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A presente especificagéo técnica visa orientar 6

50 das obras de

REFORMA DA PRAQA DO BAIRRO BOM ACERTO, NO MUNICIPIO DE MILHA.

II.

SERVICOS

Os servigos a serem executados deverao obedecer rigorosamente aos
detaihes de projetos e especificagﬁes, que deveréio estar em plena concordéincia
com as normas e recomendagﬁes da ABNT e das concession-arias locais, assim
como, com 0 cédigo de obras, em vigor.
Prevalecera sempre 0 prirneiro, quando houver divergéncia entre:
I
-I
I

As presentes especiﬁcagﬁes e os projetos;
As normas da ABNT e as presentes especificagﬁes;
As normas da ABNT e aqueias recomendadas pelos fabricantes de
materiais;
As cotas dos desenhos e as medidas em escala sobre estes;
Os desenhos em escala maiores e aqueles em escala menores;
Os desenhos com data mais recente e os com datas mais antiga.

Para 0 perfeito entendimento destas especificagﬁes é estritamente
necessério uma visita do Construtor ao local da obra, para que sejam verificadas as
reais c0ndig6es de trabalho.
III.

DESPESAS

Todas as despesas referentes aos servigos, materiais, méo-de-obra, leis
sociais, vigiléncia, Iicenga, multas e taxas de qualquer natureza, ficaréo a cargo da
Construtora executante da obra.

Administragao da Obra
A Construtora fica obrigada a dar andamento conveniente as obras,
mantendo 0 local dos servigos e a frente dos mesmos, de forma e eficiente, um
engenheiro residente devidamente credenciado.
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Todos os materlais a serem empregados na
deverao ser
comprovadamente de primeira qualidade, sendo respeitadas as especificagoes e

normativas referentes aos mesmos.

v.

MAO-DE-OBRA

Toda m5o—de-obra, salvo 0 disposto em contrario no caderno de encargos
serao fornecidas pelo construtor.

v1.

|=1scAL1zAcAo

A ﬁscalizagéo da obra ficara a cargo da Prefeitura, através do seu
departamento competente.
A fiscalizagao poderé desaprovar qualquer servigo (em qualquer que seja
a fase de execugao) que julgar imperfeito quanto a qualidade de execugéo e/ou de
material aplicado. Fica, nesse caso, a contratada (Construtora) obrigada a refazer o
servigo desaprovado sem que ocorra qualquer 6nus adicional para a contratante.
Esta operagao seré repetida tantas vezes quantas forem necessérias, até que os
servigos sejam aprovaclos pela fiscalizagao.
A Construtora se obrigara manter durante todo o periodo da obra um
llvro de ocorréncia, no qual a flscalizagéo fara as anotagoes sobre o andamento ou
mudangas no projeto ou quaisquer acertos que de algum modo modifique ou altere
a concepgao do projeto original.
VII.

RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A Construtora assumiré integral responsabilidade pela boa execugéo e
eﬁciéncia dos sewigos que efetuar de acordo com 0 caderno de encargos,
instrugoes de concorréncia e demais documentos técnicos fornecldos, bem corno
por eventuais danos decorrentes da realizagao dos trabalhos.
Fica estabelecido que a realizagéo, pela Construtora, de qualquer
elemento ou segéo de servigo, implicaré na tacita aceitagao e retificagao, por parte
dela, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados no caderno
de encargos para o elemento ou 56656 de servigo executado.
VIII.

RECEBIMENTO DAS OBRAS

Quando as obras e servigos contratados ﬁcarem inteiramente concluidos,
de perfeito acordo com o contrato, seré lavrado um “termo de recebimento
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que sera assinado por um representante do contratante e pelo
construtor.
O termo de recebimento deﬁnitivo das obras e serviqos contratados seré
lavrado 60 (sessenta) dias apos o recebimento provisério, se tiverem sido
satisfeitas todas as exigéncias feltas pela fiscalizagao.
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1. seavrcos PRELIMINARES
1.1.

PLACAS PADRAO ms OBRA
As placas deveréo ser confeccionadas de acordo com cores, nas

dimensoes 3,00x2,00m, proporgoes e demais orientagoes contidas neste
manual. Elas deverao ser confeccionadas em chapas planas, metalicas,
galvanizadas, em material resistente as intempéries. As informagoes
deveréo estar em material plastico (poliestireno), para fixagao ou
adesivagao nas placas. Quando isso n50 for possivel, as informagiies
deverao ser pintadas a oleo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material
pléstico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao ser aﬁxadas
em local vislvel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento
ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagao. Recomenda-se
que as placas sejam mantidas em bom estado de conservagéio, inclusive
quanto 6 integridade do padréo das cores, durante todo 0 periodo de
.-.-

execugao das obras.
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1.2.1.
EscAvAg;Ao MANUAL so|.o DE 1A.CAT. PROF. ATE
1.50m
As escavagﬁes para 0 langamento das fundagoes deverao ser de feitas de
forma manual, a profundidade das escavagoes devem obedecer as cotas definidas
em projeto de fundagoes.
As formas e escoramentos apresentarao resisténcia suficiente para n50 se
deformarem sensivelmente sob a agao das cargas e das variagﬁes de temperatura e
umidade.
1.2.2.
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA .
A execugéio das fundagoes dex/era’ satisfazer as normas da ABNT atinentes ao
assunto e ou projetos de fundagoes.
As fundagoes continuas de pedra serao executadas com “pedra-de-mad”
assentadas com argamassa de cimento e areia no trago 1: 3.
Os blocos em concreto ciclopico seréio executados no trago 1: 3: 6, devendo
ser adicionado "pedra-de-mao" no percentual de 30% (trinta por cento) do volume
do bloco concretado.

1.2.3.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO.
A execugéo das fundagoes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao
assunto e ou projetos de fundagoes.
Correré por conta do construtor a execugao de todos escoramentos julgados
necessérios.
As fundagﬁes em alvenaria de embasamento com tijolos cerémico furado,
seréo executados no trago 1:2:8(cimento, cal e areia) e com tijolos de 9x19x19cm.
(1: 4 com adigao de 100 kg de cimento por m3 de argamassa.)
As armaduras seréio executadas com ago CA - 60 nas quantidades de projeto
onde o recobrlmento seré igual a 2,5cm.
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Os servigos de corte e dobra do ago correré por conta do construtor, sendo
este o executor ou contratante de tercelrizagao para o servico, tendo em vista ser
responsabilidade do mesmo seguir as normas técnicas referentes a estes servigos.
1.3.
FORMAS
Deverao ser executadas de modo que o concreto acabado tenha as formas e
as dimensoes do projeto, de acordo com alinhamentos e cotas, e que apresente
uma superficie lisa e uniforme. Devem ser utilizadas chapas compensadas
plastificadas, de espessura de 12mm, podendo ser utilizadas até 5 vezes.
Deverao ser projetadas de modo que suportem os efeitos do langamento e
adensamento do concreto.
As

