rugosidade (n): 0,2 (grama) 

Declividade (i): 0,013729977 

 

Com esses dados calculamos a Vazão máxima (Q)que o projeto suporta: 

 

Q= 1/n ⋅ A ⋅ RH2/3 ⋅ i1/2  

 

Vazão máxima suportada pelo projeto = 7,09m³/s 

 

CAPÍTULO 5 - CONCLUSÃO 

 

 

Após análise da área de contribuição do córrego, contatou-se pelo método SCS, uma vazão 

de projeto de 5,18m³/s para uma chuva de duração de 1h e recorrência de 50 anos, somado a 

medida de vazão in loco do córrego de 0,109m³/s, tem-se uma vazão total de 5,29m³/s para o 

período de recorrência de 50 anos. 
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Isso permite que a obra possa ser executada, uma vez que possui capacidade de vazão que 

atende a necessidade para uma recorrência de 50 anos. 
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Anexo 1 - ART. 
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Anexo 2 – Laudo geológico 
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