dimensﬁes,

nivelamento

e verticalidade das formas deverao ser

verificadas cuidadosamente.
Antes da concretagem, sera removido, do interior das formas, todo o po de
serra, aparas de madeira e outros restos de materials. Em pilares ou paredes, nos
quais o fundo é de dificil limpeza, deverao ser deixadas aberturas provisorias para
facilitar essa operagao.
As juntas das formas serao obrigatoriamente vedadas para evitar perda da
argamassa do concreto ou de agua.
Nas formas para superficies aparentes de concreto, 0 material a ser utilizado
devera ser a madeira compensada plastificada, as chapas de ago ou as tébuas
revestidas com léminas de compensada plastificado ou com folhas metalicas. Para
superficies que nao ficaréio aparentes, o material utilizado podera ser a madeira
mista comumente usada em construgoes ou as chapas compensadas resinadas.
Antes da concretagem, as formas deverao ser molhadas, mantendo-se as
superficies umidas, mas nao encharcadas. Salvo indicagéo em contrario, todos os
cantos externos e bordos das superficies aparentes das pegas de concreto a serem
moldadas deverao ser chanfrados, por meio da colocagao de um “bite” de madeira.
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Esse “bite” devera ter, em segao transversal, o formato diéfum-‘tﬁangulo retangulo

isosceles, cujos lados iguais devem medir 2,00 cm.
As unioes das tébuas, folhas de compensados ou chapas metalicas, deverao
ser de topo e repousarao sobre vigas suportadas pelas pegas de escoramento. Os
encaixes das formas deverao ser construidos e aplicados de modo a permitir a sua
retirada sem se danificar o concreto.

1.4.

CONCRETO FCK 25 MPa

A execugao dos concretos devera obedecer rigorosamente as especiﬁcagﬁes e
as

Normas

Técnicas

da

ABNT,

sendo

cle

exclusiva

responsabilidade

da

CONTRATADA a resisténcia e a estabilidade de qualquer parte da estrutura
executada com esses concretos.
Dosagem
A dosagem do concreto sera experimental e teré por fim estabelecer o trago
para que este tenha a resisténcia e a trabalhabilidade previstas, expressa esta
ultima pela consisténcia.
A dosagem experimental podera ser feita por qualquer método baseado na
correlacao entre as caracteristicas de resisténcia e durabilidade do concreto,
|evando—se em conta a trabalhabilidade desejada e atendendo:
A Relagao Agua/Cimento, que decorrera da Resisténcia de Dosagem, fc28, e
das peculiaridades da obra como impermeabilidade, resisténcia ao desgaste etc.;
A Resisténcia de Dosagem, que sera calculada em fungao da Resisténcia
Caracteristica do concreto fcj e do desvio padrao de dosagem sd,
fc28

= fck + 1,65 sd
9
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sd sera' determinado pela expressao sd = kn . sn., onde"i€n”?/alria de acordo
com o numero n de ensaios :

Quando nao for conhecido o valor do desvio padrao sn determinado em
corpos de prova de obra executada em condigﬁes idénticas, 0 valor de sd sera
fixado em fungao do rigor com que o construtor pretenda conduzir a obra:
Quando

houver

assisténcia

de

profissional

legalmente

habilitado,

especializado em tecnologia do concreto; todos os materials forem medldos em
peso; houver medidor de a'gua, corrigindo-se as quantidades de agregado miﬁldo e
de agua em jungao de determinagoes frequentes e precisas do teor de umidade dos
agregados e,

houver garantia

de manutengao,

no decorrer da obra,

da

homogeneidade dos materials a serem empregados:
sd = 4,0 MPa
Quando

houver

assisténcia

de

profissional

legalmente

habilitado,

especializado em tecnologia do concreto; o cimento for medido em peso e os
agregados em volume e houver medidor de agua, com corregao do volume do
agregado miudo e da quantidade de agua em fungao de determinagoes frequentes
e precisas do teor de umidade dos agregados:
sd = 5,5 MPa
Quando o cimento for medido em peso e os agregados em volume e houver
medidor de agua, corrigindo-se a quantidade de agua em fungao da umidade dos
agregados simplesmente estimada:

sd = 7,0 MPa
N50 poderao ser adotados valores de sd inferiores a 2,0MPa.
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Em qualquer caso sera feito 0 controle da resisténcia o‘o~co+Tc'1@to.
A dosagem nao experimental, feita no canteiro de obras por processo
rudimentar somente sera permitida para obras de pequeno vulto, a critérlo da
Fiscalizagao, respeitadas as seguintes condigoesz
A proporgao de agregado miudo no volume total do agregado sera' fixada cle
maneira a se obter um concreto de trabalhabilidade adequada a seu emprego
devendo estar entre 30% a 50%; A quantidade de agua sera a minima compatlvel
com a trabalhabilidade necessaria.
Preparo do Concreto no Canteiro de obras
Para fabricagao no Canteiro, devera ser utilizada betoneira convencional de
funcionamento automatico ou semiautomatico, que garanta a medicao e a exata
proporgao dos ingredientes.
As betoneiras de concreto funcionarao sob inspegao permanente e deverao
satisfazer as seguintes exigéncias:
Serao equipadas com dispositivos de facil ajustagem, para compensar as
variagoes do teor de umidade dos agregados e dos pesos dos ingredientes;
A imprecisao total na alimentagao e na mistura dos materials nao devera
exceder a 1,5% para a agua e o cimento, e 2% para qualquer tipo de agregado;
As balangas serao equipadas com dispositivos que indiquem os pesos durante
todo 0 ciclo de carregamento das mesmas, de zero até a carga completa, devendo
ser inspecionadas, aferidas e ajustadas, pelo menos mensalmente;
Os materials deverao ser colocados no tambor da betoneira de modo que
uma parte da agua de amassamento seja introduzida antes dos materials secos na
seguinte ordem: primeira parte do agregado gratido; em seguida 0 cimento e a
areia; 0 restante da égua; e, finalrnente, a outra parte do agregado graudo.
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As quantidades de arela e brlta, em qualquer tipo de mistura, deverao ser
determlnadas em volume. As quantidades de cimento e agua de amassamento
serao medidas em peso.
A mistura volumétrica do concreto deveré ser sempre preparada para uma
quantidade lnteira de sacos de cimento.
Os sacos de cimento que, por qualquer razao, tenham sido parcialmente
usados, ou que contenham cimento petrificado, serao rejeitados.
Os aditivos serao misturados a agua em quantidades certas, antes do seu
langamento no tambor da betoneira, e sua quantidade devera seguir as
recomendagiies do fabricante. O tempo de mistura, contado a partlr do instante em
que todos os materials tenham sido colocados na betoneira, nao devera ser inferior
a 1,5 mlnutos, varlando de acordo com 0 tipo de equlpamento utilizado.

PREPARO DO CONCRETO EM CENTRAIS
Quando a mistura for feita em central dosadora de concreto situada fora do
local da obra, os equipamentos e métodos usados deverao estar de acordo com a
NBR7212/84 - Execugao de Concreto Dosado em Central.
CONCRETO APARENTE

A execugao do concreto aparente devera obedecer as seguintes condlgoes
minimas:
Maior dlametro ou bitola do agregado graudo deve ser menor do que 0.25 da
menor dimensao da forma;
Consumo minlmo de cimento por metro cubico, lndependentemente do fator
agua/cimento ou da reslsténcla necessaria, devera ser de 380 Kg.
A trabalhabilidade minlma do concreto, medlda no cone de Abrams (Slump
Test), deve ser de 10cm (+ 1).
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A altura de langamento do concreto nao podera exceder

, m.

Os pllares em concreto aparente deverao ter suas qulnas chanfradas por
meio da colocagao de “bits” ou mata-juntas trlangulares de madeira no interior dos
moldes.
Nas pegas de concreto aparente, o cimento empregado devera ser do uma so

marca e tipo, a ﬁm de se garantir a homogeneldade de textura e coloragao.
TRANSPORTE
O concreto preparado fora do cantelro da obra devera ser transportado, no
menor espago de tempo possivel, em caminhoes apropriados, para evitar a
segregagao dos elementos ou varlagao de sua trabalhabilidade, permltindo a
entrega do material para langamento completamente mlsturado e uniforme. O
periodo de tempo entre a saida da betoneira e o langamento do concreto, sera
conforme a NBR-6118.
O transporte horizontal, na obra, devera ser feito empregando-se carrlnhos
de mao de 1 roda, carros de 2 rodas, pequenos veiculos motorlzados (“Dumpers"),
todos com pneus com camara, ou vagonetas sobre trilhos, a flm de evitar-se que
haja compactagao do concreto devldo a vibragao.
O transporte vertical devera ser feito por guinchos, por guindastes equipados

com cagambas de descarga pelo fundo ou mecanlcamente comandada por slstema
elétrlco ou a ar comprimido.
PLANOS DE CONCRETAGEM
A CONTRATADA devera apresentar um estudo que estabelega os Pianos de
Concretagem, os prazos, os pianos de retirada das formas e de escoramentos, os
locals de interrupgao forgada da concretagem (juntas), que deverao ser aprovados
pela Fiscallzagao e pelo calcullsta da estrutura.
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Para grandes estruturas, o Plano de Concretagem deve

r elaborado para

que sejam executadas apenas as juntas prevlstas no projeto, evitando-se, ao
maxlmo, as juntas de construgao que, quando necessarlas, deverao ser preparadas
de modo a garantlr uma estrutura monolltica.
JUNTAS DE CONCRETAGEM
A possivel locallzagao das juntas de concretagem deveré estar indicada nos

desenhos de formas das estruturas, em desenho especifico, ou estabelecldas
juntamente com a Flscalizagao.
Para a retomada da concretagem apés 0 tempo de pega da camada anterior,
devem ser adotados os seguintes procedimentos:
A calda ou nata de cimento, provenlente da pequena exsudagao que ocorre
na vibragao do concreto, deve ser retirada de 4 a 12 horas apos a concretagem,
com jato de ar ou agua, até uma profundidade de 5 mm, ou até o apareclmento do
agregado graudo, 0 qual devera flcar limpo;
Durante as 24 horas que antecedem a retomada da concretagem, a
superflcle deve ser saturada da agua, para que o novo concreto nao tenha sua agua
de mistura retirada pela absorgao do concreto velho. Deve segulr—se uma secagem
da superficie para retirada de eventuais excessos d'agua;
Essa limpeza deveré ser repetida antes da retomada da concretagem, pols a
superflcie

devera estar isenta de poeira, nata de cimento, materials graxos e

apresentar-se firrne para a aplicagao de adesivo estrutural a base de epoxl (Slkadur
32 ou similar), sendo a aplicagao desse produto feita conforme lnstrugoes do
fabricante. O uso de outro tipo de adesivo deve ser aprovado pela Fiscallzagao;
A colocagao do concreto novo sobre 0 velho deve ser feita de forma
cuidadosa, no sentido de evitar a formagao de bolsas, devldo a falta de
homogeneldade ou a mistura deflclente.
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As variagoes da temperatura amblente e do concrafo, difrante a pega do
cimento, corn consequente desenvolvlmento de calor de hidratagao, de retragao, de
varlagao de umidade e os esforgos provenlentes das deformagoes diferenclals na
estrutura, tendem a produzir tensoes de tragao na mesma. A finalidade principal
das juntas de contragao e

dllatagao é lmpedir que essas tensoes de tragao

produzam fissuras na estrutura.

As juntas em mastique serao conformadas com placas de cimento
betumlnado, ou placas de isopor, que lhes servlrao de forma na concretagem. A
superficie da junta devera estar estruturalmente sa e isenta de poelra, nata de
cimento, graxa, etc, apresentando-se absolutamente seca, sendo sua limpeza
efetuada medlante a aplicagao de jato de areia ou com a utilizagao de escova de
ago. Apos o seu preparo, a junta sera preenchlda com mastique elastico (tipo
Sikaflex 1A ou similar), conforme determinagées do fabricante. Adensamento
O concreto devera ser adensado mecanlcamente dentro das formas, até que
se obtenha a maxlma densidade possivel, evitando-se a criagao de vazios e de
bolhas de ar na sua massa.
Deverao ser utilizados vibradores de lmersao

pneumaticos, elétricos ou a

explosao, ou vibradores externos de forma, conforme o caso, com dimensﬁes
aproprladas para o tamanho da pega que estiver sendo concretada.

Os vibradores de imersao deverao trabalhar com uma frequéncia minima de
7.000 impulsos por mlnuto (I.P.M.), enquanto que os externos de forma, com
8.000 I.P.M.

O vlbrador de imersao sera mantido até que aparega a nata na superﬁcie,
momento em

que devera ser retirado e mudado de posigao, evitando-se seu

contato demorado com as paredes das formas ou com as barras da armadura.
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Durante a vibracao de uma camada, o vibrador de mq s utilizado

em conc retagem de elementos estruturals) devera ser mantido lna posigao vertical
e a agulha devera atlngir a parte superior da camada anterior.
Nova camada nao podera ser langada antes que a anterior tenha sido
convenlentemente adensada, devendo-se manter um afastamento entre os pontos
continuos de vibragao de, no minimo, 30 cm. Na concretagem de lajes e placas de
piso ou de pegas pouco espessas e altas, 0 emprego de réguas e placas vibratorlas
é obrigatorio.
A CONTRATADA devera manter de reserva, durante a concretagem, motores
e mangotes de vibradores, sem onus para a CONTRATANTE, de acordo com a
definigao da Fiscallzagao.
Somente sera permitido o adensamento manual em caso de interrupgao no
fornecimento de forga motriz aos aparelhos e, por tempo minimo indispensavel ao
térmlno da moldagem da pega em execugao, devendo-se, para esse fim, elevar o
consumo de cimento de 10%, sem que seja acrescida a quantidade de agua de
amassamento.
O adensamento manual podera ser adotado em concretos plastlcos, com
abatimento (Slump) entre 5 a 12 cm.
Nas concretagem de grande espessura a espessura maxima a ser adensada é

de 20 cm, devendo a operagao cessar quando aparecer na superficie do concreto
uma camada Ilsa de cimento.

CURA E PRoTEcAo
O concreto, para atlngir sua reslsténcia total, devera ser curado e ter sua
superficie proteglda adequadamente contra a agao do sol, do vento, da chuva, de
aguas em movlmento e de agentes mecanlcos.
A cura devera contlnuar durante um periodo minimo de 7 dias apos 0
langamento, conforme NB-1/NBR-6118 da ABNT.
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A agua para a cura deveré ser doce e limpa, com\‘a\1:|1e§ma qualidade da
usada para o preparo do concreto.
A critério da Flscalizagao poderao ser empregados os seguintes tlpos de
curas:

CURA UMIDA
As superficies do concreto poderao ser cobertas por sacos de aniagem, tecido
de algodao ou outro tipo de cobertura aprovado, ou areia, que serao mantidos
contlnuamente umidos. A aniagem so devera ser usada em superficles de concreto
que deverao ser revestldas e sempre em duas camadas. Podera ser utilizado,
também, o slstema de aspersao ou de lrrigagao continua. As formas que
permanecerem no local deverao ser mantidas contlnuamente umidas até o final do
processo, para evitar a abertura de fissuras e o consequente secamento rapldo do
concreto. Se removidas antes do término do periodo de cura, o processo de
umedecimento das superficies desmoldadas devera

prosseguir,

usando- se

materials adequados.

CURA COM PAPEL IMPERMEAVEL
As superficles de concreto deverao ser cobertas por papel impermeavel,
sobreposto 10 cm nas bordas, sendo as mesmas perfeitamente vedadas. O papel
devera ser fixado na sua poslgao por meio de pesos, a flm de prevenir seu
deslocamento, rasgos ou orificios que aparegam durante 0 periodo da cura e que
deverao ser imedlatamente reparados e remendados.

CURA POR MEMBRANA
As superficles de concreto poderao ser protegidas das perdas de umidade por
meio de um composto quimlco resinoso ou parafinico (tipo ANTISOL da SIKA ou
similar), aplicado de maneira a formar uma pelicula aderente continua que nao
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apresente desfolhamentos, rachaduras na superficie e que esteja livre de pequenos
orlficios ou outras imperfeigoes. A substituigao do produto so podera ser feita com a
aprovagao da Flscallzagao.
Superficies sujeitas a chuvas pesadas dentro do periodo de trés horas apos a
apllcagao do composto e superficies avariadas por operagoes subsequentes de
construgao durante o periodo de cura deverao ser novamente cobertas com o
produto. O composto nao devera ser usado em superficies que receberao

enchimento de concreto, e nao devera deixar residuos
inconvenientes sobre

ou

cores

as superficies onde for aplicado. As superficies cobertas

com o composto, durante o periodo de cura, deverao flcar livres de trafego e de
outros fatores causadores de abrasao.
ARMAZENAGEM DOS MATERIAIS

CIMENTO
O armazenamento do cimento devera ser feito com protegao total contra
intempéries, umidade do solo e outros agentes nocivos a sua qualidade e de
maneira tal que permlta uma operagao de uso em que se empregue, em primelro
lugar, o cimento mais antlgo antes do recém-armazenado. O empilhamento
maximo nao devera ser maior do que dez sacos.
O volume de cimento a ser arrnazenado na obra devera ser suficiente para
permitir a concretagem completa das pegas programadas, evitando-se interrupgées

no langamento por falta de material.
AGREGADOS
Os diferentes agregados deverao ser armazenados em compartimentos
separados, de modo a nao haver possibilldade de se misturarem. Igualmente,
18
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deverao ser tomadas precaugoes de modo a nao se permltir~sT.|a mistura com
materials diferentes que venham a prejudlcar sua qualidade.
Os agregados que estiverem cobertos de 66 ou de outros materials
diferentes, e que nao satisfagam as condlgoes minimas de limpeza, deverao ser
novamente lavados ou entao rejeitados.
~

~

Pelas causas acima apontadas, a lavagem e rejelgao nao impllcam onus para
a CONTRATANTE, correndo o seu custo por conta da CONTRATADA.

ADITIVOS
Os aditivos deverao ser armazenados em local abrigado das intempéries,
umidade e calor, por periodo nao superior a seis meses.

1.5.

ARMAcAo cA5o/cA6o

As barras de ago utllizadas para as armaduras das pegas de concreto
armado, bem como sua montagem, deverao atender as prescrigﬁes das Normas
Brasileiras que regem a matéria, a saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.
De um modo geral, as barras de ago deverao apresentar suficiente
homogeneidade quanto as suas caracterlstlcas geométricas e nao apresentar
defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliagoes e corrosao. Para efeito de aceitagao
de cada lote de ago a Contratada providenciara a realizagao dos correspondentes
ensaios de dobramento e tragao, através de laboratorlo idoneo e aceito pela
Fiscallzagao, de conformidade com as Normas NBR 6152 e NBR 6153. Os lotes
serao aceitos ou rejeitados em fungao dos resultados dos ensaios comparados as
exigénclas da Norma NBR 7480.
As barras de ago deverao ser deposltadas em areas adequadas, sobre
travessas de madeira, de modo a evitar contato com 0 solo, oleos ou graxas.
Deverao ser agrupados por categorlas, por tipo e por lote. O crltérlo de estocagem
devera permitir a utilizagao em fungao da ordem cronologica de entrada.
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armaduras de ago, incluindo estribos, flxadores, arames, amarragiies e barras de

ancoragem, travas, emendas por superposigao ou solda, e tudo o mais que for
necessario a execugao desses servigos, de acordo com as lndicagﬁies do projeto e
orientagao da Fiscalizagao.
Qualquer armadura tera cobrimento de concreto nunca menor que as
espessuras prescrltas no projeto e na Norma NBR 6118. Para garantia do
cobrimento minimo preconizado em projeto, serao utlllzados distanciadores de
plastico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento prevlsto. A
reslsténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das
pegas as quals serao incorporadas. As pastilhas serao providas de arames de
fixagao nas armaduras.
As barras de ago deverao ser convenlentemente limpas de qualquer
substancla prejudicial a aderéncla, retirando as camadas eventualmente agredidas
por oxldagao. A limpeza da armagao devera ser feita fora das respectlvas férmas.
Quando reallzada em armaduras ja montadas em formas, sera executada de modo
a garantlr que os materials provenlentes da limpeza nao permanegam retidos nas
férmas.
O corte das barras sera realizado sempre a frio, vedada a utllizagao de
magarico.
As emendas por traspasse deverao ser executadas de conformidade com o
projeto executlvo. As emendas por solda, ou outro tipo, deverao ser executadas de
conformidade com as recomendagoes da Norma NBR 6118. Em qualquer caso, o
processo devera ser também aprovado através de ensaios executivos de acordo
com a Norma NBR 6152.
Para manter o posicionamento da armadura durante as operagoes de
montagem, langamento e adensamento do concreto, deverao ser utilizados
flxadores e espagadores, a flm de garantlr o cobrimento minimo preconizado no
20
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projeto. Estes dispositivos serao totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a
nao provocarem manchas ou deterioragao nas superficies externas.
Para a montagem das armaduras deverao ser obedecldas as prescrigﬁes do
item 10.5 da Norma NBR 6118.
Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo
deverao estar dispostas de modo a nao acarretar deslocamento das armaduras. As
barras de espera deverao ser protegidas contra a oxldagao, através de plntura com
nata de cimento e ao ser retomada a concretagem, serao limpas de modo a
permitir uma boa aderéncla.
2. ALVENARIA E REVESTIMENTOS
2.1.
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO
Serao erguldas alvenarias vedagao corn blocos ceramlcos furados de
9x19x19cm, espessura 9cm.
Os tljolos de barro rnacigos ou furados serao de procedéncia conhecida e
idﬁnea, bem cozlclos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o
flm a que se destinam, isentos de fragmentos calcarlos ou outro qualquer material
estranho. Deverao apresentar arestas vlvas, faces planas, sem fendas e dimens6es
perfeitamente regulares. Suas caracterlstlcas técnicas serao enquadradas nas
especificagoes das Normas NBR 7170 e NBR 8041, para tljolos maclgos, e NBR
7171, para tljolos furados. Se necessario, especialmente nas alvenarias corn fungao
estrutural, os tljolos serao ensalados de conformidade com os métodos indicados
nas normas.
O armazenamento e o transporte dos tljolos serao realizados de modo a
evitar quebras, trlncas, umidade, contato com substanclas nocivas e outras
condlgiies prejudiciais.
Para a perfelta aderéncia das alvenarias de tljolos as superficies de concreto,
sera aplicado chapisco de argamassa mista de cal hidratada e areia, no trago
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volumétrico de 1:2:8, com adigao de adesivo, quando especificado pelo projeto ou
Fiscalizagao. Neste caso, dever-se—a cuidar para que as superficies de concreto
aparente nao apresentem manchas, borrifos ou qualsquer vestiglos de argamassa
utilizada no chapisco.

2.2.

CHAPISCO

Em camadas lrregulares e descontlnua, sera executado com argamassa
empregando-se cimento e areia grossa no trago 1:3. As superficies destinadas a
receber 0 chapisco comum serao limpas a vassoura e abundantemente molhadas
antes de receber a aplicagao desse tipo de revestimento.
As superficies serao tratadas semelhantemente as que receberao chapisco
comum. Os chapiscos terao preparo mecanlco com a utilizagao de betoneira prépria
para o servigo.
2.3.
EMBOQO
O embogo de cada pano de parede somente sera inlciado depois de
embutldas todas as canalizagoes projetadas, concluidas as coberturas e apos a
completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco. De iniclo, serao executadas
as guias, faixas verticals de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirao de
referéncia. As guias internas serao constltuidas por sarrafos de dimensées
aproprladas, fixados nas extremldades superior e inferior da parede por meio de
botoes de argamassa, com auxillo de fio de prumo.
Preenchidas as falxas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a
proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as
faixas de argamassa, serao retirados os sarrafos e embogados os espagos. A
argamassa a ser utilizada sera' de cimento, arenoso e areia no trago volumétrico
1:7:3. Depois de sarrafeados, os embogos deverao apresentar-se regularlzados e
asperos, para facllitar a aderéncia do reboco. A espessura dos embogos sera de 20
mm.
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REBOCO
Com a superficie limpa com vassoura e suficientemente moihada com

broxa. Antes de ser iniciado 0 reboco, dever-se-é verificar se os marcos, contrabatentes e peitoris jé se encontram perfeitamente coiocados. A argamassa de
cimento e areia peneirada,trac;o volumétrico 1:4. Quando especificada no projeto
ou recomendada pela Fiscaiizagéo, poder-se-é utilizar argamassa pré—fabricada.
Os rebocos regLHaﬁzad0s e desen1penados, é régua e desenwpenadeha,

deveréo apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente pianos,
n50 sendo tolerada qualquer ondulagéo ou desigualdade de alimento da
superficie. O acabamento final deveré ser executado com desempenadeira
revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A espessura do reboco seré de
5 mm.

3. PAVIM ENTAQAO

3.1.

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM
Argamassa seca com consumo minimo de cimento 350 kg/m3.

Lastro de concreto na'-io estrutural de O5 cm de espessura, fck minimo de
9Mpa.
Limpeza e preparo da base: Retirada de entuihos, restos de
argamassa, e outros materiais com picéo, vanga, ponteira e mareta.
\/arrer a base com vassoura dura, até ﬁcar isenta de pé e particulas soltas.
Se na base existir éleo, graxa, cola ou tinta, providenciar a completa
remogéio.
Deﬁnigéo de niveis com assentamento de taliscasz A partir do ponto
de origem (nivel cle referéncia), os niveis de contra piso deveréio ser
transferidos com uso de aparelho de nivel ou nivel de mangueira. Os
.|
‘\] —--.

/*
7‘

-_~__“-_

r

23

- AV‘

n 53-

"

"

.;

PREFEITURA MUNJCIPALDE ~_0:.$9 95

“Q

5 7

Q; 335

\ AI

:5 F\~5 /” '

,

"uma/X

Q’

4 !

O

ft,=P,.';‘f§=“s.§l§

Mvwcnoopovo

pontos de assentamento de taliscas deverao estar limpos. Polvilhar com
cimento para formagao de nata, para garantir a aderéncia da argamassa. A
argamassa de assentamento da talisca devera ser a mesma do contra piso.
Posicionamento das taliscas com disténcia maxima de 3 m (comprimento
da régua disponivel para o sarrafeamento suficiente para alcangar duas
taliscas). As taliscas deverao ter pequena espessura (cacos de ladrilho
cerémico ou azulejo). O assentamento das taliscas devera ser com
antecedéncia minima de 2 dias em reiagao a execugéo do contra piso.

No dia anterior a execugao do contra piso, a base completamente
limpa, deveré ser molhada com égua em abundéncia.
Imediatamente antes da execugao do contra piso, a agua em
excesso deveré ser removida, e executar polvilhamento de cimento, com

auxilio de uma peneira (quantidade de 0.5 kg/m2), e espalhado com
vassoura, criando uma fina camada de aderéncia entre a base e a
argamassa do contra piso. Esta camada de aderéncia devera ser executada
por partes para que a nata nao endurega antes do langamento do contra
piso.
Em seguida preencher uma faixa no alinhamento das taliscas,
formando as mestras, devendo as mestras sobrepor as taliscas. Compactar
a argamassa com soquetes de madeira, cortar os excessos com régua.
Apos completadas as mestras, retirar as taliscas e preencher 0 espago com
argamassa.
Langar a argamassa, e compactar com energia utilizando-se um
soquete de madeira de base 30x30cm e 10 kg de peso.
Sarrafear a superficie com régua rnetalica apoiada sobre as mestras,
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até que seja atingido o nivel das mestras em toda a extensao.
3.2.

PEDRA CARIRI
Em locais definidos
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aqa

be
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em

projeto,

deve—se

assentar

pedras

Caririportuguesa cinza. As pedras devem apresentar boa aparéncia, cores
vivas e homogéneas e de tamanho padronizado.
3.3.

AREIA SECA PENEIRADA
Dever espalhado por toda area deiimitada do playgroud, um lastro

de areia peneirada nao muito fina, parcialmente seca.

3.4.

MEIO FIO Pm’: MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m

C/REJUNTAMENTO
As jardineiras devem ser feitas com meio fio pré moldado de
concreto, 0,07 x 0,30 x 1,00m, rejuntado com argamassa de cimento e
areia grossa, trago 1:4.

4. MOBILIARIO URBANO
4.1.

BANCOS
Estrutura de

alvenaria de tijolo,

9x19x19cm,

rejuntado com

argamassa mista com cal hidratada, trago 1:2:8.
Chapisco de cimento e areia, no trago 1:3 e espessura de 5mm.
Embogo de argamassa de cimento, arenoso e areia, no trago: 1:7:3 e
espessura de 20mm. Cerémica esmaltada retiﬁcada,

10x10cm, cor

conforme detalhamento em projeto, assentado com argamassa de
cimento.
No centro dos bancos deve ser cultivada uma arvore/arbusto da
regiao em terra adubada e tutor.
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rdas boleadas,

com formas e dimensﬁes conforme incllcado em projeto.
4.2.

PLAYGROUND
Os brinquedos do playground devem ser confeccionados em tubos

vapor, e pintados com esmalte sintético.
4.3.

ACADEMIA
Os equipamentos de ginastica devem ser confeccionados em tubos

vapor, e pintados com esmalte sintético e fixados em base de concreto.
4.4.

PAISAGISMO
O terreno destinado ao plantio sera inicialmente limpo de todo o

material prejudicial ao desenvolvimento e manutencao da vegetagao,
removendo—se tocos, materials nao biodegradaveis, materiais ferruginosos
e outros. Os entulhos e pedras serao removidos ou cobertos por uma
camada de aterro ou areia de, no minimo, 30 cm de espessura. No caso de

se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nivel ﬁnal do terreno
devera coincidir com 0 indicado no projeto, considerando o acréscimo da
terra de plantio na espessura especificada. A vegetagao daninha sera
totalmente erradicada das areas de plantio.

As areas de demoligao, ou as areas de plantio que tenham sido
eventualmente compactadas durante a execugao dos servigos e obras
deverao ser submetidas a uma aragem profunda.
Os taludes resultantes de cortes serao levemente escarificados, de
modo a evitar a erosao antes da colocagao da terra de plantio. Para
assegurar uma boa drenagem, os canteiros receberao, antes da terra de
26
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plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e u

ada de 5 cm

de espessura de areia grossa.

As covas para arvores e arbustos serao abertas nas dimensoes
indicadas no projeto. De conformidade com a escala dos servicos, a
abertura sera realizada por meio de operacoes manuais ou através de
utilizagao de trados. No caso de utilizagao de trados, o espelhamento das
covas sera desfeito com ferramentas manuais, de modo a permitir o livre

movimento da agua entre a terra de preenchimento e o solo original. A
abertura das covas devera ser realizada alguns dias antes do plantio, a fim
de permitir a sua inoculacao por microorganismos.
Adubos Organicos
A terra de plantio utilizada no preenchimento das jardineiras e das
covas das arvores sera enriquecida com adubos organicos na seguinte
composigao:
-75 % do volume: terra vegetal (de superficie);
-20 % do volume: terra neutra (de subsolo);
-5 % do volume: esterco de curral curtido ou composto organico.
Desde que tenha sido reservada em quantidade suficiente no local
dos servicos e obras, a terra vegetal podera compor até 95% do volume
da terra de plantio.
Plantio
A época mais apropriada para 0 plantio é 0 periodo das chuvas. O
plantio sera realizado, de preferéncia, em dias encobertos e nas horas de
temperatura mais amena, até as 10 horas manna ou apos as 17 horas da
tarde.
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Na véspera do plantio, as mudas receberao rega

F7138

ante. Durante

0 plantio, as embalagens e acondicionantes, como latas, sacos de papel ou
plasticos, serao cuidadosamente removidos, de modo a afetar o raizame
das mudas.
O colo da planta, situado no limite entre as raizes e o tronco, sera
ajustado de forma a ficar localizado ao nivel do terreno. O tutor sera
assentado antes do preenchimento total da cova, de modo a evitar danos
no torrao durante o assentamento. Completado o preenchimento da cova,
a terra sera compactada com cuidado, a flm de nao afetar o torrao. Apos o
plantio das mudas, devera ser formada ao redor das covas uma bacia ou
coroa destinada a reter a agua das chuvas ou regas. As covas serao
localizadas a uma distancia minima de 2 m entre si
Cada arvore sera ﬁxada a um tutor de madeira ou bambu de 2 m de

altura, de modo a evitar abalos pelo vento. O amarrllho sera efetuaclo com
ﬁos de rafia ou barbante, jamais de arame), interligando a planta e o tutor
por uma lagada folgada, em forma de 8.
Logo apos o plantio, tanto no caso de ervas como no de arvores, as
mudas deverao ser submetidas a rega abundante. As regas posteriores,

efetuadas até a pega das plantas, serao sempre abundantes para
assegurar a umidificagao das camadas de solo inferiores ao raizame e
evitar a sua ma formagao, originada de desvios do raizame em busca de
umidade. A rega das arvores, caso 0 plantio nao tenha sido efetuado em
época de chuva, sera diaria, por um periodo minimo de dois meses apos o
plantio.
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5.1.
CABO EM PVC 750v/1ooov 2,5MM2 A 10MM2
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INSTALAQAO DE CABOS
Os condutores deverao ser identificados com o codigo do circuito por
meio de indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de jungao,
chaves e onde mais se faga necessario.
As emendas dos cabos de 240V a IOOOV serao feitas com conectores
de pressao ou Iuvas de aperto ou compressao. As emendas, exceto quando
feitas com Iuvas isoladas, deverao ser revestldas com fita de borracha
moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual serao
aplicadas, em meia sobreposigao, camadas de fita isolante adesiva. A
espessura da reposigao do isolamento devera ser igual ou superior a
camada isolante do condutor. As emendas dos cabos com isolamento
superior a 1000V deverao ser executadas conforme recomendagoes do
fabricante.
Circuito de audio, radiofrequéncia e de computagao deverao ser
afastados de circuitos de forga, tendo em vista a ocorréncia de indugao, de
acordo com os padroes aplicaveis a cada classe de ruido. As extremidades

dos condutores, nos cabos, nao deverao ser expostas a umidade do ar
ambiente, exceto pelo espago de tempo estritamente necessario a
execucao de emendas, jungoes ou terminals.

INSTALACAO DE CABOS EM LINHAS SUBTERRANEAS
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Em linhas subterraneas, os condutores nao p
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enterrados

diretamente no solo, devendo, obrigatoriamente, ser instalados em
manilhas, em tubos cle ago galvanizado a fogo clotados de protegao contra
corrosao ou, ainda, outro tipo de dutos que assegurem protegao mecanica
aos condutores e permitam sua facil substituigao em qualquer tempo.
~

Os condutores que saem de trechos subterraneos e sobem ao longo
de paredes ou outras superficies deverao ser protegidos por meio de
eletroduto rigido, esmaltado ou galvanizado, até uma altura nao inferior a

3 metros em relagao ao piso acabado, ou até atingirem a caixa protetora
do terminal.
Na enfiagao das instalagﬁes subterraneas, os cabos nao deverao
estar sujeitos a esforgos de tragao capazes de danificar sua capa externa

ou o isolamento dos condutores. Todos os condutores de um circuito
deverao fazer parte do mesmo duto.

INSTALAQAO DE CABOS EM LINHAS AEREAS
Para linhas aéreas, quando admitidas nas distribuigfies exteriores,
deverao ser empregados condutores com protegao a prova de tempo,
suportados por isoladores apropriados, fixados em postes ou em paredes.
O espagamento entre os suportes nao excedera 20 metros, salvo
autorizagao expressa em contrario.
Os condutores ligando uma distribuigao aérea exterior a instalagao
interna de uma edificagao, deverao passar por um trecho de conduto rigldo
curvado para baixo, provicio de uma bucha protetora na extremidade,
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devendo os condutores estar dispostos em forma de ping

~Q\z.i>:%‘

elra, de modo a

lmpedir a entrada de agua das chuvas. Este tipo de instalagao com
condutores expostos so sera permitido nos lugares em que, além de nao
ser obrigatorio o emprego de conduto, a instalagao esteja completamente
livre de contatos acidentais que possam danlficar os condutores ou causar
estragos nos isoladores.

INSTALAQAO DE CABOS EM DUTOS E ELETRODUTOS.

A enfiagao de cabos devera ser precedida de conveniente limpeza
dos dutos e eletrodutos, com ar comprimido ou com passagem de bucha

embebida em verniz isolante ou parafina. O lubriﬁcante para facilitar a
enfiagao, se necessario, devera ser adequado .-=1 ﬁnalidade e compativel

com o tipo de isolamento dos condutores. Podendo ser usados talco
industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém, nao sera permitido o
emprego de graxas.
Emendas ou derivagoes de condutores so serao aprovadas em caixas

de jungao. N50 serao permitidas, de forma alguma, emendas dentro de
eletrodutos ou clutos.
As ligagﬁes de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos
deverao obedecer aos seguintes critérios:

Cabos e cordoes flexiveis, de bitola igual ou menor que 4 mmi, terao
as pontas dos condutores previamente endurecidas com soldas de
estanho;
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Condutores de segao maior que os acima especificados serao ligados,
sem solda, por conectores de pressao ou terminals de aperto.

INSTALAQAO DE CABOS EM BANDEJAS E CANALETAS

Os cabos deverao ser puxados fora das bandejas ou canaletas e,

depois, depositados sobre estas, para evitar raspamento do cabo nas
arestas. Cabos trifasicos em lances horizontals deverao ser fixados na
bandeja a cada 20 m, aproximadamente. Cabos singelos em lances
horizontals deverao ter fixacao a cada 10.00 m. Cabos singelos em lances
verticals deverao ter ﬁxacao a cada 0,50 m. Os cabos em bandejas
deverao ser arrumados um ao lado do outro, sem sobreposigao.
5.2.
ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") A D= 1 1/4“
(40mm)
I» CORTE

Os eletrodutos deverao ser cortados perpendicularmente ao seu eixo
longitudinal, conforme disposigao da NBR 5410.
Dobramento
Nao serao permitidos, em uma unica curva, angulos maiores que
90°, conforme NBR 5410. O numero de curvas entre duas caixas nao
podera ser superior a 3 de 90° ou equivalente a 270°, conforme disposigao

da NBR 5410.
O curvamento dos eletrodutos metallcos devera ser executado a frio,

sem enrugamento, amassaduras, avarias do revestimento ou redugao do
dia metro interno.
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O curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado
adotando os seguintes procedimentos:
Cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento
igual ao arco da curva a executar e abrir roscas nas duas extremidades;
\/edar uma das extremidades por meio de um tampao rosqueado, de
ferro, provido de punho de madeira para auxiliar o manuseio da pega, e
preencher a seguir o eletroduto com areia e serragem; apos adensar a
mistura areia/serragem, batendo lateralmente na pega, veclar a outra

extremidade com um tampao idéntico ao primeiro;
Mergulhar a pega em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140°C,
por tempo suficiente que permlta 0 encurvamento do material; o tamanho
da cuba e o volume do Iiquido serao os estritamente necessarios a
operacao;
Retirar em seguida a pega aquecida da cuba e procurar encaixa-la
num molde de madeira tipo meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura
e comprimento do arco) igual ao da curva desejada, cuidando para evitar 0
enrugamento do lado interno da curva; o resfriamento da pega deve ser
natural.
ROSCAS
As roscas deverao ser executadas segundo 0 disposto na NBR 6414.
O corte devera ser feito aplicando as ferramentas na sequéncia correta e,
no caso de cossinetes, com ajuste progressivo. O rosqueamento devera
abranger, no minimo, cinco fios completos de rosca. Apos a execugao das
roscas, as extremidades deverao ser limpas com escova de ago e
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CONEXOES E TAMPOES
As emendas dos eletrodutos so serao permitidas com 0 emprego de
conexoes aproprladas, tais como Iuvas ou outras pegas que assegurem a
regularidade da superﬁcie interna, bem como a continuidade elétrica.
Serao utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexoes
e evitar a corrosao, sem que fique prejudicada a continuidade elétrica do
slstema.

Durante a construgao e montagem, todas as extremidades dos
eletrodutos, caixas de passagem e conduletes deverao ser vedados com
tampoes e tampas adequadas. Estas protegoes nao deverao ser removidas
antes da colocagao da fiagao. Nos eletrodutos de reserva, apos a limpeza
das roscas, deverao ser colocados tampoes adequados em ambas as

extremidades, com sondas constituidas de fios de ago galvanizado16 AWG.
Os eletrodutos metalicos, incluindo as caixas de chapa, deverao
formar um slstema de aterramento continuo. Os eletrodutos subterraneos
deverao ser instalados com declividade minima de 0,5 %, entre pogos de
inspegao, de modo a assegurar a drenagem. Nas travessias de vias, os
eletrodutos serao instalados em envelopes de concreto, com face superior
situada, no minimo, 1 m abaixo do nivel do solo.
Os eletrodutos embutidos nas lajes serao colocados sobre 0 S
34
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vergalhoes da armadura inferior. Todas as aberturas e bocas dos dutos
serao fechadas para lmpedir a penetragao de nata de cimento durante a
colocagao do concreto nas formas. Os eletrodutos nas pegas estruturais de

concreto armado serao posicionados de modo a nao suportarem esforgos
nao previstos, conforme disposigao da NBR 5410.
~

Nas juntas de dilatagao, a tubulagao sera seccionada e recebera
caixas de passagens, uma de cada lado das juntas. Em uma das caixas, o
duto nao sera ﬁxado, permanecendo livre. Outros recursos poderao ser
utilizados, como por exemplo a utilizagao de uma luva sem rosca do
mesmo material do duto para permitir o seu livre deslizamento.
Nas paredes de alvenaria os eletrodutos serao montados antes de
serem executados os revestimentos. As extremidades dos eletrodutos
serao fixadas nas caixas por meio de buchas e arruelas rosqueadas.
Apos a instalagao, devera ser feita verificagao e limpeza dos

eletrodutos por meio de mandris passando de ponta a ponta, com
diametro aproximadamente 5 mm menor que o diametro interno do
eletroduto.

ENFIAQAO
So poderao ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para
600V ou mais e que tenham protegao resistente a abrasao.
A enfiagao so podera ser executada apos a conclusao dos seguintes
servigos:
Telhado ou impermeabilizagao de cobertura;
revestimento de argamassa;
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colocagao de portas, janelas e vedagao que impega a penetragao de
chuva;
pavlmentagao que leve argamassa.
Antes da enfiagao, os eletrodutos deverao ser secos com estopa e
limpos pela passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina.

Para facilitar a enfiagao, poderao ser usados lubrificantes como talco,
parafina ou vaselina industrial. Para auxiliar a enfiagao poderao ser usados

ﬁos ou ﬁtas metalicas.
As emendas de condutores somente poderao ser feitas nas caixas,
nao sendo permltida a enfiagao de condutores emendados, conforme
disposigao da NBR 5410. O isolamento das emendas e derivagoes devera
ter, no minimo, caracterlstlcas equivalentes as dos condutores utilizados.
A enfiagao sera feita com o menor numero possivel de emendas,
caso em que deverao ser seguidas as prescrigoes abaixo:
Limpar cuidadosamente as pontas dos ﬁos a emendas;
Para circuitos de tensao entre fases inferior a 240V, isolar as
emendas com fita isolante formar espessura igual ou superior a do
isolamento normal do condutor;
Executar todas as emendas dentro das caixas.
Nas tubulagoes de pisos, somente iniciar a enfiagao apos o seu
acabamento. Todos os condutores de um mesmo circuito deverao ser

instalados no mesmo eletroduto.
Condutores em trechos verticals longos deverao ser suportados na
extremidade superior do eletroduto, por meio de ﬁxaclor apropriado, para
evitar a danificagao do isolamento na saida do eletroduto, e nao aplicar
36
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5.3.
CAIXA ALVENARIA (40X4-DXGOCM) DE ‘/2
LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CQNCRETO

COMUM,

As caixas de inspegao devem ser construidas em alvenaria de tijolo
ceramico 9x19x19cm, possuir dimensoes internas de 40x40x60cm com
tampa pré moldada de concreto, com as faces internas rebocadas e fundo
de brita.
5.4.
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIQAO
10A 3 40A

Os disjuntores devem ser padrao DIN, termomagnético, com tensao
e corrente compativel ao projeto elétrico.
5.5.
QUADRO DE MEDIQAO PADRAO COELCE - PADRAO
POPULAR

O corpo da

caixa

deve ser de policarbonato cinza,

possuir

caracterlstlcas: anti—chama, protegao contra raios ultravioleta e espessura
adequada para suportar os esforgos mecanicos aplicados durante os
ensaios de tipo e recebimento.
A tampa da caixa deve ser em policarbonato transparente e incolor,
possuir caracterlstlcas: antichama, protegao contra raios ultravioleta e
espessura adequada para suportar os esforgos mecanicos aplicados
durante os ensaios de tipo e recebimento. Especial cuidado deve ser dado
ao encaixe cla parte superior da tampa com o corpo da caixa, de tal forma
que nao seja possivel forgar as superficies, provocando o desencaixe do
corpo da caixa com a tampa. A area destinada ao visor deve ser moldada

diretamente na tampa.
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O chassi deve ser do mesmo material do corpo da caixa e permitir a
~

flxagao do medidor através de parafuso.
Deve possuir suporte para o disjuntor, o perfeito encaixe da parte
superior do disjuntor ao rasgo do nicho existente na tampa e ser proprio
para instalagao de disjuntores com sistema de fixagao por trilho (padrao
DIN europeu) ou por presilha (padrao UL americano). Todos os acessorios
necessarios a instalagao do disjuntor devem ser fornecidos pelo fabricante
da caixa, tais como porcas, parafusos, arruelas, presilhas, trilhos, etc. Os
componentes metallcos do suporte devem ser de latao, ago inox ou ago
bicromatizado e os nao metallcos devem ser do mesmo material da caixa.
O corpo da caixa deve possuir slstema de fixagao do condutor de
aterramento que garanta sua conexao com o medidor, mesmo apos
esforgos mecanicos aplicados a este condutor. Os componentes metallcos
do ﬁxador devem ser de latao, ago inox ou ago bicromatizado e os nao
metallcos devem ser do mesmo material da caixa. Recomenda—se a
utilizagao do slstema cle fixagao instalado perpendicularmente ao fundo da
caixa do medidor com as seguintes caracteristicas:
a) Terminal - cilindro com rosca interna de 1/4” e comprimento de
19d:1mm, com diametro de 10i0,5mrn;
b) 2 arruelas — lisas, diarnetro interno de 6,6i0,5mm, diametro
externo minimo de

14,4mm e maximo de

19mm, espessuras de

1,20d:0,2mm;
c) Parafuso - cabega abaulada com fenda central, rosca de 1/4” e
comprimento de 16i1mm.
Quaisquer outros tipos de caixa, quanto a dimensoes e material de
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